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Milí priatelia,
máte radi, keď sa na Vás z komory usmievajú doma vyrobené zaváraniny? My
tiež, preto sme pre Vás opäť pripravili Váš obľúbený receptár na zaváranie
Dr.Oetker.
Omrzeli Vás klasické džemy a marmelády a máte chuť vyskúšať niečo
neobvyklé? V tom prípade pre Vás máme hneď 12 originálnych receptov.
Neobávajte sa netradičných kombinácií, s receptami Dr.Oetker pripravíte
tie najlepšie zaváraniny široko-ďaleko!
Ráno si môžete na čerstvé pečivo natrieť Marhuľový džem so zázvorom
a vanilkou, na obed si chuť grilovaného mäsa vylepšíte Ostrou čučoriedkovou
salsou a večer si vychutnáte pohárik Hruškového likéru. A v horúcich letných
mesiacoch príde iste vhod Bazová šťava zmiešaná s ľadovo vychladenou
vodou! Pomyselnou čerešničkou nakoniec je Slivkový džem s vlašskými
orechmi, ktorý Vám osladí posledné letné dni.
Prajeme Vám krásne a dlhé leto plné inšpiratívnych chutí!
Spoznajte To najlepšie z ovocia!

Jana Lindišová
Zákaznícky servis

Iveta Krausová
Skúšobná kuchyňa Dr.Oetker

PS: Nezabudnite, že pri zaváraní so želírovacími prípravkami Dr.Oetker si
môžete zvoliť, aký podiel ovocia bude mať Váš džem alebo marmeláda!
Dr.Oetker Gelﬁx Klasik 1:1 zvolíme pri príprave klasických džemov
s obsahom ovocia takmer 50 %. Dr.Oetker Gelﬁx Extra 2:1 alebo Želírovací
cukor Extra 2:1 zvolíme pri príprave extra ovocných džemov s obsahom
ovocia až 67 %. Dr.Oetker Gelﬁx Super 3:1 alebo Želírovací cukor Super 3:1
zvolíme pri príprave super ovocných džemov s obsahom ovocia až 75 %.
Obsah ovocia uvádzame u každého receptu na džem alebo marmeládou.

Vysvetlenie použitých skratiek:
KL = kávová lyžička
PL = polievková lyžica
Pripomíname, že všetky recepty sú vyskúšané iba s výrobkami Dr.Oetker. Zaváraniny
uchovávame na chladnom a suchom mieste. Otvorené poháre uchovávame
v chladničke a rýchlo spotrebujeme.
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Krémový jahodový džem s banánmi
extra ovocný
obsahuje 67% ovocia

super ovocný
obsahuje 75% ovocia

(4 kusy pohárov à 375 ml)
Doba prípravy: asi 20 minút

(5 kusov pohárov à 375 ml)
Doba prípravy: asi 20 minút

Prísady:

Prísady:

• 800 g jahôd
• 200 g banánov
• 1 balenie Želírovacieho cukru Extra 2:1
Dr.Oetker

• 1 200 g jahôd
• 300 g banánov
• 1 balenie Želírovacieho cukru Super 3:1
Dr.Oetker

Príprava:

Príprava:

1. Umyté a očistené jahody spolu
s olúpanými banánmi vložíme do väčšieho
hrnca a pomocou ponorného mixéra
rozmixujeme. Pridáme Extra želírovací
cukor, za stáleho miešania privedieme
do varu a dôkladne povaríme minimálne
5 minút.

1. Umyté a očistené jahody spolu
s olúpanými banánmi vložíme do väčšieho
hrnca a pomocou ponorného mixéra
rozmixujeme. Pridáme Super želírovací
cukor, za stáleho miešania privedieme
do varu a dôkladne povaríme minimálne
5 minút.

2. Na tanierik kvapneme 1-2 KL práve
prevareného džemu. Ak je džem
po vychladnutí málo tuhý, vmiešame
2 zarovnané KL Kyseliny citrónovej
Dr.Oetker.

2. Na tanierik kvapneme 1-2 KL práve
prevareného džemu. Ak je džem
po vychladnutí málo tuhý, vmiešame
2 zarovnané KL Kyseliny citrónovej
Dr.Oetker.

3. Odoberieme prípadnú penu a ihneď
plníme až po okraj do pripravených
pohárov. Poháre uzavrieme, obrátime dnom
nahor a asi 5 minút necháme stáť na viečku.

3. Odoberieme prípadnú penu a ihneď
plníme až po okraj do pripravených
pohárov. Poháre uzavrieme, obrátime dnom
nahor a asi 5 minút necháme stáť na viečku.

TIP: Chuť tohto krémového džemu si
zamilujú predovšetkým deti.

TIP: Ešte viac ovocia pre Váš croissant!
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Pomarančová
marmeláda s karotkou
extra ovocná
leniny
obsahuje 55% ovocia/ze

Jahodový džem
s malinami a vanilkou
super ovocný
obsahuje 75% ovocia

(5 kusov pohárov à 375 ml)
Doba prípravy: asi 50 minút

(4 kusy pohárov à 375 ml)
Doba prípravy: asi 20 minút

Prísady:

Prísady:

• 400 ml vody
• 3 vrecká ovocného čaju
• 750 g dužiny z pomarančov
(asi z 9 pomarančov)
• 150 g karotky
• 200 ml jablkového džúsu
• 1-2 zarovnané KL Kyseliny citrónovej
Dr.Oetker
• 1 balenie Želírovacieho cukru Extra 2:1
Dr.Oetker

• 600 g jahôd
• 400 g malín
• 1 Vanilkový struk „Bourbon“ Dr.Oetker
• 1 balíček Gelfixu Super 3:1 Dr.Oetker
• 350 g krupicového alebo kryštálového
cukru

Príprava:
1. Prevaríme vodu a necháme čaj lúhovať
asi 15 minút. Pomaranče olúpeme.
Povykrajujeme dužinu (len čistú dužinu
bez šupiek). Šťavu zachytíme. Karotku
umyjeme, očistíme, nastrúhame najemno.
2. Dužinu z pomarančov, karotku, čaj,
džús a kyselinu citrónovú spolu s Extra
želírovacím cukrom dobre premiešame
vo väčšom hrnci. Za stáleho miešania
privedieme do varu a dôkladne povaríme
minimálne 5 minút.
3. Na tanierik kvapneme 1-2 KL práve
prevarenej marmelády. Ak je marmeláda
po vychladnutí málo tuhá, vmiešame
2 zarovnané KL Kyseliny citrónovej
Dr.Oetker.
4. Odoberieme
prípadnú penu
a ihneď plníme
až po okraj
do pripravených
pohárov. Poháre
uzavrieme, obrátime
dnom nahor a asi
5 minút necháme stáť
na viečku.
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Príprava:
1. Umyté jahody očistíme, necháme
odkvapkať a nakrájame na malé kúsky.
Maliny preberieme a umyjeme. Ovocie
vložíme do väčšieho hrnca. Vanilkový struk
pozdĺžne rozrežeme, nožom vyškriabeme
dreň a spolu so šupkou vložíme do hrnca
k ovociu. Obsah balíčka Gelfix Super
zmiešame s dvoma PL cukru a pridáme
k ovociu. Za stáleho miešania varíme asi
1 minútu.
2. Pridáme zvyšok cukru a privedieme
do varu, dôkladne povaríme minimálne
5 minút. Na tanierik kvapneme 1-2 KL
práve prevareného džemu. Ak je džem
po vychladnutí málo tuhý, vmiešame
2 zarovnané KL Kyseliny citrónovej
Dr.Oetker.
3. Odoberieme prípadnú penu,
vyberieme struk. Ihneď plníme až po okraj
do pripravených pohárov. Poháre
uzavrieme, obrátime dnom nahor a asi
5 minút necháme stáť na viečku.
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Bazová šťava
(2,8 l šťavy)
Doba prípravy: asi 20 minút
Doba uležania v náleve: 48 hodín

(2,8 l šťavy)
Doba prípravy: asi 20 minút
Doba uležania v náleve: 48 hodín

Prísady:

Prísady:

• 40 bazových kvetov
• 3 ½ balíčka Kyseliny citrónovej
Dr.Oetker
• 1 balíček Gelfixu Extra 2:1 Dr.Oetker
• 3 l prevarenej vody
• 3 kg krupicového alebo kryštálového
cukru

• 40 bazových kvetov
• 3 ½ balíčka Kyseliny citrónovej
Dr.Oetker
• 3 l prevarenej vody
• 3 kg krupicového alebo kryštálového
cukru
• 1 balíček Pomôcky na konzervovanie
Dr.Oetker

Príprava:
1. Bazové kvety opláchneme vodou
a vložíme najlepšie do trojlitrového
zaváracieho pohára alebo do vyššieho
hrnca.
2. Kyselinu citrónovú a Gelfix Extra
rozmiešame v prevarenej vlažnej vode
a nalejeme na kvety. Pohár alebo hrniec
prikryjeme a kvety v náleve necháme
48 hodín uležať.

Príprava:
1. Bazové kvety opláchneme vodou
a vložíme najlepšie do trojlitrového
zaváracieho pohára alebo do vyššieho
hrnca.
2. Kyselinu citrónovú rozmiešame
v prevarenej vlažnej vode a nalejeme
na kvety. Pohár alebo hrniec prikryjeme
a kvety v náleve necháme 48 hodín uležať.

3. Šťavu precedíme cez sitko, pridáme
cukor, ktorý dobre rozmiešame a necháme
rozpustiť.

3. Šťavu precedíme cez sitko, pridáme
cukor, pomôcku na konzervovanie, dobre
rozmiešame a necháme rozpustiť.

4. Šťavu plníme do čistých fliaš, dobre
uzavrieme.

4. Šťavu plníme do čistých fliaš, dobre
uzavrieme.

TIP: Šťavu riedime pitnou vodou,
podávame s ľadom alebo dobre
vychladenú.

TIP: Spestrite si pohár sektu pridaním
bazovej šťavy podľa Vašej chuti. Uvidíte, že
budete príjemne prekvapení.
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Pikantný marhuľový džem s vanilkou a zázvorom
extra ovocný
obsahuje 67% ovocia

diétny
obsahuje 75% ovocia

(4 kusy pohárov à 375 ml)
Doba prípravy: asi 20 minút

(3 kusy pohárov à 375 ml)
Doba prípravy: asi 20 minút

Prísady:

Prísady:

• 1 kg vykôstkovaných marhúľ
• 1 balíček Gelfixu Extra 2:1 Dr.Oetker
• 500 g krupicového alebo kryštálového
cukru
• 1 Vanilkový struk „Bourbon“ Dr.Oetker
• 200 g čerstvého zázvoru alebo
1 zarovnanú KL mletého zázvoru

• 700 g vykôstkovaných marhúľ
• 1 balenie Diétneho želírovacieho
ovocného cukru Dr.Oetker
• 1 Vanilkový struk „Bourbon“
Dr.Oetker
• 200 g čerstvého zázvoru alebo
1 zarovnanú KL mletého zázvoru

Príprava:

Príprava:

1. Umyté a vykôstkované marhule pomocou
ponorného mixéra rozmixujeme vo väčšom
hrnci. Obsah balíčka Gelfix Extra zmiešame
s 2 PL cukru a pridáme k ovociu. Za stáleho
miešania varíme asi 1 minútu.

1. Umyté a vykôstkované marhule pomocou
ponorného mixéra rozmixujeme vo väčšom
hrnci. Pridáme diétny želírovací cukor
a veľmi dobre premiešame. Za stáleho
miešania privedieme do varu a varíme
minimálne 3 minúty.

2. Vanilkový struk pozdĺžne rozrežeme,
nožom vyškriabeme dreň a spolu so
šupkou vložíme do hrnca k ovociu.
Zázvor olúpeme, nakrájame na plátky
a tiež pridáme k ovociu (alebo prisypeme
mletý zázvor). Pridáme zvyšok cukru
a privedieme do varu. Dôkladne povaríme
minimálne 5 minút. Na tanierik kvapneme
1-2 KL práve prevareného džemu. Ak je
džem po vychladnutí málo tuhý, vmiešame
doň 2 zarovnané KL Kyseliny citrónovej
Dr.Oetker.
3. Odoberieme prípadnú penu, vyberieme
struk a plátky zázvoru. Ihneď plníme až
po okraj do pripravených pohárov. Poháre
uzavrieme, obrátime dnom nahor a asi 5
minút necháme stáť na viečku.
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2. Vanilkový struk pozdĺžne rozrežeme,
nožom vyškriabeme dreň a spolu so šupkou
vložíme do hrnca k ovociu. Zázvor olúpeme,
nakrájame na plátky a tiež pridáme k ovociu
(alebo prisypeme mletý zázvor). Dôkladne
povaríme minimálne 2 minúty. Na tanierik
kvapneme 1-2 KL práve prevareného
džemu. Ak je džem po vychladnutí málo
tuhý, vmiešame doň 2 zarovnané KL
Kyseliny citrónovej Dr.Oetker.
3. Odoberieme prípadnú penu, vyberieme
struk a plátky zázvoru. Ihneď plníme až
po okraj do pripravených pohárov. Poháre
uzavrieme, obrátime dnom nahor a asi
5 minút necháme
stáť na viečku.
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Ostrá čučoriedková salsa Hruškový likér
(4 kusy pohárov à 375 ml)
Doba prípravy: asi 20 minút

(2,5 l likéru)
Doba prípravy: asi 20 minút

Prísady:

Prísady:

• 1 000 g čučoriedok
• 1 červená feferónka alebo čili paprička
• 30 g čerstvého nastrúhaného zázvoru
• 3 chemicky neošetrené limetky
• 400 ml jablkového džúsu
• 1 balenie Želírovacieho cukru Extra
2:1 Dr.Oetker
• 2 zarovnané KL soli
• štipka čerstvo namletého čierneho
korenia

• 2 l hruškového nektáru
• 1 balíček strúhanej citrónovej kôry
alebo nastrúhaná kôra z 2 chemicky
neošetrených citrónov
• 1 balíček Gelfixu Klasik 1:1 Dr.Oetker
• 500 g krupicového alebo kryštálového
cukru
• 400 ml vodky

Príprava:
1. Čučoriedky preberieme, umyjeme
a ponorným mixérom rozmixujeme.
Feferónku alebo čili papričky očistíme
a nasekáme najemno. Čili papričky sú
veľmi ostré, pri ich spracovaní použijeme
gumené rukavice. Zázvor olúpeme,
nastrúhame najemno. Limetky umyjeme,
osušíme, kôru nastrúhame a vyžmýkame
šťavu.
2. Všetky pripravené suroviny spolu
s jablkovým džúsom vložíme do väčšieho
hrnca a dobre premiešame s Extra
želírovacím cukrom. Za stáleho miešania
privedieme do varu a dôkladne povaríme
minimálne 5 minút.

Príprava:
1. Hruškový nektár a citrónovú kôru
vložíme do väčšieho hrnca. Obsah balíčka
Gelfix Klasik zmiešame s 2 PL cukru
a pridáme do tekutiny. Za stáleho miešania
uvedieme do varu. Pridáme zvyšok cukru
a dôkladne povaríme minimálne 5 minút.
2. Tekutinu necháme asi 20 minút
vychladnúť, pridáme vodku a precedíme
cez sitko. Plníme do čistých fliaš a dobre
uzavrieme. Skladujeme v chlade a tme.
Likér necháme najmenej 2 dni uležať
a podávame vychladený.
TIP: Šťavu z hrušiek si môžeme pripraviť
sami v odšťavovači.

3. Salsu ochutíme soľou a čiernym
korením a okamžite plníme až po okraj
do pripravených pohárov.
Poháre uzavrieme, obrátime
dnom nahor a asi 5 minút
necháme stáť na viečku.
TIP: Namiesto čerstvých
čučoriedok môžeme použiť
aj mrazené čučoriedky. Salsu
podávame ku grilovanému
alebo pečenému mäsu.
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Slivkový džem
s vlašskými orechmi
super ovocný
obsahuje 75% ovocia

Černicový
džem s jablkami
extra ovocný
obsahuje 67% ovocia

(5 kusov pohárov à 375 ml)
Doba prípravy: asi 40 minút

(4 kusy pohárov à 375 ml)
Doba prípravy: asi 30 minút

Prísady:

Prísady:

• 1 300 g sliviek alebo slív
• 200 ml červeného vína alebo šťavy
z červeného hrozna
• 150 g jadier vlašských orechov
• 1 balenie Želírovacieho cukru Super
3:1 Dr.Oetker

• 750 g černíc
• 250 g jabĺk
• 1 balíček Gelfixu Extra 2:1 Dr.Oetker
• 500 g krupicového alebo kryštálového
cukru

Príprava:
Príprava:
1. Umyté a odkvapkané slivky alebo slivy
rozpolíme, zbavíme kôstok a nakrájame
na malé kúsky. Vložíme do väčšieho hrnca,
pridáme červené víno alebo hroznovú
šťavu, nasekané vlašské orechy a Super
želírovací cukor. Dobre premiešame,
za stáleho miešania privedieme do varu
a dôkladne povaríme minimálne 5 minút.

1. Černice preberieme a umyjeme, jablká
umyjeme, olúpeme, zbavíme jadrovníkov
a nakrájame na malé kúsky. Ovocie
vložíme do väčšieho hrnca. Obsah balíčka
Gelfix Extra zmiešame s 2 PL cukru
a pridáme k ovociu. Za stáleho miešania
varíme asi 1 minútu. Pridáme zvyšok cukru,
privedieme do varu a dôkladne povaríme
minimálne 5 minút.

2. Na tanierik kvapneme 1-2 KL práve
prevareného džemu. Ak je džem
po vychladnutí málo tuhý, vmiešame
2 zarovnané KL Kyseliny citrónovej
Dr.Oetker.

2. Na tanierik kvapneme 1-2 KL práve
prevareného džemu. Ak je džem
po vychladnutí málo tuhý, vmiešame
2 zarovnané KL Kyseliny citrónovej
Dr.Oetker.

3. Odoberieme prípadnú penu a ihneď
plníme až po okraj do pripravených
pohárov. Poháre uzavrieme, obrátime
dnom nahor a asi 5 minút necháme stáť
na viečku.

3. Odoberieme prípadnú penu a ihneď
plníme až po okraj do pripravených
pohárov. Poháre uzavrieme, obrátime
dnom nahor a asi 5 minút necháme stáť
na viečku.

TIP: Pridaním vlašských
orechov sa skráti doba
trvanlivosti maximálne
na 4 mesiace. Podľa chuti
môžeme spolu povariť s celou
škoricou. Použijeme na plnenie
buchiet a iných múčnikov.
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Už ste vyskúšali Ovocné želé?
Máte radi ovocie? Nechcete tráviť dlhý čas v kuchyni? Radi experimentujete? Tak práve
pre vás pripravil Dr.Oetker jedinečný výrobok – Ovocné želé!
Ovocné želé je ľahký osviežujúci dezert
určený nielen pre letnú sezónu. Ovocné
želé neobsahuje žiadne tuky a teda je
prirodzene bez cholesterolu.
Ovocné želé s obsahom želatíny
prispieva k lepšiemu fungovaniu kĺbov
a pozitívne pôsobí na pružnosť pokožky,
šliach a cievnych stien.

Príprava dezertu s Ovocným želé je
rýchla a veľmi jednoduchá:
Privediete do varu 500 ml vody,
odstavíte, vsypete obsah vrecúška
Ovocného želé, pridáte cukor a všetko
dôkladne rozmiešate. Teraz už stačí
podľa vlastnej fantázie zaliať kúsky
nakrájaného ovocia pripraveným
Ovocným želé alebo sa môžete
nechať inšpirovať niektorým z našich
vynikajúcich vyskúšaných receptov
s alkoholom. Hotový dezert necháte
stuhnúť minimálne 5 hodín v chladničke
a následne chladený podávate.

Viac nápad
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na www.oetker.sk.

Dr.Oetker s.r.o., Ľadová 14, 811 05 Bratislava • www.oetker.sk
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