
Receptár č. 23

Zavárame 
džemy! 

Ako na to?
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v tohtoročnom receptári zavárania Dr.Oetker 
sa presvedčíme, že príprava džemov 
a marmelád so želírovacími výrobkami 
Dr.Oetker je veľmi jednoduchá a rýchla! 
So želírovacími výrobkami Dr.Oetker 
totiž varenie akejkoľvek zaváraniny trvá 
maximálne 6 minút! Domáce džemy alebo 
marmelády majú zároveň tú výhodu, že si 
môžeme sami vybrať ovocie, ktoré na ich 
prípravu použijeme. Navyše si môžeme 
zvoliť koľko ovocia a koľko cukru bude 
pripravovaný džem alebo marmeláda 
obsahovať! Jednoducho úspora času aj 
kalórií a 100 % kontrola kvality!

V receptári nájdeme aj množstvo tipov, 
rád a poznatkov o ovocí, napr. aké ovocie 
k sebe najlepšie chuťovo ladí, koľko 
ovocia či zeleniny potrebujeme na recepty, 
prečo z džemov zbierame penu alebo ako 
postupovať, ak chceme džem vylepšiť 
bylinkami alebo korením. 

Prajeme Vám veľa zábavy a úspechov!

Jana Lindišová  Iveta Krausová

Zákaznícky servis  Skúšobná kuchyňa
Dr.Oetker  Dr.Oetker

Vysvetlenie použitých piktogramov a skratiek:

Pripomíname, že všetky recepty sú vyskúšané iba s výrobkami Dr.Oetker. Zaváraniny uchovávame na 
chladnom a suchom mieste. Otvorené poháre odkladáme do chladničky a rýchlo spotrebujeme.

jednoduchá príprava
stredne náročná príprava
predpokladáme už skúsenosť so zaváraním

príprava do 20 min.
príprava do 40 min.
príprava do 60 min.

KL= kávová lyžička
PL = polievková lyžica

Milí priatelia,

Malá náuka o ovocí a Plánovač množstva ovocia a zeleniny str. 4/5
Čo by sme mali vedieť o výbere a spracovaní najobľúbenejších  
druhov ovocia na zaváranie a výpočet množstva ovocia a zeleniny  
pre recepty na zaváranie.

Niečo pre diabetikov str. 6/7
Aj diabetici si radi pochutnajú na domácom džeme alebo marmeláde.

Sezónny kalendár a Pre milovníkov želé str. 8/9
Sezónny kalendár s prehľadom najdôležitejšieho ovocia  
a krátkym návodom na výrobu želé. 

Máme na výber str. 10/11
S výrobkami Dr.Oetker Gelfix si môžeme jednoducho zvoliť koľko  
ovocia a koľko cukru bude naša zaváranina obsahovať.

Stačí pridať iba ovocie str. 12
Dr.Oetker Želírovací cukor Extra a Super sú stávkou na istotu!  
Pridáme iba ovocie!

Zavárame nielen v lete str. 13
Zavárať s citrusmi môžeme po celý rok.

Pikantná stránka zavárania str. 14
Zavárať nemusíme iba ovocie. Paradajkové čatní  
s višňami je toho dôkazom.

Čo je dobré vedieť str. 15
Základy, tipy a triky pre vynikajúci výsledok.



Na výrobu zaváranín používame výhradne 
čerstvé, bezchybné ovocie. Prezreté alebo 
poškodené ovocie nie je vhodné. Môžeme 
tiež obrať ovocie zo záhrady v období zrelosti 
a zamraziť ho (napr. rebarboru alebo jahody) 
a neskôr skombinovať s iným druhom ovocia. 
V tom prípade zmrazené ovocie najskôr 
odvážime, až potom ho necháme rozmraziť 
a vzniknutú šťavu použijeme.

Rebarbora 
Rebarbora zabalená do vlhkej utierky vydrží 
v priehradke na zeleninu v chladničke čerstvá 
niekoľko dní. Surová rebarbora nakrájaná na 
kúsky vydrží zmrazená až rok. Rebarboru 
kombinujeme s jahodami alebo jablkami.

Marhule
Ak marhule nie sú dostatočne 

šťavnaté, môžeme ich v džemoch 
vhodne doplniť malým množstvom sektu, vína 
alebo svetlej hroznovej šťavy. Marhule dobre 
ladia s jahodami a malinami.

Maliny a černice
Oba druhy ovocia sú veľmi 

citlivé na otlačenie a ľahko chytajú pleseň, 
preto by sme mali bobuľoviny spracovávať 
okamžite. Maliny a černice by sa nemali 
umývať, ale len starostlivo prebrať. Jemné 
bobule sa ľahko poškodia, strácajú arómu 
a šťavu. Kupované bobuľoviny v dobrej akosti 
nemajú na dne škatuľky žiadnu šťavu. Maliny 
sa hodia veľmi dobre k iným bobuľovinám 
a marhuliam, nektárinkám alebo broskyniam. 
Černice dobre ladia s čerešňami a jablkami.

Čerešne
Oberáme iba zrelé čerešne, 

pretože ich nie je možné nechať 
dozrieť. Polovicu odvážených plodov 

krátko rozmixujeme, aby sa džem dal 
ľahko roztierať a mal optimálnu želírovaciu 
schopnosť. Čerešne je možné dobre 
kombinovať so slivkami, bobuľovinami 
a broskyňami.

Jahody 
Citlivé plody jahôd nikdy 

neumývame pod tečúcou 
vodou! Ak sa mäkké plody 

poškodia, strácajú rýchlo arómu a šťavu. 
Jahody obsahujú bielkoviny, preto pri varení 
vzniká prírodná pena. Po uvarení penu 
odstránime, pretože bubliny vzduchu môžu 
poškodiť vzhľad a trvanlivosť džemu. Ak sú 
jahody prezreté, je možné chuť a obsah kyselín 
upraviť pridaním 1-2 zarovnaných kávových 
lyžičiek Kyseliny citrónovej Dr.Oetker. Jahody 
sú vynikajúce v kombinácii s rebarborou, 
ríbezľami, višňami alebo marhuľami.

Čučoriedky
Lesné čučoriedky a záhradné 

čučoriedky sú dva veľmi rozdielne druhy. 
Lesné čučoriedky sú čiernomodré po celom 
plode, sú veľmi aromatické a citlivé a mali by 
sa ihneď spracovať. Záhradné čučoriedky sú 
väčšie ako lesná forma, ich chuť je jemnejšia, 
dužina je svetlo sfarbená. V chladničke 
vydržia 1–2 dni. Vzhľadom na to, že záhradné 
čučoriedky púšťajú málo šťavy, mala by sa pri 
spracovaní na džemy časť prepasírovať. Chuť 
môžeme upraviť pridaním 1-2 zarovnaných 
kávových lyžičiek Kyseliny citrónovej Dr.Oetker, 
pretože obsah kyselín v čučoriedkach nie je 
príliš vysoký. Čučoriedky chutia obzvlášť dobre 
v kombinácii s jablkami alebo malinami.

Ríbezle
Najznámejšie druhy sú 

čierne a červené ríbezle, 
pričom existujú aj bielo sfarbené 

varianty červených ríbezlí. Predovšetkým 
čierne ríbezle majú vysoký obsah vitamínu 
C a patria k plodom bohatým na kyseliny. 
Ríbezle sú vhodné na zamrazenie. Strapce 
ríbezlí umyjeme, necháme odkvapkať 
a bobuľky otrháme zo stopiek pomocou 
vidličky. Ríbezle dobre ladia so všetkými 
ostatnými druhmi bobuľovín a čerešňami.

TIP: Ríbezľový džem sa skvelo hodí na 
zlepovanie lineckého pečiva. 

Slivky
Vzhľadom na to, že šupka 
sliviek sa nerozvarí, mali by sa 

plody nielen zbaviť kôstok, ale aj 
nakrájať na malé kúsky. Slivky dobre ladia 
s jablkami, bobuľovinami a vianočným korením 
(napr. škoricou alebo anízom).

Broskyne 
a nektárinky

Šupka broskýň a nektáriniek sfarbuje džem 
ľahko do hneda. Svetlý džem získame 
z olúpaných plodov. Na prípravu džemu 
broskyne krátko ponoríme do vriacej vody 
a potom olúpeme, pretože šupka je pevnejšia 
a pri varení sa uvoľní od dužiny. Broskyne 
a nektárinky dobre ladia s bobuľovinami 
a marhuľami.

Jablká a hrušky 
Jablká sú v predaji 

celoročne v širokej palete odrôd a z mnohých 
zemí pôvodu. Jablká a hrušky spolu 
v džemoch veľmi dobre ladia. Jablká môžeme 
tiež dobre kombinovať s kivi a slivkami alebo 
spracovať vo forme čistej šťavy na želé.

Citrusové ovocie
Na spracovanie na marmeládu je možné 
citrusové plody vylisovať, nakrájať na 
dieliky (pozri str. 13) alebo rozmixovať (pre 
milovníkov typicky horkastej chuti napr. 
pomarančovej marmelády). Čím je ovocie 
kyslejšie, tým vyšší pomer cukru k ovociu by 
sme mali zvoliť.
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Plánovač množstva ovocia a zeleniny
Tu sa dozvieme, koľko ovocia a zeleniny potrebujeme na naše recepty na zaváranie.

Malá náuka o ovocí

V uvedených tabuľkách nájdeme prepočtové faktory pre najbežnejšie  
druhy ovocia a zeleniny:

Množstvo ovocia, resp. zeleniny v g (pripravené, odvážené) x prepočtový faktor = potrebné množstvo ovocia, resp. zeleniny.

V receptoch na zaváranie Dr.Oetker sa vždy používa pripravené (t.j. 
umyté, očistené, prípadne vykôstkované) ovocie a zelenina. Každý 
druh ovocia a zeleniny však obsahuje podľa odrody určitý podiel 
odpadu. Ak chceme vedieť, koľko ovocia, resp. zeleniny potrebujeme 
na recept, môžeme uvedené množstvo vynásobiť faktorom. Tento 
faktor zohľadňuje priemerný podiel odpadu.
Príklad: V recepte je uvedené 600 g jahôd (pripravených, odvážených).

Aby sme získali potrebné množstvo ovocia, resp. zeleniny, vynásobíme 
600 g faktorom 1,03 (z tabuľky). V tomto prípade ide zaokrúhlene 
o 620 g jahôd.
Alebo potrebujeme na recept 600 g karotky (pripravenej, odváženej). 
Toto množstvo vynásobíme faktorom 1,22 a hneď budeme vedieť, že 
potrebujeme asi 730 g karotky.

Druh ovocia Prepočtový faktor
Ananás 1,92
Jablká 1,09
Marhule 1,10
Banány 1,43
Hrušky 1,08
Jahody 1,03
Grapefruit 1,52
Dieliky z grapefruitu 2,00
Maliny 1,04
Baza 1,43
Ríbezle 1,02
Kivi 1,11
Limetky 1,30
Dieliky z limetky 2,00

Mirabelky, slivky,  
blumy 1,06
Nektárinky 1,09
Pomaranče 1,39
Dieliky z pomaranča 2,00
Broskyne 1,09

Druh ovocia Prepočtový faktor
Duly 1,19
Rebarbora 1,28
Višně 1,12
Egreše 1,02
Čerešne 1,14
Citróny 1,56
Dieliky z citróna 2,00

Druh zeleniny Prepočtový faktor
Baklažán 1,22
Kaleráb 1,54
Tekvica 1,43
Karotka 1,22
Paprika 1,19
Pór 1,72
Paradajky 1,10
Cukety 1,18
Cibuľa 1,09
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Ak si chceme pochutnať na domácom džeme alebo marmeláde, ale 
zo zdravotných dôvodov nemôžeme používať cukor alebo chceme 
konzumovať menšie množstvo cukru, je pre nás ideálny Diétny 
želírovací ovocný cukor Dr.Oetker!

Diétny želírovací ovocný cukor Dr.Oetker je vhodný hlavne pre 
diabetikov. Obsahuje ovocný cukor – fruktózu (97 %) a náhradné 
sladidlá. Jedno balenie Diétneho želírovacieho ovocného cukru 
Dr.Oetker s hmotnosťou 250 g stačí na 700 g ovocia.

Príprava džemu alebo marmelády s Diétnym želírovacím ovocným 
cukrom Dr.Oetker je veľmi jednoduchá! Stačí diétny cukor zmiešať 
s ovocím a variť len 3 minúty!

Aby sme získali istotu, mali by sme pred naplnením pohárov 
urobiť želírovaciu skúšku:

Želírovacia skúška ukáže, či ovocná hmota v priebehu chladnutia 
dostatočne stuhne: 1–2 zarovnané kávové lyžičky horúcej zaváraniny 
kvapneme na malý tanierik, ktorý sme predtým na krátky čas nechali 
v chladničke. Ak vzorka zhustne, resp. stuhne do 5 minút, stuhne 
dostatočne aj zvyšok džemu, marmelády alebo želé v pohároch. Ak si 
prajeme, aby hmota stuhla viac, jednoducho zamiešame do horúcej zmesi 
2 zarovnané kávové lyžičky Kyseliny citrónovej Dr.Oetker.  
Zopakujeme želírovaciu skúšku a až potom plníme do pohárov. 

Niečo pre diabetikov Jahodový džem s čiernymi ríbezľami 

1 Pripravené ovocie nakrájame 
na malé kúsky alebo rozmixujeme 
a odvážime zodpovedajúce 
množstvo, resp. odmeriame 
zodpovedajúce množstvo šťavy.

2 Ovocie/ovocnú šťavu dobre 
premiešame vo veľkom hrnci 
s Diétnym želírovacím ovocným 
cukrom Dr.Oetker. Všetko za 
stáleho miešania privedieme do 
varu a za stáleho miešania varíme 
najmenej 3 minúty. Urobíme 
želírovaciu skúšku – pozri str.7 
v receptári.

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

Aké jednoduché je zaváranie s Diétnym želírovacím ovocným 
cukrom, Vám ukážeme tu:

3

1 2

3 kusy pohárov à 300 ml  
Doba prípravy: asi 25 minút

Prísady:
600 g jahôd
100 ml nektáru z čiernych ríbezlí
nastrúhaná kôra z polovice chemicky neošetreného citróna
1 balenie Diétneho želírovacieho ovocného cukru Dr.Oetker

1 Jahody umyjeme, očistíme, nakrájame na malé kúsky 
a odvážime. 

2 Jahody v hrnci dôkladne premiešame s ríbezľovým nektárom, 
citrónovou kôrou a diétnym želírovacím cukrom. Všetko za stáleho 

miešania uvedieme do varu a varíme najmenej 3 minúty. 

3 Na tanierik kvapneme 1–2 KL práve prevareného džemu. Ak 
je džem po vychladnutí málo tuhý, vmiešame 2 zarovnané KL 

Kyseliny citrónovej Dr.Oetker.

4 Odoberieme prípadnú penu a ihneď plníme až po okraj do 
pripravených pohárov. Uzavrieme viečkom, obrátime dnom nahor 

a asi 5 minút necháme stáť na viečku.

diétny
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Na prípravu želé potrebujeme 
ako východiskový produkt 
šťavu z ovocia. Úplne 
jednoducho a rýchlo pripravíme 
želé z akéhokoľvek bežne 
predávaného džúsu alebo nektáru.

Ak chceme použiť doma vyrobený 
džús, existujú štyri možnosti, ako 
ho získať:

·  Použijeme špeciálny mlynček, 
lis alebo odstredivku na 
ovocie.

·  Ovocie nakrájame na malé 
kúsky, s malým množstvom 
vody uvaríme do mäkka 
a šťavu potom necháme 
prekvapkať cez látku. Tento 
spôsob použijeme hlavne pri 
ovocí, ktoré obsahuje drobné 
zrniečka (napr. maliny, ríbezle, 
černice).

·  Ovocie odšťavíme 
v odšťavovači.

·  Citrusové plody (napr. 
pomaranče, citróny) môžeme 
jednoducho vylisovať.

Šťavu môžeme jednoducho 
zamraziť po jednotlivých porciách.

 

Toto množstvo ovocia potrebujeme na 

1 l šťavy:

1800 g jabĺk (umyť, nechať odkvapkať 
a nakrájať na štvrtky)

1400 g marhúľ (umyť, nechať odkvapkať 
a zbaviť kôstok)

2700 g hrušiek (umyť, nechať odkvapkať 
a nakrájať na štvrtky)

1500 g černíc (prebrať, eventuálne umyť)

1300 g jahôd (umyť, nechať odkvapkať 
a nakrájať na polovice)

1800 g malín (prebrať, neumývať!)

1800 g bazy (umyť, nechať odkvapkať 
a použiť celé súkvetie)

1500 g červených ríbezlí (umyť, nechať 
odkvapkať a použiť aj so stopkami)

1700 g čiernych ríbezlí (umyť, nechať 
odkvapkať a použiť aj so stopkami)

1500 g mirabeliek (umyť, nechať odkvapkať, 
rozpoliť a zbaviť kôstok)

1700 g nektáriniek (umyť, nechať odkvapkať 
a zbaviť kôstok)

1700 g broskýň (umyť, nechať odkvapkať 
a zbaviť kôstok)

1500 g sliviek (umyť, nechať odkvapkať 
a zbaviť kôstok)

2300 g dúl (umyť, nechať odkvapkať a nakrájať 
na štvrtky)

1500 g rebarbory (umyť, nechať odkvapkať 
a nakrájať na kúsky)

1600 g višní (umyť, nechať odkvapkať 
a odkôstkovať)

1600 g egrešov (umyť, nechať odkvapkať 
a rozpoliť)

1800 g čerešní (umyť, nechať odkvapkať 
a odkôstkovať)

1700 g hrozna (umyť, nechať odkvapkať 
a rozpoliť)

Pre milovníkov želéSezónny kalendár

Tipy a triky 
Vzhľad a chuť želé môžeme vylepšiť pridaním 

napr. kúskov ovocia, orechov, byliniek alebo 

prúžkami kôry z citrusových plodov. Týmto 

vylepšením sa však doba trvanlivosti želé 

skracuje približne na polovicu! Počas fázy 

chladnutia pohár niekoľkokrát otočíme, aby sa 

prísady v želé rovnomerne rozmiestnili. 

Džús má podiel ovocia 100 %. Džúsom 

sa môže nazývať len čistá neriedená šťava 

z čerstvého ovocia. Ovocný nektár je zmes 

ovocnej drene, pitnej vody a cukru. Minimálny 

podiel ovocia v nektári je podľa druhu 

25 % až 50 %. 

Na prípravu želé môžete použiť akýkoľvek džús 

alebo nektár zakúpený v obchode. 
#

Hlavná sezóna zrelosti daného ovocia.
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Aká jednoduchá je príprava s výrobkami Gelfix,  
Vám ukážeme tu:

Niekto má radšej džemy 
alebo marmelády sladšie, iný 
uprednostňuje zaváraniny 
s vyšším obsahom ovocia. 

Vďaka výrobkom na želírovanie 
Dr.Oetker Gelfix si môžeme zvoliť 
pomer cukru a ovocia v džeme 
alebo marmeláde.

Výrobok Gelfix Klasik 1:1 je určený 
na prípravu džemu v pomere 
ovocia a cukru (zhruba) 1:1. 
Dr.Oetker Gelfix Klasik vystačí na 

1 000 g ovocia a 1 150 g cukru. 
Hotový džem obsahuje približne 
50 % ovocia. Gelfix Klasik 
odporúčame používať na prípravu 
džemov z kyslejšieho alebo menej 
zrelého ovocia.

Výrobok Gelfix Extra 2:1 je určený 
na prípravu džemu v pomere 
ovocia a cukru (zhruba) 2:1. Jedno 
vrecko Dr.Oetker Gelfix Extra 
vystačí na 1 000 g ovocia a 500 g 
cukru. Hotový džem obsahuje 

približne 66 % ovocia. Gelfix Extra 
odporúčame používať na prípravu 
džemov zo stredne sladkého 
alebo stredne zrelého ovocia. 

Výrobok Gelfix Super 3:1 je určený 
na prípravu džemu v pomere 
ovocia a cukru (zhruba) 3:1. Jedno 
vrecko Dr.Oetker Gelfix Super 
vystačí na 1 000 g ovocia a 350 g 
cukru. Hotový džem obsahuje 
až 73 % ovocia. Gelfix Super 
odporúčame používať na prípravu 

džemov z veľmi sladkého alebo 
veľmi zrelého ovocia.

Výrobky Gelfix Klasik, Gelfix Extra 
a Gelfix Super sú želírovacie 
prostriedky, ktoré môžeme zmiešať 
s bielym cukrom alebo s inými 
druhmi cukru (napr. s hnedým 
alebo trstinovým cukrom).

2 Obsah balíčka Gelfix zmiešame s dvoma 
polievkovými lyžicami cukru a pridáme k ovociu 
alebo k ovocnej šťave. Za stáleho miešania 
varíme asi 1 minútu. Potom pridáme zvyšok cukru 
a povaríme minimálne 5 minút. Urobíme želírovaciu 
skúšku – pozri str. 7 v receptári. 
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Máme na výber

3 Zo zaváraniny odoberieme prípadnú penu. Ihneď 
plníme až po okraj do pripravených pohárov. Poháre 
zavrieme, obrátime dnom nahor a asi 5 minút 
necháme stáť na viečku.

1 Pripravené ovocie nakrájame na malé kúsky alebo 
rozmixujeme a odvážime zodpovedajúce množstvo, 
resp. odmeriame zodpovedajúce množstvo šťavy.

Želé z jabĺk a ananásu

4 kusy pohárov à 300 ml  
Doba prípravy: asi 25 minút

Prísady:
200 g ananásu
650 ml 100 % jablkového džúsu
350 g kryštálového alebo krupicového cukru
1 balíček Gelfixu Super 3:1 Dr.Oetker

1 Ananás olúpeme, odstránime stredový stvol, nakrájame na malé 
kúsky a odvážime.

2 Do hrnca vložíme ananás a vlejeme jablkový džús. Obsah balíčka 
Gelfix Super zmiešame s dvoma PL cukru a pridáme k ovociu. 

Za stáleho miešania varíme asi 1 minútu.

3 Pridáme zvyšok cukru a privedieme do varu. Dôkladne povaríme 
minimálne 5 minút. Na tanierik kvapneme 1–2 KL práve 

prevareného želé. Ak je želé po vychladnutí nedostatočne tuhé, 
vmiešame doň 2 zarovnané KL Kyseliny citrónovej Dr.Oetker.

4 Odoberieme prípadnú penu a ihneď plníme až po okraj do 
pripravených pohárov. Poháre zavrieme, obrátime dnom nahor 

a asi 5 minút necháme stáť na viečku. Poháre počas fázy chladnutia 
niekoľkokrát obrátime, aby sa kúsky ananásu rovnomerne rozdelili.

TIP:  Do želé môžeme pridať opláchnutú a osušenú mätu. Trvanlivosť 
želé sa pridaním čerstvej mäty skráti na maximálne 4 mesiace.

super ovocné
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V porovnaní s väčšinou hotových 
marmelád a džemov, ktoré majú 
často príliš vysoký obsah cukru, si 
môžeme pri domácich zaváraninách 
určiť sami, aké sladké majú byť.

So želírovacími cukrami Dr.Oetker 
si môžeme zvoliť, aký obsah ovocia 
a cukru zaváranina bude mať a na 
rozdiel od výrobkov Gelfix Dr.Oetker 
už nemusíme pridávať cukor!

Želírovací cukor Extra 2:1 je určený 
na prípravu džemu v pomere ovocia 
a cukru (zhruba) 2:1. Jedno balenie 
želírovacieho cukru Extra vystačí 
na 1 000 g ovocia alebo 1 l ovocnej 
šťavy. Hotový džem obsahuje 
približne 67 % ovocia. Želírovací 
cukor Extra 2:1 odporúčame 
používať na prípravu džemov so 
stredne sladkým alebo stredne 
zrelým ovocím.

Želírovací cukor Super 3:1 je určený 
na prípravu džemu v pomere 
ovocia a cukru (zhruba) 3:1. Jedno 
balenie želírovacieho cukru vystačí 
na 1 500 g ovocia. Hotový džem 
obsahuje až 75 % ovocia. Želírovací 
cukor Super 3:1 odporúčame 
používať na prípravu džemov 
s veľmi sladkým alebo veľmi zrelým 
ovocím.

Pripraviť lahodnú marmeládu si môžeme po celý rok! Ideálnym variantom 
sú marmelády pripravené z citrusov. Ich chuť môžeme kombinovať 
medzi sebou alebo s iným ovocím či alkoholom. Zrejme najobľúbenejšie 
sú pomarančové marmelády, na ktoré existuje nespočetné množstvo 
receptov: horkasté s pomarančovou kôrou, nevšedné s alkoholom alebo 
sladučké s jablkami. 

Stačí pridať iba ovocie Zavárame nielen v lete

2 Pomaranč položíme na dosku 
a ostrým nožom odkrojíme kôru 
smerom zhora nadol po celom obvode 
tak, aby sme odstránili aj bielu šupku.

1 Ostrým nožom odkrojíme vršok 
a spodok pomaranča tak, aby sme 
zasiahli začiatok dužiny.

3 Ostrým nožom pozdĺž šupky opatrne 
vykrajujeme dieliky.

Ako získame dieliky z pomaranča:

Pomarančová marmeláda

5 kusov pohárov à 300 ml  
Doba prípravy: asi 60 minút

Prísady:
800 g dielikov z pomaranča (asi 14 pomarančov)
500 ml 100 % pomarančového džúsu
1 balenie Želírovacieho cukru Super 3:1 Dr.Oetker

1 Pomaranče olúpeme, odstránime bielu šupku, nakrájame dieliky 
a odvážime.

2 Dieliky z pomarančov a pomarančový džús dobre premiešame 
v hrnci so Super želírovacím cukrom. Všetko za stáleho miešania 

uvedieme do varu a 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 zavrieme, obrátime dnom nahor 

a asi 5 minút necháme stáť na viečku.

TIP:  Na vylepšenie môžeme do marmelády po uvarení pridať 
150 ml Campari.

Marmeláda z citrusov a melónu

3-4 kusy pohárov à 300 ml  
Doba prípravy: asi 45 minút

Prísady:
350 g dielikov z ružového grapefruitu (asi 2 grapefruity)
350 g dielikov z pomaranča (asi 6 pomarančov)
300 g červeného melónu
1 balenie Želírovacieho cukru Extra 2:1 Dr.Oetker

1 Grapefruity a pomaranče olúpeme, odstránime bielu šupku, 
nakrájame na dieliky a odvážime. Melón nakrájame na plátky, 

odstránime jadierka a nakrájame na malé kúsky.

2 Ovocie dobre premiešame v hrnci s Extra želírovacím cukrom. 
Všetko za stáleho miešania uvedieme do varu a 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 zavrieme, obrátime dnom nahor a asi 

5 minút necháme stáť na viečku. Poháre počas fázy chladnutia niekoľkokrát 
obrátime, aby sa kúsky ovocia rovnomerne rozdelili.

extra ovocná

super ovocná
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Zavárať nemusíme iba ovocie. So želírovacími výrobkami Dr.Oetker si 
môžeme jednoducho pripraviť lahodný domáci kečup, čalamádu alebo 
rôzne druhy čatní.

Pikantná stránka zavárania Čo je dobré vedieť
3Príprava

Pred začiatkom zavárania 
zaváracie poháre dôkladne 
vypláchneme čistou horúcou 
vodou, aby sme odstránili 
prípadné zvyšky saponátu, 
pretože saponát môže spôsobiť 
zrednutie zaváraniny. Viečka na 
poháre dáme do hrnca s vodou 
a povaríme asi 5 minút. Potom 
vodu zlejeme. Viečka nemusíme 
osušiť, môžeme ich na poháre 
naskrutkovať vlhké. Je to 
najjednoduchšia a najrýchlejšia 
metóda, ako získať viečka bez 
choroboplodných zárodkov.

3Potrebné pomôcky

Na prípravu ovocia potrebujeme 
misy, sito, ostrý nôž a kuchynskú 
dosku. Ako klasickú základnú 
výbavu na prípravu potrebujeme 
veľký hrniec, najlepšie nerezový. 
Na zaváranie používame vždy 
dostatočne veľký hrniec, aby 
ho ovocie zaplnilo maximálne 
do polovice. Zamedzíme tak 
pretečeniu. Ďalej potrebujeme 
odmerku, naberačku na zbieranie 
peny a malú naberačku na 
plnenie, čisté poháre s uzáverom 
a široký lievik na plnenie pohárov.

3Prečo by sme mali zberať 
penu z džemu?

Zo želé a džemov z ovocia, ako 
sú napr. jahody, odporúčame 
pred naplnením do pohárov 
pozbierať penu. Bublinky vzduchu 
v pene môžu poškodiť vzhľad aj 
trvanlivosť zaváraniny.

3Alkoholické

Klasicky varené džemy, 
marmelády a želé môžeme po 
uvarení vylepšiť pridaním kvapky 
likéru, rumu, ovocnej pálenky, 
vodky atď. Pokiaľ použijeme 
len malé množstvo (do cca. 3 
polievkových lyžíc), želírovaniu 
tým neuškodíme. Pri pridaní 
väčšieho množstva by sme však 
mali primerane znížiť množstvo 
ovocia alebo šťavy.

3Bylinky a korenie

Pri svojich kreatívnych zaváracích 
nápadoch môžeme použiť tak 
čerstvé, ako aj sušené korenie či 
bylinky. Dajme však pozor na to, 
že korenie a bylinky v sušenom 
stave sú väčšinou intenzívnejšie 
ako čerstvé, preto ich dávkujeme 
v primerane menšom množstve.

Čerstvé bylinky vždy dôkladne 
opláchneme. Citlivé bylinky, 
ako napr. mätu, pridávame až 
po uvarení. Lepšie tak zostane 
zachovaná farba a chuť prísad.

3Uchovávanie a trvanlivosť

Zavarené poklady uchovávame 
na chladnom a tmavom mieste. 
Ochránime ich tak o. i. pred 
zmenou farby. Načaté poháre 
najlepšie uchováme v chladničke, 
pretože pri odobratí z pohára sa 
môže poškodiť pevná štruktúra 
zaváraniny a môže začať 
vystupovať šťava. Minimálna 
trvanlivosť zaváranín je jeden rok. 
Zaváraniny s pridanými bylinkami, 
orieškami alebo korením vydržia 
približne 6 mesiacov.

3Čo je pektín?

Pektín tvorí základ procesu 
želírovania a je obsiahnutý ako 
prírodná zložka vo všetkých 
druhoch ovocia.

Čím menej sú plody zrelé, tým 
viac pektínu obsahujú a tým 
pevnejšia je ich konzistencia. 
S pribúdajúcou zrelosťou plodov 
sa pektín odbúrava a pevnosť sa 
zmierňuje.

Množstvo a kvalita pektínov 
sa pri rôznych druhoch ovocia 
líši. Najlepšie želírujú napr. 
citrusové plody, jablká, ríbezle 
a egreše. Naopak najnižší obsah 
pektínov majú čerešne, višne, kivi 
a ananás.

Pri zaváraní pridávame k plodom 
pektín formou želírovacieho cukru 
alebo želírovacieho prípravku 
Gelfix. Pektíny v želírovacích 
cukroch a prípravkoch Dr.Oetker 
sa získavajú z jabĺk a citrusových 
plodov.

3Prečo v prípade džemov 
dochádza k zmene farby?

Za červené sfarbenie niektorých 
džemov, napr. jahodového, sú 
zodpovedné prírodné farbivá 
tzv. antokyány. Tieto farbivá sú 
relatívne nestabilné a v priebehu 
skladovania sa menia. Pritom sa 
mení farba z červenej do hneda. 
Rýchlosť zmeny farby závisí od 
niekoľkých faktorov, ako je obsah 
cukru v ovocí, teplota skladovania, 
vplyv svetla a kyslíka.

Táto prirodzená strata farby však 
nemá žiadny vplyv na chuťové 
vlastnosti ani na trvanlivosť.

3Aký je rozdiel medzi 
džemom, marmeládou 
a želé?

Marmeláda je zaváranina 
vyrobená z citrusových plodov 
(napr. pomarančov). Džem je 
zaváranina vyrobená z jedného 
alebo viacerých druhov ovocia, 
okrem citrusových plodov. Želé je 
zaváranina pripravená z ovocnej 
šťavy a cukru.

3Čo je čatní?

Čatní je sladkokyslá až ostro 
pikantná korenená omáčka 
z ovocia a/alebo zeleniny, ktorú je 
možné zjemniť pridaním mnohých 
ďalších korenín a byliniek.

Čatní výborne chutí k mäsu, 
ryžovým pokrmom alebo fondue.

Paradajkové čatní s višňami

7 kusov pohárov à 300 ml  
Doba prípravy: asi 40 minút 

Prísady:
400 g višní
300 g cibule
4 strúčiky cesnaku
1 červená feferónka
250 ml balzamikového octu
1 plechovka lúpaných paradajok (400 g), krájaných na kúsky
140 g paradajkového pretlaku
4 PL posekanej petržlenovej vňate
½ KL soli
½ KL čierneho korenia
1 balenie Želírovacieho cukru Extra 2:1 Dr.Oetker

1 Višne umyjeme, odkôstkujeme a odvážime. Cibuľu a cesnak 
olúpeme a nakrájame na kocky. Feferónku očistíme a nakrájame 

na veľmi drobné kocky.

2 Višne, cibuľu, cesnak, feferónku, ocot, paradajky, paradajkový 
pretlak, petržlenovú vňať, soľ a čierne korenie dobre premiešame 

v hrnci s Extra želírovacím cukrom. Všetko za stáleho miešania 
privedieme do varu a varíme 5 minút, pričom občas premiešame.

3 Na tanierik kvapneme 1-2 KL práve prevareného čatní. Pokiaľ je 
po vychladnutí nedostatočne tuhé, vmiešame doň 2 zarovnané KL 

Kyseliny citrónovej Dr.Oetker.

4 Ihneď naplníme až po okraj do pripravených pohárov. Zavrieme 
viečkom, obrátime dnom nahor a asi 5 minút necháme stáť na 

viečku.

Pozor!  Feferónka je silne pálivá, preto je pri jej spracovaní vhodné 
použiť gumené rukavice.

TIP: Čatní chutí výborne so všetkými druhmi mäsa.

Pomôcka na konzervovanie – pre dlhú trvanlivosť
Prvú pomoc proti plesniam a kvaseniu predstavuje osvedčená Pomôcka na konzervovanie 
Dr.Oetker. Zaistí dlhú trvanlivosť zavareného ovocia a zeleniny v pohári. Jeden balíček postačí 
na 5 kg ovocia alebo 3,5 kg zeleniny a 1,5 l nálevu alebo 5 l ovocného sirupu.
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Ovocie, to nie sú len džemy...
Zvýšilo sa Vám ovocie a marmelád a džemov už máte plnú komoru? Čo takto pripraviť ovocný koláč alebo tortu? Vďaka širokej 
škále výrobkov Dr.Oetker môžete s ovocím v pečení doslova kúzliť! Pre Vašu lepšiu orientáciu uvádzame prehľad všetkých 
výrobkov Dr.Oetker a odporúčanie na ich použitie. 

ŽELATÍNA
Používa  sa  na  prípravu  ovocných,  smotanových,  tvarohových, 
jogurtových a iných krémov.

Želatína
Dr.Oetker ponúka v obchodoch dva druhy želatíny: jemne mletú 
alebo v plátkoch. 
Je  to  klasická  želatína  živočíšneho  pôvodu.  Doba  tuhnutia 
krému so želatínou je asi 1 hodina. Zvyšnú stuhnutú želatínu je 
možné znovu zahriatím  rozpustiť. Želatína, ktorá prejde varom 
nestuhne.

Jedinečný Želatínový stužovač
Dr.Oetker  ako  jediný  na  trhu  ponúka  tohto  moderného 
pomocníka  do  všetkých  receptov  na  krémy  namiesto  želatíny. 
Príprava je rýchla a jednoduchá. 
Obsah  vrecka  stačí  zmiešať  s  0,1  l  vlažnej  vody  a  pridať 
v  podstate  do  akéhokoľvek  krému  alebo  náplne.  Výsledok  je 
zaručený! 
Doba  tuhnutia  krému  so  želatínovým  stužovačom  je  asi 
30  minút.  Výstačnosť  želatínového  stužovača  zodpovedá 
použitiu 1  balíčka želatíny.

ŽELÉ
Všetky  želé  Dr.Oetker  sú  rastlinného  pôvodu.  Používajú  sa 
na  vytvorenie  efektnej  a  chutnej  vrstvy  želé  na  prípravu  tort, 
zákuskov a koláčov. 
Odporúčame  nalievať  na  krém, marmeládu  alebo  ovocie,  aby 
želé nepresiaklo do korpusu. Všetky želé  je nutné pri príprave 
povariť a je možné ich rozpustiť aj po stuhnutí. 
1  balíček  akéhokoľvek  želé  vystačí  na  tortový  korpus 
s priemerom 26 cm, na bežný plech použijeme 2 balíčky.

Tortové želé
Dr.Oetker  má  v  ponuke  číre  alebo  červené.  Používa  sa  na 
docielenie efektnej  tenkej vrstvy želé, ktorá chráni ovocie pred 
oschnutím.
Obsah vrecka vystačí na 0,25 l vody alebo ovocnej šťavy. Želé 
tuhne takmer okamžite.

Jedinečné Cukrárenské želé
Toto želé je vyrobené na báze rastlinnej suroviny agar. Dr.Oetker 
ako jediná firma ponúka tento výrobok v širokej obchodnej sieti 
a  dáva  možnosť  všetkým  gazdinkám  pripraviť  svojim  blízkym 
zákusky ako z cukrárne. 
Tento  výrobok  sa  používa  na  vytváranie  vysokých  a  pevných 
vrstiev želé.
Obsah vrecka vystačí na 0,5 l vody alebo ovocnej šťavy. Doba 
tuhnutia želé je asi 15 minút.




