
oňavé čaro   
ianoc

Receptár č. 27

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

Svet šľahačky
Nielen počas vianočných sviatkov radi zhrešíme a pochutnáme si na krémeši, pohári so šľahačkou, 
plnených veterníkoch alebo roláde. Nech už máme radi šľahačku v akejkoľvek forme, s výrobkami
Dr.Oetker si môžeme byť istí, že budú chutiť a vyzerať vždy ako z cukrárne!

NOVINKA!

Šľahačka v prášku Dr.Oetker
So Šľahačkou v prášku Dr.Oetker získate
oproti čerstvej šľahačke hneď 4 výhody:

1. Vystačí ako 2 čerstvé šľahačky.
2. Je vždy po ruke, stačí ju zmiešať 

so studeným mliekom a vyšľahať.
3. Výborne drží tvar a neroztečie sa.
4. Obsahuje podstatne menej tuku. 

Vždy pripravená na použitie a na 
nerozoznanie od čerstvej! 

Šľahačka v prášku bez cukru Dr.Oetker
Pre všetkých, ktorí uprednostňujú žiadne 
alebo minimálne množstvo cukru, je určená
Šľahačka v prášku bez cukru Dr.Oetker.
Neobsahuje cukor, môžete si teda do nej
pridať cukor podľa vlastnej chuti alebo podľa
vlastnej potreby pridať umelé sladidlo alebo
iný druh cukru (napr. trstinový). 

Smeta-fix Dr.Oetker
Tým pravým pomocníkom pre udržanie 
šľahačky stále tuhej je Smeta-fix Dr.Oetker. 
Jeden balíček vystačí na 250 ml smotany 
na šľahanie, stačí iba vyšľahať a môžete 
si byť istí, že s jeho prispením 
zostanú Vaše šľahačkové 
torty aj poháre vysoké 
a nestratia tvar.

NOVINKA! Šľahačka parížska Dr.Oetker
Jedinečná kakaová šľahačka s 28% kakaa!
Šľahačka parížska Dr.Oetker je určená pre 
všetkých milovníkov pravej kakaovej chuti. 
Šľahačka Parížska Dr.Oetker sa hrdí 
rovnakými výhodami oproti čerstvej 
šľahačke ako jej „neparížska“  kolegyňa:  
vystačí ako 2 čerstvé šľahačky, výborne 
drží tvar, obsahuje podstatne menej tuku 
a neroztečie sa!

Šľahačka parížska Dr.Oetker je ideálna 
na plnenie a zdobenie tort, rolád, 
venčekov, košíčkov a tvorenie cupcakes 
(pozri recept na Parížske košíčky 
v receptári). 



Lenka Hrušková                                      
Zákaznícky servis                                   

Iveta Krausová
Skúšobná kuchyňa               

pani Jeseň už vymaľovala krajinu jesennými farbami a my 
sa Vám opäť prihovárame zo stránok receptára Dr.Oetker, 
tentokrát plného voňavých receptov nielen na vianočný stôl.

Jesenné slniečko už síce nezohreje, ale zato zohreje horúca
káva či čaj a k nim sa s chuťou zahryznite do Babičkiných 
jablkových koláčov. 

Keď pani Zima zaklope na dvere prvými snehovými vločkami,
vieme, že čas najkrajších sviatkov v roku, Vianoc, je už predo
dvermi. Upečte si Zimné perníčky, Citrónové sušienky či
Sviatočné mandľové toliare a vykúzlite si tak doma tú pravú 
voňavú vianočnú atmosféru.

Podarujte si sladký darček a potešte svojich blízkych
Parížskými košíčkami či Slávnostným jablčným tiramisu.
Rozlúčte sa so starým rokom Silvestrovským jahodovým 
pohárom a privítajte ten nový Makovo-marcipánovou tortou.

Prajeme Vám čarovné voňavé Vianoce a štastný nový rok!

Milí priatelia,

ľahká príprava

stredná obtiažnosť

predpokladáme skúsenosti s pečením

príprava do 20 min.

príprava do 40 min.

príprava do 60 min.

KL = kávová lyžička

PL = polievková lyžica

Doba prípravy bez kysnutia, pečenia a chladnutia. Prosíme, pri pečení vždy rešpektujte skúsenosti s vlastnou rúrou. 
Ďalej poukazujeme na to, že istotu vydareného výsledku Vám zaručujeme len dodržaním originálnych prísad na pečenie Dr.Oetker.

Vysvetlenie použitých piktogramov a značiek: Radi pečiete a máte radi recepty Dr.Oetker?

Prihláste sa do našej online databázy
na www.oetker.sk a každý mesiac 
od nás obdržíte do Vašej emailovej 
schránky úplne nový a originálny 
recept Dr.Oetker.



1. Na prípravu náplne jablká umyjeme, olúpeme, nastrúhame a zmiešame 
so škoricovým cukrom.

2. Na prípravu cesta ručne vypracujeme v mise z múky, cukru, vanilínového cukru 
a masla alebo margarínu mrveničku. Z mrveničky odoberieme asi 4 vrchovaté PL, 
ktoré odložíme bokom a do zvyšku zmesi pridáme vajcia, kypriaci prášok a mlieko. 
Všetky suroviny dobre ručne vymiešame dohladka. 

3. Cesto rozotrieme na vymastený a múkou vysypaný plech. Na vrch poukladáme 
jablká a posypeme mrveničkou. Vložíme do predhriatej rúry a pečieme.

Elektrická rúra: 180 °C
Teplovzdušná rúra: 160 °C
Plynová rúra: stupeň 3

Doba pečenia: asi 30 minút

4. Upečený koláč necháme vychladnúť na kuchynskej mriežke.

1. Na prípravu cesta dôkladne zmiešame v mise múku s droždím. Pridáme soľ, 
cukor, vanilínový cukor, rozpustené vychladnuté maslo alebo margarín, žĺtky, 
arómu a mlieko. Všetky suroviny dobre ručne vypracujeme dohladka. Cesto 
zakryjeme utierkou a dáme na teplé miesto asi na 30 minút kysnúť.  

2. Na prípravu náplne zmiešame tvaroh, cukor, vanilkový cukor, citrónovú kôru, 
Zlatý klas, arómu a vajce. Všetko vymiešame dohladka.

3. Makovú náplň pripravíme podľa návodu na obale.

4. Slivkový lekvár zmiešame so škoricovým cukrom a arómou.

5. Vykysnuté cesto rozdelíme na deväť dielov. Z každého dielu na pomúčenej 
pracovnej ploche vytvoríme bochníček, z ktorého na plechu vyloženom 
papierom na pečenie ručne vytvarujeme koláče (Ø 12 cm). Koláče naplníme 
podľa vlastnej fantázie tromi náplňami. Okraje potrieme pomocou štetca alebo 
pierka rozšľahaným vajcom a necháme ešte 20 minút kysnúť.

6. Plech vložíme do predhriatej rúry a pečieme.

Elektrická rúra: 180 °C
Teplovzdušná rúra: 160 °C
Plynová rúra: stupeň 3

Doba pečenia: asi 20 minút

7. Upečené koláče necháme vychladnúť na kuchynskej mriežke.

Babičkin jablkový koláč 
šťavnatý

Koláče troch chutí
k čaju

Výdatnosť: asi 20 porcií

Doba prípravy: asi 20 minút

Doba pečenia: asi 30 minút

Na náplň:

1 kg jabĺk

2 balíčky Škoricového cukru 
Dr.Oetker

Na cesto:

300 g polohrubej múky

150 g práškového cukru

1 balíček Vanilínového cukru 
Dr.Oetker

200 g zmäknutého masla 
alebo margarínu

2 vajcia

1 balíček Kypriaceho prášku 
do pečiva Dr.Oetker

200 ml mlieka

Ešte potrebujeme:

plech na pečenie (30 x 40 cm)

Výdatnosť: asi 9 porcií

Doba prípravy: asi 45 minút

Doba kysnutia: asi 30 + 20 minút

Doba pečenia: asi 20 minút 

Na cesto:

500 g polohrubej múky

1 balíček sušeného Droždia Dr.Oetker

štipka soli

100 g práškového cukru

1 balíček Vanilínového cukru 
Dr.Oetker

125 g rozpusteného masla 
alebo margarínu

3 žĺtky

1 KL Rumovej arómy Dr.Oetker

200 ml vlažného mlieka 

Na náplne:

250 g polotučného tvarohu

30 g práškového cukru

1 balíček Vanilkového cukru Dr.Oetker

nastrúhaná kôra z polovice chemicky 
neošetreného citróna

1 balíček (á 40 g) Zlatého klasu 
Dr.Oetker

1 KL Rumovej arómy Dr.Oetker

1 vajce

250 g hotovej makovej náplne

200 g slivkového lekváru

1 balíček Škoricového cukru Dr.Oetker

1 KL Rumovej arómy Dr.Oetker

Na potretie:

1 vajce 

Ešte potrebujeme:

2 plechy na pečenie

papier na pečenie

štetec alebo pierko

TIP:
Namiesto jabĺk 
môžeme použiť napr. 
hrušky, slivky alebo 
kompótované 
marhule. 



1. Na prípravu krokantu necháme za stáleho miešania na miernom ohni skaramelizovať
cukor do medovej farby. Odstavíme zo sporáka a vmiešame oriešky. Krokant 
vysypeme na papier na pečenie a necháme vychladnúť a stvrdnúť. Tvrdý 
krokant prikryjeme papierom na pečenie a váľkom rozdrvíme na malé kúsky. 

2. Na prípravu cesta zmiešame v mise múku s kypriacim práškom. Pridáme 
cukor, vanilínový cukor, soľ, vajce a maslo alebo margarín. Ručne vypracujeme 
dohladka. Tri štvrtiny cesta premiesime s polovicou krokantu. Do zvyšného 
cesta zapracujeme kakao.

3. Na ľahko pomúčenej pracovnej ploche najskôr vyvaľkáme zo svetlého cesta 
hrubý plát. Tmavé cesto po kúskoch rozdelíme na svetlé cesto. Obe cestá 
spoločne rozvaľkáme na plát hrubý asi 0,5 cm. Formičkou povykrajujeme 
z cesta hviezdičky. Naukladáme na plech vyložený papierom na pečenie 
a ozdobíme zvyšným krokantom. Vložíme do predhriatej rúry a pečieme.

Elektrická rúra: 200 °C
Teplovzdušná rúra: 180 °C
Plynová rúra: stupeň 4

Doba pečenia: asi 9 minút

4. Upečené hviezdičky necháme vychladnúť na kuchynskej mriežke.

Strakaté hviezdičky 
s krokantom

chrumkavé

Výdatnosť: asi 60 kusov

Doba prípravy: asi 60 minút

Doba pečenia: asi 9 minút na 1 plech

Na krokant:

2 zarovnané PL cukru 

100 g sekaných lieskových orieškov 

Na cesto:

280 g hladkej múky

1 zarovnaná KL Kypriaceho prášku 
do pečiva Dr.Oetker

100 g cukru

2 balíčky Vanilínového cukru 
Dr.Oetker

štipka soli

1 vajce

130 g zmäknutého masla 
alebo margarínu

1 zarovnaná PL kakaa

Ešte potrebujeme:

3 plechy na pečenie 

papier na pečenie

formičku na vykrajovanie v tvare 
hviezdičky (Ø 6 cm)

TIP:
V dobre uzavretej 
nádobe môžeme 
hviezdičky 
uchovávať 
3 týždne. 

1. Na prípravu cesta vysypeme zmes na prípravu muffinov do misy, pridáme vodu, 
olej, vajce a pripravíme podľa návodu na obale. Pomocou dvoch polievkových 
lyžíc naplníme cestom 12 papierových košíčkov rozložených na plechu. 
Plech vložíme do predhriatej rúry a pečieme.

Elektrická rúra: 180 °C
Teplovzdušná rúra: 160 °C
Plynová rúra: stupeň 3

Doba pečenia: asi 15 minút

2. Upečené muffiny necháme vychladnúť na kuchynskej mriežke.

3. Na ozdobenie pripravíme krémovú náplň s mliekom a cukrom podľa návodu na obale. 
Naplníme cukrárske vrecko, muffiny ozdobíme podľa vlastnej fantázie a posypeme 
bielym zdobením. Až do podávania uložíme do chladničky.

Zasnežené cupcakes
pre milovníkov čokolády

Výdatnosť: 12 porcií

Doba prípravy: asi 20 minút

Doba pečenia: asi 15 minút

Na cesto:

1 balenie Muffinov čokoládových 
s čokoládovými kúskami Dr.Oetker

110 ml vody

40 ml oleja

1 vajce

Na ozdobenie:

1 balenie Krémovej náplne 
čokoládovej Dr.Oetker  

200 ml studeného mlieka

2-3 PL práškového cukru

Zdobenie 4 druhy biele Dr.Oetker

Zdobenie biele Dr.Oetker

Ešte potrebujeme:

plech na pečenie 

12 papierových košíčkov
(súčasť balenia)

cukrárske vrecko so zdobiacou 
trubičkou

TIP:
Namiesto 
čokoládových 
muffinov môžeme 
použiť aj Muffiny 
s čokoládovými 
kúskami Dr.Oetker.  



1. Na prípravu cesta vysypeme zmes na perník na dosku. Pridáme maslo alebo 
margarín, med, vajce a ručne vypracujeme dohladka.

2. Cesto vyvaľkáme na zľahka pomúčenej pracovnej doske na plát s hrúbkou 
asi 0,5 cm. Formičkou vykrajujeme kolieska, ktoré naukladáme na plech 
vyložený papierom na pečenie. Vložíme do predhriatej rúry a pečieme.

Elektrická rúra: 180 °C
Teplovzdušná rúra: 160 °C
Plynová rúra: stupeň 3

Doba pečenia: asi 10 minút

3. Upečené perníčky necháme vychladnúť na kuchynskej mriežke.

4. Po vychladnutí zdobíme tubičkami podľa vlastnej fantázie.

1. Na prípravu cesta zmiešame na doske 
múku s cukrom a vanilínovým cukrom. 
Pridáme arómu, mleté mandle, maslo 
alebo margarín a ručne vypracujeme 
dohladka. Z cesta vytvoríme na doske 
asi 30 cm dlhý valček, ktorý vytvarujeme 
do trojuholníkového tvaru (viď obrázok) 
a uložíme na 1 hodinu do chladničky.

2. Cesto nakrájame ostrým nožom na tenké trojuholníky s hrúbkou  0,5 cm 
a naukladáme na plech vyložený papierom na pečenie. Vložíme do predhriatej
rúry a pečieme.

Elektrická rúra: 180 °C
Teplovzdušná rúra: 160 °C
Plynová rúra: stupeň 3

Doba pečenia: asi 14 minút

3. Pečivo necháme vychladnúť na kuchynskej mriežke.

4. Polevu rozpustíme podľa návodu na obale. Odstrihneme malý rožtek a polevou 
spájame vždy dva kúsky pečiva do tvaru hviezdičky. Hviezdičky ozdobíme 
podľa vlastnej fantázie polevou a pestrým zdobením.

Pestré mandľové 
hviezdičky

krehkéZimné perníčky
tradičné

Výdatnosť: asi 50 kusov

Doba prípravy: asi 20 minút

Doba pečenia: asi 10 minút na 1 plech

Na cesto:

1 balenie Perníka Dr.Oetker 

70 g zmäknutého masla 
alebo margarínu

4 PL medu

1 vajce

Na ozdobenie:

1 balenie Tubičiek bielych Dr.Oetker

Ešte potrebujeme:

2 plechy na pečenie 

okrúhlu formičku na vykrajovanie 
(Ø 4 cm)  

Výdatnosť: asi 30 zlepených kusov

Doba prípravy: asi 40 minút 

Doba odležania: asi 1 hodina

Doba pečenia: asi 14 minút na 1 plech

Na cesto:

180 g hladkej múky

80 g cukru

1 balíček Vanilínového cukru 
Dr.Oetker

1 KL Mandľovej arómy Dr.Oetker

100 g mletých mandlí

130 g zmäknutého masla 
alebo margarínu

Na ozdobenie:

1 balíček Polevy svetlej Dr.Oetker

Zdobenie pestré Dr.Oetker

Ešte potrebujeme:

2 plechy na pečenie 

papier na pečenie

TIPY:
- Perníčky je možné 

zdobiť aj farebnými 
Tubičkami na 
zdobenie Dr.Oetker 
alebo Zdobiacou 
tubou bielou 
Dr.Oetker. 

- V dobre uzavretej 
nádobe môžeme 
perníčky uchovávať 
asi 3 týždne.

- Tmavšiu farbu 
perníčkov 
dosiahneme 
pridaním 
1 zarovnanej PL 
kakaa do zmesi 
na Perník 
Dr.Oetker.

TIPY:
- V dobre uzavretej 

nádobe môžeme 
hviezdičky 
uchovávať 
3 týždne. 

- Hviezdičky môžeme 
zdobiť aj Guľôčkami 
dúhovými Dr.Oetker.



1. Na prípravu cesta ušľaháme maslo, cukor, vanilínový cukor, arómu a škoricový 
cukor elektrickým ručným šľahačom na najvyššom stupni do peny. Pridáme vajce 
a zľahka vmiešame múku zmiešanú s kypriacim práškom a Zlatým klasom. 
Nakoniec vmiešame nasekané mandle.

2. Z cesta tvoríme pomocou kávovej lyžičky na plech vyložený papierom na pečenie 
malé kôpky. Plech vložíme do predhriatej rúry a pečieme.

Elektrická rúra: 180 °C
Teplovzdušná rúra: 160 °C
Plynová rúra: stupeň 3

Doba pečenia: asi 10 minút

3. Upečené toliare necháme vychladnúť na kuchynskej mriežke.

4. Na potrenie rozpustíme džem v malom hrnci na miernom ohni. Odstavíme 
zo sporáka a vmiešame arómu. Horúcim džemom potrieme povrch vychladnutých 
toliarov a posypeme plátkami mandlí.

Sviatočné 
mandľové toliare

netradičné

Výdatnosť: asi 45 kusov

Doba prípravy: asi 45 minút

Doba pečenia: asi 10 minút na 1 plech

Na cesto:

100 g zmäknutého masla 
alebo margarínu

120 g cukru

1 balíček Vanilínového cukru 
Dr.Oetker

½ KL Citrónovej arómy Dr.Oetker

1 balíček Škoricového cukru Dr.Oetker

1 vajce

120 g hladkej múky

1 zarovnaná KL Kypriaceho prášku 
do pečiva Dr.Oetker

1 balíček (à 40 g) Zlatého klasu 
Dr.Oetker

25 g nasekaných nelúpaných mandlí

Na potretie:

150 g marhuľového džemu

1 KL Rumovej arómy Dr.Oetker

Na posypanie:

2 zarovnané PL plátkov mandlí

Ešte potrebujeme:

2 plechy na pečenie

papier na pečenie

štetec alebo pierko

TIP:
Sušienky môžeme 
uchovávať v dobre 
uzavretej nádobe 
asi 2-3 týždne.

1. Na prípravu cesta zmiešame na doske múku a sódu. Pridáme cukor, vanilínový 
cukor, arómu, korenie do perníka, soľ, vajce, mandle a smotanu. Ručne 
vypracujeme hladké cesto.

2. Cesto rozdelíme na dva diely, z ktorých vytvarujeme dva asi 10 cm dlhé valčeky. 
Valčeky necháme odležať v chladničke asi 1 hodinu. 

3. Valčeky nakrájame na plátky s hrúbkou asi 0,5 cm a naukladáme ich na plech 
vyložený papierom na pečenie. Plech vložíme do predhriatej rúry a pečieme.

Elektrická rúra: 180 °C
Teplovzdušná rúra: 160 °C
Plynová rúra: stupeň 3

Doba pečenia: asi 10 minút

4. Upečené sušienky necháme vychladnúť na kuchynskej mriežke.

5. Na prípravu polevy zmiešame polevu s vodou podľa návodu na obale 
a vychladnuté sušienky polejeme. 

Citrónové sušienky
lahučké

Výdatnosť: asi 40 kusov

Doba prípravy: asi 30 minút

Doba odležania: asi 1 hodina

Doba pečenia: asi 10 minút na 1 plech

Na cesto:

250 g múky

1 zarovnaná KL Jedlej sóda Dr.Oetker

100 g cukru

1 balíček Vanilínového cukru 
Dr.Oetker

1 KL Citrónovej arómy Dr.Oetker

1 zarovnaná KL korenia do perníka

štipka soli

1 vajce

50 g mletých mandlí

130 ml smotany na šľahanie

Na polevu:

1 balíček Polevy v prášku s citrónovou 
príchuťou Dr.Oetker

3 PL vody

Ešte potrebujeme:

2 plechy na pečenie

papier na pečenie

TIP:
Toliare môžeme 
uchovávať v dobre 
uzavretej nádobe 
asi 3 týždne.



1. Na prípravu cesta zmiešame na doske múku, kypriaci prášok, cukor, vanilínový 
cukor, škoricový cukor, soľ, arómu, vajce a maslo alebo margarín. Marcipán 
nastrúhame, pridáme do zmesi a ručne vypracujeme dohladka. 

2. Cesto rozdelíme na dva diely a jeden diel premiesime s kakaom. Zo svetlého 
cesta vyvaľkáme plát s rozmermi asi 30 x 30 cm a odložíme bokom. Z tmavého 
cesta vyvaľkáme plát s rozmermi asi 30 x 34 cm. Povrch tmavého cesta potrieme 
medom a prikryjeme plátom svetlého cesta. Kratšou stranou stočíme do rolády. 
Na hodinu uložíme do chladničky.

3. Roládu nakrájame na plátky s hrúbkou asi 3 mm. Plátky kladieme na plech 
vyložený papierom na pečenie a posypeme mandľami, ktoré vtlačíme do cesta. 
Vložíme do predhriatej rúry a pečieme. 

Elektrická rúra: 180 °C
Teplovzdušná rúra: 160 °C
Plynová rúra: stupeň 3

Doba pečenia: asi 12 minút

4. Upečené špirálky necháme vychladnúť na kuchynskej mriežke.

1. Na ozdobenie rozpustíme polevu podľa návodu na obale, polovicu nalejeme 
na papier na pečenie a rozotrieme na tenkú vrstvu. Vložíme do mrazničky 
a necháme stuhnúť. Po stuhnutí nožom nasekáme na malé kúsky.

2. Na prípravu praliniek nalejeme druhú polovicu polevy do misy, pridáme maslo 
a vmiešame lieskovoorieškový krém. Sušienky vložíme do igelitového vrecka, 
dobre uzavrieme a rozdrvíme váľkom.

3. Do hmoty na pralinky vmiešame rozdrvené sušienky a rumovú arómu. Uložíme 
na 30 minút do chladničky. Pomocou kávovej lyžičky odoberáme časť hmoty 
na pralinky, z ktorej ručne vytvarujeme guľôčky. Guľôčky obalíme v kúskoch 
nasekanej polevy a umiestnime do košíčkov. Pralinky uložíme na 1 hodinu 
do chladničky. Uchovávame v chlade. 

4. Pred podávaním pocukrujeme. 

Chrumkavé čokoládové 
pralinky

nepečené

Vianočné špirálky
orieškové

Výdatnosť: asi 50 kusov

Doba prípravy: asi 30 minút

Doba odležania: asi 1 hodina

Doba pečenia: asi 12 minút na 1 plech

Na cesto:

300 g hladkej múky

½ balíčka Kypriaceho prášku 
do pečiva Dr.Oetker

80 g práškového cukru

1 balíček Vanilínového cukru 
Dr.Oetker

1 balíček Škoricového cukru Dr.Oetker

štipka soli

½ KL Mandľovej arómy Dr.Oetker

1 vajce

200 g zmäknutého masla 
alebo margarínu

1 balíček Marcipánu Dr.Oetker

1 zarovnaná PL kakaa

Na potretie a ozdobenie:

2 PL medu

50 g nasekaných lúpaných mandlí

Ešte potrebujeme:

2 plechy na pečenie

papier na pečenie

Výdatnosť: asi 25 kusov

Doba prípravy: asi 40 minút 

Doba odležania: asi 30 minút 

Na ozdobení:

½ balíčka Polevy de Luxe 
35% kakao Dr.Oetker   

Na pralinky:

½ balíčka Polevy de Luxe 
35% kakao Dr.Oetker

20 g zmäknutého masla 

100 g lieskovoorieškového krému 
(napr. Nutella)

50 g maslových sušienok (napr. Club)

2 KL Rumovej arómy Dr.Oetker  

Na posypanie:

1 zarovnaná PL práškového cukru 

Ešte potrebujeme:

papier na pečenie

25 papierových košíčkov na pralinky 
(Ø 2,5 cm)

TIPY:
- Pralinky môžeme 

uchovávať v dobre 
uzavretej nádobe 
v chlade asi 
2 týždne alebo ich 
môžeme zamraziť. 

- Polevu de Luxe 
35% kakao Dr.Oetker 
je možné nahradiť 
Polevou tmavou 
Dr.Oetker.

TIPY:
Keksy môžeme 
uchovávať v dobre 
uzavretej nádobe 
asi 2 týždne. 



1. Na prípravu náplne namočíme hrozienka do rumu asi na dve hodiny. 

2. Na prípravu cesta zmiešame v mise múku s droždím. Pridáme maslo alebo 
margarín, vajce, med, arómu, škoricový cukor a vlažné mlieko. Ručne 
vypracujeme dohladka. Cesto zakryjeme utierkou a necháme kysnúť 
na teplom mieste asi 50 minút.

3. Marcipán nakrájame na malé kúsky, pridáme džem a rozmixujeme na hladkú hmotu. 

4. Cesto poprášime múkou a na pomúčenej doske ešte krátko premiesime. 
Z cesta vyvaľkáme obdĺžnik (30 x 40 cm) a potrieme marcipánovou náplňou. 
Náplň rovnomerne posypeme hrozienkami a orieškami. Cesto zarolujeme, 
rozkrájame na plátky hrubé asi 2 cm a poukladáme na plech vyložený papierom 
na pečenie. Medzi jednotlivými plátkami necháme dostatočnú medzeru. Plátky 
zakryjeme a dáme ešte raz na teplé miesto asi na 15 minút kysnúť. Vložíme 
do predhriatej rúry a pečieme.

Elektrická rúra: 180 °C
Teplovzdušná rúra: 160 °C
Plynová rúra: stupeň 3

Doba pečenia: asi 20 minút

5. Upečené slimáky necháme vychladnúť na kuchynskej mriežke. 

6. Na prípravu polevy rozpustíme polevu podľa návodu na obale. Slimáky polevou 
ozdobíme a necháme stuhnúť. 

Orieškové slimáky
pre deti

Výdatnosť: asi 20 porcií

Doba prípravy: asi 40 minút 

Doba kysnutia: asi 50 minút + 15 minút

Doba pečenia: asi 20 minút 

Na náplň:

100 g hrozienok

2 PL rumu

1 balíček Marcipánu Dr.Oetker 

4 zarovnané PL marhuľového džemu

100 g sekaných vlašských orechov

Na cesto:

400 g hladkej múky

1 balíček sušeného Droždia Dr.Oetker

125 g zmäknutého masla 
alebo margarínu

1 vajce

100 g tekutého medu

1 KL Rumovej arómy Dr.Oetker

1 balíček Škoricového cukru Dr.Oetker

150 ml vlažného mlieka

Na polevu:

1 balíček Polevy svetlej Dr.Oetker

Ešte potrebujeme:

2 plechy na pečenie 

papier na pečenie

TIPY:
- Do náplne môžeme 

použiť rôzne druhy 
orieškov. 

- Slimáky je možné 
aj zamraziť.

1. Na prípravu cesta zmiešame na doske múku a škrob. Pridáme cukor, vanilínový 
cukor, mandle, maslo alebo margarín a vajce. Ručne vypracujeme hladké cesto. 

2. Z cesta vyvaľkáme plát s hrúbkou asi 0,5 cm. Formičkou vykrájame kolieska, 
ktoré naukladáme na plech vyložený papierom na pečenie. Vložíme do predhriatej 
rúry a pečieme.

Elektrická rúra: 200 °C
Teplovzdušná rúra: 180 °C
Plynová rúra: stupeň 4

Doba pečenia: asi 10 minút

3. Upečené kolieska necháme vychladnúť na kuchynskej mriežke. 

4. Na prípravu náplne rozpustíme polevu podľa návodu na obale. Marcipán nastrúhame 
a ručne vymiešame s polevou a maslom. Vždy dve kolieska zlepujeme 1 kávovou 
lyžičkou náplne (prikladáme k sebe spodnou stranou).

5. Tmavú a svetlú polevu pripravíme oddelene podľa návodu na obale. Zlepené kolieska 
v poleve namáčame, prípadne polevou potierame a špáradlom vytvárame v poleve 
vzory. 

Čokoládovo-marcipánové
toliare

sviatočné

Výdatnosť: asi 25 kusov

Doba prípravy: asi 60 minút

Doba pečenia: asi 10 minút na 1 plech

Na cesto:

200 g hladkej múky

75 g Gustinu jemného kukuričného 
škrobu Dr.Oetker 

100 g cukru

1 balíček Vanilínového cukru 
Dr.Oetker

50 g mletých mandlí

175 g zmäknutého masla 
alebo margarínu

1 vajce

Na náplň:

1 balíček Polevy tmavej Dr.Oetker

1 balíček Marcipánu Dr.Oetker

100 g zmäknutého masla

Na ozdobenie:

1 balíček Polevy svetlej Dr.Oetker

1 balíček Polevy tmavej Dr.Oetker

Ešte potrebujeme:

2 plechy na pečenie

papier na pečenie

okrúhlu formičku na vykrajovanie 
(Ø 5 cm)

TIP:
Toliare môžeme 
uchovávať v dobre 
uzavretej nádobe 
asi 2 týždne.



1. Na prípravu náplne namočíme hrozienka na 2 hodiny do rumu. Jablká umyjeme, 
olúpeme, zbavíme jadrovníkov, nakrájame na malé kocky a podusíme s cukrom, 
arómou a vanilínovým cukrom asi 5 minút. Zlatý klas rozmiešame v jablkovej 
šťave, pridáme k poduseným jablkám a krátko povaríme. Hrniec odstavíme 
zo sporáka. Pridáme hrozienka, škoricový cukor a mandle. Za občasného 
miešania necháme vychladnúť. 

2. Na prípravu tvarohovej náplne ručne vymiešame nátierkové maslo, tvaroh 
a vanilkový cukor dohladka. 

3. Na prípravu korpusu vyložíme dno formy alebo plechu medovými plátmi 
a pokropíme jablkovou šťavou. Jablkovú náplň rovnomerne nanesieme 
na medové pláty. Na jablkovú náplň rozotrieme tvarohovú náplň. Múčnik 
uložíme minimálne na 4 hodiny do chladničky, najlepšie však cez noc.

4. Na prípravu krokantu necháme za stáleho miešania na miernom ohni 
skaramelizovať cukor do medovej farby. Odstavíme zo sporáka a vmiešame 
mandle. Krokant vysypeme na papier na pečenie a necháme vychladnúť 
a stvrdnúť. Tvrdý krokant zakryjeme papierom na pečenie a váľkom 
podrvíme na malé kúsky. 

5. Tiramisu pred podávaním ozdobíme krokantom. 

Slávnostné jablkové 
tiramisu

pre koledníkov

Výdatnosť: asi 12 porcií

Doba prípravy: asi 40 minút 

Doba odležania: asi 4 hodiny

Na jablkovú náplň:

130 g hrozienok 

50 ml rumu

800 g jabĺk

100 g cukru

1 KL Citrónovej arómy Dr.Oetker

1 balíček Vanilínového cukru 
Dr.Oetker 

1 balíček (à 40 g) Zlatého klasu 
Dr.Oetker

100 ml jablkovej šťavy

2 balíčky Škoricového cukru Dr.Oetker 

50 g mandľových hranolčekov

Na tvarohovú náplň:

400 g nátierkového masla 
bez príchute

500 g nízkotučného tvarohu

2 balíčky Vanilkového cukru Dr.Oetker

Na korpus:

240 g medových plátov

6 PL jablkovej šťavy

Na mandľový krokant:

3 PL cukru

50 g mandľových hranolčekov

Ešte potrebujeme:

formu alebo plech na pečenie 
(asi 30 x 20 cm)

papier na pečenie

TIP:
Pred naplnením 
môžeme do košíčkov
kvapnúť niekoľko 
kvapiek vaječného 
koňaku.

1. Na prípravu cesta zmiešame na doske múku, cukor, vanilínový cukor, maslo 
alebo margarín, soľ, arómu a ručne vypracujeme dohladka. Ak sa cesto lepí, 
zľahka ho poprášime múkou a premiesime. Tenkú vrstvu cesta vtlačíme 
do formičiek až k okrajom a formičky poukladáme na plech. Vložíme 
do predhriatej rúry a pečieme.

Elektrická rúra: 170 °C
Teplovzdušná rúra: 150 °C
Plynová rúra: stupeň 3

Doba pečenia: asi 15 minút

2. Upečené košíčky necháme mierne vychladnúť na kuchynskej mriežke a vyklopíme.

3. Na prípravu náplne ušľaháme šľahačku s mliekom podľa návodu na obale. 
Cukrárske vrecko naplníme šľahačkou a košíčky ozdobíme. Podľa vlastnej 
fantázie dozdobíme zlatým a strieborným zdobením.

Parížske košíčky
slávnostné

Výdatnosť: asi 24 porcií

Doba prípravy: asi 20 minút

Doba pečenia: asi 15 minút na 1 plech

Na cesto:

130 g hladkej múky

40 g práškového cukru

1 balíček Vanilínového cukru 
Dr.Oetker

100 g zmäknutého masla 
alebo margarínu

štipka soli

1 KL Citrónovej arómy Dr.Oetker 

Na náplň:

1 balíček Parížskej šľahačky 
v prášku Dr.Oetker 

150 ml mlieka 

Na ozdobenie:

Zdobenie 4 druhy zlaté/strieborné 
Dr.Oetker

Ešte potrebujeme:

plech na pečenie 

formičky na košíčky (Ø asi 5 cm)

cukrárske vrecko so zdobiacou 
trubičkou



1. Na prípravu cesta šľaháme vajcia s cukrom elektrickým ručným šľahačom 
na najvyššom stupni asi 3 minúty do peny. Vmiešame mak. Múku zmiešame 
so škrobom a kypriacim práškom. Pridáme do vaječnej hmoty a krátko 
premiešame elektrickým ručným šľahačom na najnižšom stupni. Cesto 
nalejeme do tortovej formy vyloženej papierom na pečenie a uhladíme. 
Formu vložíme do predhriatej rúry a pečieme. 

Elektrická rúra: 180 °C
Teplovzdušná rúra: 160 °C
Plynová rúra: stupeň 3
Doba pečenia: asi 30 minút

2. Okraj formy uvolníme a korpus vyklopíme na kuchynskú mriežku vyloženú papierom
na pečenie. Odstránime papier, na ktorom sa korpus piekol a necháme vychladnúť.
Korpus raz pozdĺžne rozrežeme. Spodnú časť korpusu umiestnime na podnos 
a nasadíme očistený okraj formy. 

3. Na prípravu náplne ušľaháme smotanu s cukrom a vanilínovým cukrom 
elektrickým ručným šľahačom na najvyššom stupni dotuha. Želatínový 
stužovač pripravíme s vodou podľa návodu na obale a ihneď vmiešame 
do šľahačky. ¾ krému nanesieme na spodný korpus a uhladíme. Priložíme 
vrchný korpus a zľahka pritlačíme. Povrch torty potrieme zvyšným krémom. 
Tortu uložíme na 2 hodiny do chladničky. 

4. Na obloženie vyváľame marcipán do tvaru kruhu tak, aby sme pokryli celú tortu. 
Okraj formy uvoľníme a odstránime. Marcipán položíme na tortu a na bokoch 
mierne pritlačíme. Malinový džem naplníme do vrecka, odstrihneme malý 
rožtek a tortu ozdobíme. Uchovávame v chlade. 

Výdatnosť: asi 16 kusov

Doba prípravy: asi 60 minút 

Doba pečenia: asi 30 minút 

Doba odležania: asi 2 hodiny

Na cesto:

4 vajcia

100 g cukru

100 g mletého maku

100 g hladkej múky 

50 g Gustinu jemného kukuričného 
škrobu Dr.Oetker 

½ balíčka Kypriaceho prášku 
do pečiva Dr.Oetker

Na náplň:

200 g malinového džemu

600 ml vychladenej smotany 
na šľahanie

60 g cukru

2 balíčky Vanilínového cukru 
Dr.Oetker 

1 balíček Želatínového stužovača 
Dr.Oetker 

100 ml vlažnej vody

Na obloženie:

1 balíček Marcipánu Dr.Oetker

1 zarovnaná PL malinového džemu

Ešte potrebujeme:

tortovú formu (Ø 26 cm) 

papier na pečenie

Makovo-marcipánová torta
luxusná

TIP:
Pre intenzívnejšiu 
vanilkovú vôňu 
pridáme do cesta 
1 balíček 
Vanilkového cukru 
Dr.Oetker.

1. Na prípravu pudingu uvaríme jahodový puding s mliekom a cukrom podľa návodu 
na obale, avšak iba so 400 ml mlieka. 

2. Na ozdobenie jahody umyjeme a 3 odložíme bokom na neskoršie použitie. 
Zvyšok nakrájame na polovice a v hrnci podusíme asi 10 minút na miernom ohni. 
Pridáme cukor, vanilínový cukor a škrob rozmiešaný v 1 PL studenej vody a ešte 
asi 1 minútu povaríme.

3. Do pohárov striedavo lejeme puding, jahodovú zmes a prekladáme piškótami 
namočenými v ovocnej šťave. 

4. Pohár ozdobíme jahodou a posypeme čokoládou.

Silvestrovský 
jahodový pohár

ľahký dezert

Výdatnosť: asi 3 porce 
(podľa veľkosti pohárov)

Doba prípravy: asi 20 minút

Na puding:

1 balíček Premium Puding 
Jahoda de Luxe Dr.Oetker

400 ml plnotučného mlieka

2-3 PL cukru

Na ozdobenie:

250 g čerstvých jahôd

30 g cukru

1 balíček Vanilínového cukru 
Dr.Oetker 

1 zarovnaná KL Gustinu jemného 
zemiakového škrobu Dr.Oetker

1 PL studenej vody

detské guľaté piškóty (15-20 ks)

ovocná šťava 

3 zarovnané PL strúhanej čokolády

Ešte potrebujeme:

3 poháre

strúhadlo

TIP:
- Ovocnú šťavu 

môžeme nahradiť 
rumom alebo iným 
alkoholom.

- Namiesto Premium 
Pudingu Jahoda 
de Luxe Dr.Oetker 
môžeme použiť 
Premium Puding 
Pravá vanilka 
smotanová 
Dr.Oetker.


