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Vianoce 
s vôňou ihličia
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Pri pečení berte vždy do úvahy skúsenosti s vlastnou rúrou. 
Pripomíname, že istotu vydareného výsledku dokážeme zaručiť len pri použití originálnych prísad na pečenie Dr. Oetker.

Vysvetlenie použitých piktogramov a skratiek:

KL = kávová lyžička                  PL = polievková lyžica

          jednoduchá príprava                          stredne náročné                                      pre skúsených

Už ste videli náš nový e-shop? 
Darčeky na Vianoce si tento rok 

vyberte na eshop.oetker.sk



prišla jeseň, radujeme sa z farebnej prírody,  
zvykáme si na výkyvy počasia a čakáme,  
kým zo stromov opadajú aj posledné listy.  
A potom nastane čas Vianoc.

Cítite tú vôňu? Vôňu perníčkov, škorice, vanilky 
a ihličia? To je pre nás tá pravá vôňa Vianoc, ktorú 
sme chceli prostredníctvom nášho vianočného 
receptára priniesť aj k vám domov. Užite si  
s nami a svojimi blízkymi Vianoce s vôňou ihličia.

Pripravte si výborné kysnuté raňajkové Brusnicové  
hrnčeky alebo Makovú bábovku bez múky.  
Vyskúšajte nové druhy pečiva v podobe jemne  
pikantných Zázvorových koliesok, hravých  
Farebných sušienok, neodolateľných Orieškov  
v čokoláde alebo korenistých Maslových jedličiek. 
Hotové pečivo odložte do dózy Dr. Oetker  
a po pekárskom maratóne si doprajte nedeľnú  
pohodu s chladenou nepečenou Adventnou tortou.

Ak náhodou tento rok nebude sneh za oknami,  
vytvorte si zasneženú krajinu priamo vo svojej  

kuchyni, jedálni alebo obývačke. Na sviatočnom 
stole bohato pocukrujte Vianočnú štólu s orieškami 
a mandľami, ozdobte si vianočný stromček  
vlastnoručne vyrobenými Snehovými ozdobami 
alebo si vychutnajte Orechovú tortu, ktorá je 
ľahká doslova ako sneh. Ak máte radšej teplo,  
zahreje vás lahodná Zimná polievka. 

Na veselé novoročné oslavy sa vám určite hodia 
naše slané recepty. Pohostite svojich priateľov  
Praclíkovými jednohubkami a Silvestrovskými  
plnenými taštičkami. Určite žiadne neostanú!

Prajeme vám voňavé Vianoce plné pohody 
a šťastný Nový rok!  

Milí priatelia, 
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Sledujte nás na sociálnych sieťach 

           @PečiemeSLáskou

           DrOetker_SK

           Dr. Oetker Slovensko

Debora Turečková                                  
Zákaznícky servis

Iveta Krausová
Skúšobná kuchyňa
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1. Na prípravu cesta v miske zmiešame brusnice, kôru, škoricu a korenie. Pridáme  
 ocot, premiešame a necháme asi 1 hodinu odležať. V kastróliku zohrejeme  
 mlieko a necháme v ňom rozpustiť maslo. V mise zmiešame múku s droždím,  
 cukrom a soľou. Pridáme vajce, mlieko s rozpusteným maslom, zmes  
 s brusnicami a mandle a ručne vypracujeme dohladka. Cesto prikryjeme  
 utierkou a necháme na teplom mieste aspoň hodinu kysnúť. 

2. Vykysnuté cesto na pomúčenej pracovnej ploche krátko prepracujeme, vytvoríme  
 valček a nakrájame ho na 10 rovnakých dielov. Z každého dielu vytvoríme guľu 
 a vložíme ju do vymasteného a múkou vysypaného teplovzdorného hrnčeka.  
 Hrnčeky poukladáme na plech. Vložíme do predhriatej rúry a pečieme.

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

 Čas pečenia: asi 40 minút

3. Povrch pečiva ihneď po upečení potrieme pomocou štetca alebo pierka  
 rozpusteným maslom a pocukrujeme.
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Čas prípravy: asi 60 minút
Čas pečenia: asi 40 minút

Vystačí na: 10 kusov

Na cesto:
100 g sušených brusníc

100 g kandizovanej pomarančovej 
kôry

¼ KL mletej škorice
¼ KL Perníkového korenia Dr. Oetker

4 PL jablkového octu
200 ml mlieka

125 g masla
430 g hladkej múky

1 balíček Droždia Dr. Oetker
70 g cukru
štipka soli

1 vajce
50 g mandľových hranolčekov

Na potretie a posypanie:
50 g rozpusteného masla

2 zarovnané PL práškového cukru
Ešte potrebujeme:

elektrický ručný šľahač
plech na pečenie

10 teplovzdorných hrnčekov (250 ml)

Brusnicové hrnčeky 
                     výborné na raňajky 

TIP:
Namiesto sušených  
brusníc môžeme  
použiť hrozienka alebo  
iné sušené ovocie 
nakrájané na malé 
kúsky.  



Čas prípravy: asi 20 minút
Čas pečenia: asi 20 minút
Vystačí na: asi 100 kusov 

Na cesto:
100 g celozrnnej špaldovej múky
150 g hladkej múky
35 g strúhaných mandlí
štipku soli
½ KL Sódy bikarbóny Dr. Oetker
1 balíček Finesse citrónovej kôry  
Dr. Oetker
100 g trstinového cukru
35 g kandizovaného zázvoru  
(nakrájaného na tenké pásiky)
½ KL mletého zázvoru
½ KL Perníkového korenia Dr. Oetker
125 g zmäknutého masla
50 g agávového sirupu
2 PL lesného tekutého medu
1 žĺtok
Na potretie a obalenie:
1 bielok
1 KL vody
trošku trstinového cukru
Ešte potrebujeme:
2 plechy na pečenie

1. Na prípravu cesta v mise zmiešame obe múky, mandle, soľ, sódu, kôru, cukor,  
 zázvor a korenie. Pridáme maslo, sirup, med a žĺtok a ručne vypracujeme  
 hladké cesto. Z cesta vytvoríme valčeky s Ø 1,5 cm a odložíme ich asi  
 na hodinu do chladničky. 

2. Na potretie zmiešame bielok s vodou a valčeky pomocou štetca alebo pierka  
 potrieme. Obalíme v cukre a nakrájame na 0,5 cm plátky. Plátky rozložíme  
 na plechy vyložené papierom na pečenie. Vložíme do predhriatej rúry  
 a pečieme.

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

 Čas pečenia: asi 10 minút (1 plech)

3. Kolieska necháme vychladnúť.
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Zázvorové kolieska 
                     jemne pikantné 

TIP:
Namiesto agávového  
sirupu môžeme  
použiť med. 



1. Na prípravu cesta v mise zmiešame múku so škrobom, cukrom, vanilínovým  
 cukrom, soľou a korením. Pridáme žĺtky a maslo a ručne vypracujeme hladké cesto.  
 Cesto zabalíme do potravinárskej fólie a odložíme asi na hodinu do chladničky. 

2. Cesto na pomúčenej pracovnej ploche pomocou váľka vyvaľkáme na plát hrubý  
 asi 3 mm a pomocou formičky vykrajujeme stromčeky. Stromčeky poukladáme  
 na plechy vyložené papierom na pečenie. Vložíme do predhriatej rúry a pečieme. 

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

 Čas pečenia: asi 8 minút (1 plech)  

3. Pečivo necháme vychladnúť.

4. Vždy dva stromčeky džemom zlepíme k sebe.

5. Polevu pripravíme s mliekom podľa návodu na obale. Polejeme povrch  
 stromčekov. Džem zahrejeme a kým nám poleva stuhne, vytvoríme pomocou  
 špajdle namočenej do džemu na povrchu polevy rôzne ornamenty.
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Čas prípravy: asi 40 minút
Čas pečenia: asi 16 minút

Vystačí na: asi 40 kusov (zlepených)

Na cesto:
275 g hladkej múky

25 g Gustinu bezgluténového  
Dr. Oetker

100 g preosiateho práškového cukru
1 balíček Vanilínového cukru  

Dr. Oetker
štipku soli

2 KL Perníkového korenia Dr. Oetker
3 žĺtky

200 g zmäknutého masla
Na zlepenie:

200 g ríbezľového džemu
Na polevu a zdobenie:

1 balíček Polevy v prášku  
citrónová aróma Dr. Oetker 

2 PL mlieka
1 PL ríbezľového džemu

Ešte potrebujeme:
potravinársku fóliu

vykrajovaciu formičku v tvare  
stromčeka (7 cm)

2 plechy na pečenie
špajdľu

Maslové jedličky 
                          vianočne korenisté 



Čas prípravy: asi 40 minút
Čas chladnutia: asi 3 hodiny
Vystačí na: asi 12 porcií

Na korpus:
200 g čokoládových sušienok  
bez náplne
100 g rozpusteného masla 
Na náplň:
250 g mascarpone
500 g polotučného tvarohu
2 PL tekutého medu
2 zarovnané KL mletej škorice
75 g práškového cukru
1 balíček Trstinového cukru s mletým 
vanilkovým strukom Dr. Oetker
1 balíček Želatínového stužovača 
Dr. Oetker
100 ml vody
250 ml smotany na šľahanie
Na ozdobenie:
filetky z 2 pomarančov 
1 zrelá hruška (olúpaná  
a nakrájaná na tenké plátky)
1 balíček Tortového želé číreho  
Dr. Oetker 
250 ml pomarančového džúsu
1 zarovnaná PL cukru
Ešte potrebujeme:
tortovú formu (Ø 26 cm)
elektrický ručný šľahač

1. Na prípravu korpusu pomocou váľka rozdrvíme sušienky a vložíme ich  
 do misy. Pridáme maslo a ručne prepracujeme. Okraj tortovej formy položíme  
 na podnos, nasypeme hmotu a lyžicou ju rovnomerne pritlačíme. Odložíme  
 do chladničky. 

2. Na prípravu náplne v mise vyšľaháme mascarpone s tvarohom, medom,  
 škoricou, cukrom a trstinovým cukrom elektrickým ručným šľahačom  
 nastaveným na stredný stupeň dohladka. Želatínový stužovač pripravíme  
 s vodou podľa návodu na obale a ihneď vmiešame do zmesi. Smotanu  
 vyšľaháme elektrickým ručným šľahačom nastaveným na najvyšší stupeň  
 dotuha a opatrne ju vmiešame do zmesi. Náplň nanesieme na korpus  
 a uhladíme. Odložíme asi na hodinu do chladničky.

3. Na ozdobenie povrch torty obložíme filetkami pomaranča a plátkami hrušiek.  
 Tortové želé pripravíme s džúsom a cukrom podľa návodu na obale a opatrne  
 nalejeme na ovocie. Odložíme aspoň na 2 hodiny do chladničky.
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     dventná torta 
               s kombináciou hrušiek a pomarančov 

V1

Filetovanie citrusov:  
Ostrým nožom orežeme  

po celom obvode kôru  
až na dužinu. Mesiačiky  

pomaranča (filetky) vykrajujeme 
tak, aby sme získali čistú dužinu.



Čas prípravy: asi 20 minút
Čas pečenia: asi 20 minút

Vystačí na: asi 20 kusov

Na cesto:
2 vajcia

140 g práškového cukru
100 g zmäknutého masla 

2 PL tekutého medu
3 – 4 KL Perníkového korenia  

Dr. Oetker
400 g hladkej múky

1 zarovnanú KL Sódy bikarbóny  
Dr. Oetker

Na potretie:
1 bielok

Na ozdobenie:
Farebné tubičky Dr. Oetker
Zdobenie biele Dr. Oetker

Perličky strieborné Dr. Oetker
Snehové vločky Dr. Oetker

Ešte potrebujeme:
vykrajovaciu formičku v tvare  

rukavice (5 cm) 
2 plechy na pečenie

1. Na prípravu cesta v mise vymiešame vajcia s práškovým cukrom a maslom.  
 Pridáme med a korenie a krátko zamiešame. Potom pridáme múku a sódu  
 bikarbónu a ručne vypracujeme hladké cesto. Necháme asi 30 minút  
 v chladničke odpočívať. 

2. Cesto na pomúčenej pracovnej ploche pomocou váľka vyvaľkáme na plát  
 hrubý asi 5 mm a povykrajujeme rukavice. Poukladáme ich na plechy vyložené  
 papierom na pečenie. Tesne pred pečením perníčky potrieme rozšľahaným  
 bielkom. Vložíme do predhriatej rúry a pečieme.

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

 Čas pečenia: asi 10 minút (1 plech)

3. Perníčky necháme vychladnúť.

4. Na ozdobenie nakreslíme na rukavice pomocou tubičiek vzory a dozdobíme  
 zdobením, perličkami alebo vločkami podľa vlastnej fantázie.
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Mikulášske rukavice 
                     perníčky pre Mikuláša 



1. Na prípravu snehového cesta v mise dôkladne vyšľaháme zmes s vodou  
 elektrickým ručným šľahačom podľa návodu na obale. Časť cesta  
 zafarbíme zelenou farbou. 

2. Nezafarbenú a zelenú zmes samostatne naplníme do cukrárskych  
 vreciek so zrezanými špičkami. Na plech vyložený papierom  
 na pečenie vytvarujeme rôzne ozdoby.  

3. Vložíme do rúry predhriatej na 150 °C, teplotu ihneď znížime  
 na 110 °C a sušíme. 

  Elektrická rúra: 110 °C 
 Teplovzdušná rúra: 90 °C 
 Plynová rúra: stupeň 1

 Čas sušenia: asi 90 minút

4. Rúru vypneme a tortu necháme v zatvorenej rúre vychladnúť.

5. Ozdoby zavesíme na stromček alebo podávame s malinovým  
 krémom pripraveným so smotanou podľa návodu na obale.
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Čas prípravy: asi 25 minút
Čas sušenia: asi 90 minút
Vystačí na: asi 30 kusov

Na cesto:
1 balenie Pavlova torty Dr. Oetker
150 ml studenej vody
Farbu gélovú potravinársku zelenú 
Dr. Oetker
Ešte potrebujeme:
elektrický ručný šľahač 
plech na pečenie
cukrárske vrecká so zrezanými 
špičkami 
mašličky na zavesenie
400 ml smotany na šľahanie

Snehové ozdoby 
                           na stromček

TIPY:
Snehovú zmes môžeme 
zafarbiť akoukoľvek 
Farbou gélovou potra-
vinárskou Dr. Oetker. 
Ozdoby pred pečením 
dozdobíme podľa 
vlastnej fantázie napr. 
Zdobením strieborným 
a zlatým Dr. Oetker. 

Zo snehového cesta 
môžeme vytvoriť aj 
krásne snehové vločky,  
keď ich posypeme 
strúhaným kokosom  
a ozdobíme Zdobením 
bielym Dr. Oetker.



Čas prípravy: asi 40 minút
Čas pečenia: asi 60 minút

Vystačí na: asi 16 porcií

Na cesto:
250 g zmäknutého masla

70 g práškového cukru
6 žĺtkov

1 balíček Trstinového cukru  
citrónového Dr. Oetker

6 bielkov
štipku soli

60 g cukru
300 g mletého maku

100 g mletých pražených  
lieskových orieškov

Na ozdobenie:
2 zarovnané PL Holandského  

kakaa Dr. Oetker
Ešte potrebujeme:

formu na bábovku (Ø 23 cm)
elektrický ručný šľahač

1. Na prípravu cesta v mise vyšľaháme maslo s cukrom, žĺtkami a trstinovým cukrom  
 elektrickým ručným šľahačom nastaveným na najvyšší stupeň do peny. V inej  
 mise vyšľaháme bielky so soľou a cukrom na tuhý sneh. Do žĺtkovej zmesi  
 striedavo ručne primiešavame mak s orechami a sneh a vymiešame dohladka. 

2. Cesto nanesieme do vymastenej a múkou vysypanej formy. Vložíme  
 do predhriatej rúry a pečieme.

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

 Čas pečenia: asi 60 minút

3. Bábovku necháme asi 10 minút vo forme ochladnúť. Potom ju opatrne vyklopíme.

4. Pred podávaním bábovku posypeme kakaom.

10

Maková bábovka 
                                 bez múky 

TIP:
Aby sme tento recept 
zachovali bezgluténový, 
musíme vymastenú 
formu vysypať múkou  
bez gluténu, napr.  
pohánkovou.



1. Na prípravu cesta v mise vyšľaháme zmes na cesto s maslom a vajcami  
 elektrickým ručným šľahačom nastaveným na najvyšší stupni dohladka.  
 Cesto pomocou lyžice rozdelíme do košíčkov umiestnených vo forme  
 na muffiny. Vložíme do predhriatej rúry a pečieme. 

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

 Čas pečenia: asi 20 minút

2. Muffiny necháme vychladnúť. Potom ich raz pozdĺžne prekrojíme a vzniknutú  
 čiapočku odložíme.

3. Na prípravu náplne vyšľaháme zmes na náplň so smotanou a mascarpone.  
 Pokvapkáme červenou farbou, ale nemiešame, aby nám vzniklo mramorovanie.  
 Náplň vložíme do cukrárskeho vrecka. Polovicou náplne ozdobíme spodnú  
 časť muffinov, priklopíme čiapočkou a dozdobíme aj povrch muffinov.
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Čas prípravy: asi 30 minút
Čas pečenia: asi 20 minút
Vystačí na: asi 12 porcií

Na cesto:
1 balenie Red Velvet torty Dr. Oetker
125 g zmäknutého masla
2 vajcia
Na náplň:
400 ml smotany na šľahanie
250 g mascarpone
Farbu gélovú potravinársku  
červenú Dr. Oetker
Ešte potrebujeme:
formu na muffiny
12 papierových košíčkov na muffiny
elektrický ručný šľahač
cukrárske vrecko so zrezanou špičkou

Červené cupcakes 
                    zamatovo nadýchané 

TIP:
Pre ešte výraznejší 
zimný vzhľad môžeme  
cupcakes posypať 
Snehovými vločkami 
Dr. Oetker a Zdobením 
bielym Dr. Oetker.



Čas prípravy: asi 20 minút
Čas pečenia: asi 30 minút

Vystačí na: asi 64 kusov

Na cesto:
210 g hladkej múky

1 zarovnanú PL Gustinu  
bezgluténového Dr. Oetker

4 zarovnané PL preosiateho  
práškového cukru

1 balíček Trstinového cukru  
s rumovou arómou Dr. Oetker

štipku soli
Zdobenie pestré Dr. Oetker

170 g zmäknutého masla
2 PL mlieka 

Ešte potrebujeme:
2 plechy na pečenie

1. Na prípravu cesta v mise zmiešame múku s Gustinom, cukrom, trstinovým  
 cukrom a soľou. Pridáme zdobenie, maslo a mlieko a ručne vypracujeme  
 hladké cesto. Cesto na pomúčenej pracovnej ploche pomocou váľka  
 vyvaľkáme na plát s rozmermi 25 × 25 cm a ostrým nožom nakrájame  
 na malé štvorčeky s rozmermi asi 3 × 3 cm. Štvorčeky nanesieme na plechy  
 vyložené papierom na pečenie. Vložíme do predhriatej rúry a pečieme. 

  Elektrická rúra: 160 °C 
 Teplovzdušná rúra: 140 °C 
 Plynová rúra: stupeň 2

 Čas pečenia: asi 15 minút (1 plech) 

2. Sušienky necháme vychladnúť.
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Farebné sušienky 
                                  zábavné 



Čas prípravy: asi 40 minút
Čas pečenia: asi 20 minút
Vystačí na: asi 40 kusov

Na cesto:
250 g hladkej múky
½ balíčka Kypriaceho prášku  
do pečiva Dr. Oetker
80 g trstinového cukru
štipku soli
2 zarovnané KL Perníkového korenia
Dr. Oetker
125 g tekutého medu
50 g zmäknutého masla
2 PL mlieka 
Na pokrytie a polevu:
300 g celých opražených olúpaných 
lieskových orieškov
2 balíčky Polevy tmavej Dr. Oetker
Ešte potrebujeme:
2 plechy na pečenie

1. Na prípravu cesta v mise zmiešame múku s kypriacim práškom, cukrom, soľou  
 a perníkovým korením. Pridáme med, maslo a mlieko a ručne vypracujeme  
 hladké cesto. Cesto na pomúčenej pracovnej ploche pomocou váľka vyvaľkáme  
 na plát hrubý asi 5 mm a ostrým nožom nakrájame na obdĺžniky s rozmermi  
 asi 3 × 7 cm. Poukladáme ich na plechy vyložené papierom na pečenie. 

2. Na povrch husto nasypeme lieskové oriešky a zľahka pritlačíme.  
 Vložíme do predhriatej rúry a pečieme.

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

 Čas pečenia: asi 10 minút (1 plech)

3. Perníčky necháme vychladnúť. 

4. Polevy rozpustíme podľa návodu na obale a povrch perníčkov nimi polejeme.
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Oriešky v čokoláde 
                              neodolateľné



Čas prípravy: asi 40 minút
Čas pečenia: asi 60 minút

Vystačí na: asi 20 porcií

Na náplň:
200 g krému z lieskových orieškov

200 g nahrubo nasekaných  
vlašských orechov

Na cesto:
400 g hladkej múky

100 g strúhaných mandlí
½ balíčka Kypriaceho prášku  

do pečiva s vínnym kameňom  
Dr. Oetker

175 g cukru
1 zarovnanú KL Perníkového  

korenia Dr. Oetker
1 zarovnanú KL mletej škorice

štipku soli
1 KL Vanilkovej pasty Dr. Oetker

250 g polotučného tvarohu
150 g zmäknutého masla

1 vajce
Na potretie a posypanie:
50 g rozpusteného masla

2 zarovnané PL práškového cukru
Ešte potrebujeme:

plech na pečenie
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1. Na prípravu náplne v mise zmiešame krém z lieskových orieškov s orechami. 

2. Na prípravu cesta v mise zmiešame múku s mandľami, kypriacim práškom,  
 cukrom, korením, škoricou a soľou. Pridáme pastu, tvaroh, maslo a vajce  
 a ručne vypracujeme hladké cesto. Na pomúčenej pracovnej ploche vyvaľkáme  
 z cesta pomocou váľka plát s rozmermi 30 × 35 cm. Náplň rovnomerne  
 nanesieme na plát cesta a necháme po stranách asi 3 cm voľný okraj.  
 Okraje prehneme k náplni a vytvoríme štólu. Štólu opatrne prenesieme  
 na plech vyložený papierom na pečenie. Vložíme do predhriatej rúry a pečieme.

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

 Čas pečenia: asi 60 minút

3. Horúcu štólu potrieme pomocou štetca alebo pierka maslom, pocukrujeme  
 a necháme vychladnúť.

Vianočná štóla 
s orieškami a mandľami 

                                    nesmie chýbať 



Čas prípravy: asi 20 minút
Čas pečenia: asi 35 minút
Vystačí na: asi 12 porcií

Na cesto:
4 bielky
4 žĺtky
90 g cukru
60 g polohrubej múky
½ balíčka Kypriaceho prášku  
do pečiva s vínnym kameňom  
Dr. Oetker
2 zarovnané PL preosiateho  
Holandského kakaa Dr. Oetker
Na náplň:
1 balíček Zlatého klasu Dr. Oetker
300 ml mlieka
30 g cukru
1 žĺtok
50 g pražených mletých lieskových  
orieškov
150 g zmäknutého masla
Na ozdobenie:
1 balíček Šľahačky v prášku Dr. Oetker
150 ml mlieka
20 g pražených celých lieskových 
orieškov
50 g orieškov v čokoláde
Ešte potrebujeme:
tortovú formu (Ø 24 cm)
elektrický ručný šľahač

1. Na prípravu cesta v mise vyšľaháme z bielkov tuhý sneh. V inej mise  
 vyšľaháme žĺtky s cukrom elektrickým ručným šľahačom nastaveným  
 na najvyšší stupeň do peny. Do žĺtkovej zmesi striedavo metličkou  
 primiešavame múku zmiešanú s kypriacim práškom a sneh a vymiešame  
 dohladka. Cesto nanesieme do vymastenej a múkou vysypanej formy  
 a uhladíme. Vložíme do predhriatej rúry a pečieme.

  Elektrická rúra: 170 °C 
 Teplovzdušná rúra: 150 °C 
 Plynová rúra: stupeň 2

 Čas pečenia: asi 35 minút

2. Korpus necháme vychladnúť.

3. Na prípravu náplne dáme variť 200 ml mlieka. Medzičasom zmiešame  
 100 ml mlieka, žĺtok a cukor so Zlatým klasom. Do vriaceho mlieka vlejeme  
 pripravenú zmes, ktorú za stáleho miešania varíme asi 1 minútu. Odstavíme,  
 pridáme orechy a za občasného miešania necháme vychladnúť. Potom  
 do Zlatého klasu zašľaháme maslo. 

4. Korpus raz pozdĺžne prekrojíme. Spodnú časť potrieme polovicou náplne  
 a prikryjeme vrchným dielom. Zvyšnou náplňou potrieme povrch torty. 

5. Na ozdobenie vyšľaháme šľahačku s mliekom podľa návodu na obale.  
 Šľahačkou potrieme okraje a povrch torty. Dozdobíme lieskovými orieškami  
 a orieškami v čokoláde.
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Orechová torta 
                     ľahká ako sneh 
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Jablkový puding 
so škoricou 

                                    voňavý 

Čas prípravy: asi 30 minút
Celkový čas prípravy: asi 50 minút

Vystačí na: 2 porcie

Na puding:
1 balíček Premium Pudingu  
Jablko & Škorica Dr. Oetker
500 ml plnotučného mlieka 

40 g cukru
Na ozdobenie:

2 jablká
1 PL prepusteného masla

mandľové plátky
kandizované brusnice

Ešte potrebujeme:
2 sklenené poháre
teflónovú panvicu

1. Na prípravu pudingu uvaríme puding s mliekom a cukrom podľa návodu  
 na obale. Puding nalejeme do pohárov a necháme vychladnúť. 

2. Na ozdobenie jablká umyjeme, vykrojíme z nich jaderníky a nakrájame  
 ich na tenké plátky. Na teflónovej panvici rozpustíme maslo a plátky jabĺk  
 z oboch strán orestujeme. Vyberieme a necháme ich vychladnúť. Na suchej  
 panvici opražíme mandľové plátky. Povrch vychladnutého pudingu ozdobíme  
 plátkami jabĺk, mandlí a brusnicami.

TIP:
Pre ešte výraznejšiu 
jablkovú chuť vložíme 
na dno pohára jablko  
nakrájané na malé 
kocôčky a zalejeme  
ho pudingom.
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Čas prípravy: asi 30 minút
Čas pečenia: asi 45 minút
Vystačí na: asi 4 porcie

Na polievku:
500 g batatov (olúpaných  
a nakrájaných na kocky)
1 tekvica (olúpaná, bez jadier  
a nakrájaná na kocky)
1 PL tekutého medu
2 PL olivového oleja
2 cibule (nahrubo nakrájané)
3 pretlačené strúčiky cesnaku 
1 l vývaru (zeleninového  
alebo kuracieho)
1 zarovnanú KL mletej škorice
1 PL mletého muškátového orieška
100 g Crème fraîche Dr. Oetker
čierne korenie a soľ podľa chuti
Ešte potrebujeme:
plech na pečenie s vyšším okrajom 
ponorný mixér

1. Na prípravu polievky rozložíme na plech bataty s tekvicou. Pokvapkáme medom  
 a 1 PL oleja. Vložíme do predhriatej rúry a pečieme.

  Elektrická rúra: 220 °C 
 Teplovzdušná rúra: 200 °C 
 Plynová rúra: stupeň 4

 Čas pečenia: asi 45 minút

2. Vo väčšom hrnci na oleji osmažíme cibuľu domäkka. Pridáme cesnak, vývar,  
 škoricu a muškátový oriešok a asi 5 minút povaríme. 

3. Pečené bataty s tekvicou vložíme do hrnca a pomocou ponorného mixéra  
 rozmixujeme dohladka. Pridáme Crème fraiche, dochutíme soľou a čiernym  
 korením a krátko povaríme.

Zimná polievka 
                     na zahriatie 

TIP:
Podávame s ciabattou, 
ktorú môžeme tiež 
nakrájať na kocôčky  
a spolu s Crème 
fraîche dozdobiť  
polievku na tanieri.  



Čas prípravy: asi 100 minút
Čas pečenia: asi 40 minút

Vystačí na: asi 10 porcií

Na cesto:
450 g hladkej múky

1 balíček Droždia Dr. Oetker
2 ½ zarovnaných KL soli

2 zarovnané PL trstinového cukru
90 g zmäknutého masla

250 ml teplej vody
Na potretie a uvarenie:

1 PL oleja
3 l vody

50 g Sódy bikarbóny Dr. Oetker
Na potretie a posypanie:

1 vajce
1 PL studenej vody

1 PL hrubej soli
Na syrovú omáčku:

10 g masla
1 zarovnanú KL hladkej múky

200 ml mlieka
250 g nastrúhaného syra čedar

Ešte potrebujeme:
veľký hrniec

2 plechy  
na pečenie

1. Na prípravu cesta v mise zmiešame múku s droždím, soľou a cukrom.  
 Pridáme maslo a teplú vodu a ručne vypracujeme na hladké cesto. Povrch  
 cesta potrieme olejom, prikryjeme utierkou a na teplom mieste necháme  
 aspoň hodinu kysnúť. Potom cesto rozdelíme na 8 rovnakých dielov  
 a vytvoríme z nich valčeky. Valčeky nakrájame na malé kúsky.

2. Do hrnca nalejeme vodu a privedieme do varu. Opatrne pridávame  
 po častiach sódu. Praclíky varíme vo vode po častiach (asi po 20 kusoch)  
 aspoň 30 sekúnd. Vyberieme dierovanou lyžicou a poukladáme na vymastený  
 plech tak, aby sa nedotýkali.

3. Praclíky potrieme vajcom vyšľahaným s vodou a posypeme hrubou soľou.  
 Vložíme do predhriatej rúry a pečieme dozlatista.

  Elektrická rúra: 220 °C 
 Teplovzdušná rúra: 200 °C 
 Plynová rúra: stupeň 4

 Čas pečenia: asi 20 minút (1 plech)

4. Na prípravu syrovej omáčky rozpustíme v hrnci maslo. Pridáme múku  
 rozmiešanú v mlieku a povaríme, kým nezačne hustnúť. Potom odstavíme,  
 pridáme syr a miešame, kým sa syr úplne nerozpustí.  

5. Praclíky podávame so syrovou omáčkou.
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Praclíkové jednohubky 
                     na novoročnú oslavu 

TIP:
Ak chceme praclíky nasladko, pred  
pečením ich namiesto soli posypeme  
Škoricovým cukrom Dr. Oetker.  
Na sladkú omáčku vyšľaháme 
smotanový syr s práškovým 
cukrom, Vanilkovým cukrom  
Dr. Oetker a trochou mlieka. 



Čas prípravy: asi 60 minút
Čas pečenia: asi 50 minút
Vystačí na: asi 24 kusov

Na cesto:
350 g zemiakov
450 g hladkej múky
1 balíček Droždia Dr. Oetker
2 zarovnané KL soli
1 zarovnanú KL cukru
100 ml mlieka 
1 vajce
Na náplň:
350 g hlávkovej kapusty
1 PL masla
50 g slaniny
1 zarovnanú KL cukru
1 zarovnanú KL kari korenia
1 zarovnanú KL rasce
čerstvo namleté korenie
soľ
75 g kyslej smotany alebo  
Crème fraîche Dr. Oetker 
50 g nasekaných lieskových orieškov
Na potretie a posypanie:
1 žĺtok
1 PL mlieka
1 zarovnanú PL rasce
Ešte potrebujeme:
panvicu na smaženie
2 plechy na pečenie
okrúhlu formičku na vykrajovanie  
(Ø 10 cm)

1. Na prípravu cesta uvaríme zemiaky v šupke domäkka, odstavíme a necháme  
 vychladnúť. Potom ich olúpeme a na jemnom strúhadle nastrúhame. V mise  
 zmiešame múku s droždím, soľou a cukrom. Pridáme nastrúhané zemiaky,  
 mlieko a vajce a ručne vypracujeme hladké cesto. Cesto poprášime múkou,  
 prikryjeme utierkou a necháme na teplom mieste asi 45 minút kysnúť. 

2. Na prípravu náplne nakrájame kapustu na tenké pásiky. Na panvici rozpustíme  
 maslo a vložíme na kocôčky nakrájanú slaninu. Pridáme kapustu, cukor, kari,  
 rascu, čierne korenie a soľ a restujeme asi 3 minúty. Potom odstavíme a vložíme  
 do misy. Vmiešame kyslú smotanu a orechy a necháme vychladnúť. 

3. Vykysnuté cesto na pomúčenej pracovnej ploche pomocou váľka vyvaľkáme  
 na plát hrubý asi 0,5 cm a povykrajujeme kolieska. Náplň nanesieme vždy  
 na 1 polovicu kolieska, ktoré prehneme a pomocou vidličky k sebe okraje  
 poriadne pritlačíme, aby nám náplň nevytiekla. Taštičky poukladáme na plechy  
 vyložené papierom na pečenie a potrieme pomocou štetca alebo pierka žĺtkom  
 zmiešaným s mliekom. Povrch posypeme rascou, vložíme do predhriatej rúry  
 a pečieme.

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

 Čas pečenia: asi 25 minút (1 plech)

4. Taštičky podávame teplé alebo studené.
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Silvestrovské taštičky 
                                 slané občerstvenie 



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

Backspray
Už nikdy viac pripečená bábovka!

Novinka
Prvotriedna mletá vanilka 
v kombinácii so zlatistým 
trstinovým cukrom!

Dodajte svojim receptom 
     rafinovanú chuť pravej vanilky 
          všade tam, kde vám záleží 
               na kvalite.

Jedinečná kombinácia nerafinovaného trstinového cukru
s 6 % prvotriedneho mletého vanilkového struku.

Backspray Dr. Oetker 
je RASTLINNÝ OLEJ V SPREJI 
s ROZPRAŠOVAČOM NA PRAKTICKÉ VYMASTENIE VŠETKÝCH FORIEM 
  na pečenie, plechov, vafľovačov, ale možno ho použiť aj na smaženie  
    na panvici. Nahrádza tradičné vymastenie.

VYSTAČÍ na 50 plechov 
alebo 30 foriem

BEZ hnacieho plynu 
pre bezpečnejšie 
a ekologickejšie 
používanie

JE VHODNÝ aj pre vegánov

NEOBSAHUJE palmový olej


