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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

Vianočná nádielka
v našom e-shope! 

Vyberte si darčeky pod stromček 
na eshop.oetker.sk

jednoduchá príprava stredne náročné pre skúsených



tento rok by sa dal síce zhodnotiť ako 
pomerne neštandardný, na druhú stranu 
však prial domácemu pečeniu. A to nás 
teší, pretože pečenie milujeme! 

Tento receptár sme pre vás pripravili 
v podobe Vianočnej nádielky. Na nasle-
dujúcich stránkach nájdete nové recepty, 
s ktorými vás čakajú zábavné, hravé 
a tvorivé Vianoce prevoňané perníkovým 
korením, škoricou a vanilkou.

Postavte si doma Marcipánových snehuliakov, 
postavte slávnostný Stromček z veterníčkov, 
prekvapte svojich blízkych Tortičkami s dvojitou 

náplňou alebo im upečte sviatočnú Tortu 
s trblietkami a korením. A keď na sviatočný 
stôl naservírujete originálne extra tmavé 
Linecké kolieska z nášho nového Čierneho 
kakaa Dr. Oetker, prekvapíte celú rodinu. 
Nadeľte si veselé Vianoce!

Prajeme vám príjemné a pokojne prežité 
sviatky a krásny Nový rok!

Milí priatelia, 
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Sledujte nás na sociálnych sieťach 

@PečiemeSLáskou

 DrOetker_SK

 Dr. Oetker Slovenská republika

Debora Turečková                                  
Zákaznícky servis

Iveta Krausová
Skúšobná kuchyňa

Vianočná nádielka
v našom e-shope! 

Vyberte si darčeky pod stromček 
na eshop.oetker.sk
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Vianočný cheesecake bez �čenia

s náplňou z �čených jabĺk

Ďakujeme, že odoberáte náš 
receptár. Budeme radi, ak o ňom 
poviete aj svojim priateľom.

        Nezabudnite, že ako členovia  
        Klubu priateľov Dr. Oetker 
        nakupujete v našom 

       elektronickom obchode 
        za výhodnejšie ceny.

Pochváľte sa nám svojím výtvorom podľa 
receptu z nášho receptára na sociálnych 
sieťach! 

Fotografiu označte ako 
#receptarVianoce2020. 

Do konca roka každý mesiac 
vyberieme troch výhercov, 
ktorým pošleme balíček 
Dr. Oetker.

Do konca roka každý mesiac 
vyberieme troch výhercov, 

nášho receptára na sociálnych 



1. Na prípravu cesta na strúhadle nastrúhame najemno marcipán. V mise 
 zmiešame múku s kypriacim práškom, cukrom, vanilkovým cukrom a soľou. 
 Pridáme maslo, vajce, arómu a marcipán a ručne vypracujeme hladké 
 cesto. Cesto zabalíme do mikroténového vrecka a odložíme asi na 30 minút 
 do chladničky. Na pomúčenej pracovnej ploche cesto pomocou váľka 
 vyvaľkáme na plát hrubý asi 5 mm a pomocou vykrajovacích formičiek 
 vykrajujeme hviezdičky. Poukladáme ich 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)

2. Hviezdičky necháme vychladnúť.

3. Polevy pripravíme s vodou podľa návodu na obale a každú hviezdičku potrieme. 
 Niektoré ozdobíme gélovými tubičkami, iné posypeme zdobením a necháme 
 stuhnúť.
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Čas prípravy: asi 40 minút
Čas pečenia: asi 10 minút

Vystačí na: asi 50 kusov

Na cesto:
1 balíček Marcipánu Dr. Oetker

200 g hladkej múky
1 zarovnanú KL Kypriaceho prášku 

do pečiva Dr. Oetker
50 g cukru

1 balíček Vanilkového cukru Dr. Oetker
štipku soli

100 g zmäknutého masla
1 vajce

1 KL Arómy mandľovej Dr. Oetker
Na polevu a ozdobenie:
2 balíčky Polevy v prášku 

s citrónovou arómou Dr. Oetker
6 PL vody

Tubičky neónové gélové Dr. Oetker
Dekor mix ružový Dr. Oetker

Ešte potrebujeme:
vykrajovacie formičky v tvare 

hviezdičky (Ø 5 a 9 cm)
2 plechy na pečenie

Ružové hviezdičky 
                     marcipánové

TIPY:
Hviezdičky môžeme 
ozdobiť aj Zdobiacou 
tubičkou gélovou 
striebornou či zlatou 
Dr. Oetker.

V dobre uzavretých 
dózach vydržia 
hviezdičky 
až 2 týždne.
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Čas prípravy: asi 30 minút
Celkový čas prípravy: asi 100 minút
Vystačí na: asi 12 porcií

Na korpus:
250 g maslových sušienok
100 g rozpusteného masla
Na náplň:
1 balíček Zlatého klasu Dr. Oetker
400 ml mlieka
40 g cukru
300 g smotanového syra
60 g práškového cukru
1 balíček Škoricového cukru 
Dr. Oetker
1 PL pomarančovej šťavy
1 balíček Želatínového stužovača
Dr. Oetker
100 ml vody
150 ml smotany na šľahanie
½ balíčka nastrúhanej Polevy 
de Luxe extra tmavej Dr. Oetker
Na ozdobenie:
½ balíčka Polevy de Luxe 
extra tmavej Dr. Oetker
Ešte potrebujeme:
tortovú formu (Ø 26 cm)
elektrický ručný šľahač

1. Na prípravu korpusu pomocou váľka rozdrvíme sušienky. V mise ich zmiešame 
 s maslom a ručne vypracujeme dohladka. Hmotu nanesieme do vymastenej 
 formy. Pomocou lyžice korpus dôkladne pritlačíme ku dnu formy a odložíme 
 asi na 30 minút do chladničky. 

2. Na prípravu náplne uvaríme Zlatý klas s mliekom a cukrom podľa 
 návodu na obale. Odstavíme a necháme vychladnúť. V mise 
 vyšľaháme syr s práškovým cukrom, škoricovým cukrom a šťavou 
 elektrickým ručným šľahačom nastaveným na najvyšší stupeň 
 dohladka. Do zmesi pridáme vychladnutý Zlatý klas. Želatínový 
 stužovač pripravíme s vodou podľa návodu na obale a ihneď 
 vmiešame do zmesi. Nakoniec opatrne vmiešame vyšľahanú 
 smotanu a nastrúhanú polevu. Náplň nanesieme na korpus 
 a uhladíme. Vložíme do chladničky a necháme asi hodinu 
 tuhnúť. Pred podávaním dozdobíme hoblinkami z polevy.

Vianočný cheesecake bez �čenia 
                                                       s vôňou pomarančov 

TIP:
Na ozdobenie 
môžeme použiť 
plátky sušeného 
pomaranča, ktoré 
pripravíme nasle-
dovne: Plátky 
pomaranča rozložíme 
na plech vyložený 
papierom na pečenie. 
Necháme sušiť v rúre 
pri teplote 100 °C 
asi 3 hodiny. 



1. Na prípravu snehuliakov marcipán dôkladne prepracujeme s práškovým cukrom. 
 Z ⅔ marcipánu vytvoríme troch snehuliakov. Zvyšný marcipán podľa fantázie 
 zafarbíme rôznymi farbami a z farebných kúskov vytvarujeme oči, nosy 
 a doplnky. Nakoniec snehuliakov dozdobíme podľa vlastnej fantázie.

2. Gélové farby môžeme použiť jednotlivo a marcipán zafarbiť červenou, žltou, 
 zelenou, modrou, ružovou a čiernou farbou. Alebo ich môžeme medzi sebou 
 kombinovať. Napríklad zmiešaním modrej a červenej farby získame fialovú.

6

Čas prípravy: asi 30 minút
Celkový čas prípravy: asi 40 minút

Vystačí na: asi 3 kusy

Prísady:
 1 balíček Marcipánu Dr. Oetker

50 g práškového cukru
Farby potravinárske gélové 

Dr. Oetker:
• červená

• žltá
• zelená
• modrá
• ružová
• čierna

Marcipánové snehuliaky 
                     hravé tvorenie 



Čas prípravy: asi 20 minút
Čas sušenia: asi 35 minút
Vystačí na: asi 20 kusov (zlepených)

Na cesto:
2 bielky
75 g cukru
30 g rozpusteného masla
15 g hladkej múky
1 balíček Polevy tmavej Dr. Oetker
Na náplň:
50 ml smotany na šľahanie 
1 balíček Polevy svetlej Dr. Oetker
Ešte potrebujeme:
elektrický ručný šľahač 
plech na pečenie
cukrárske vrecko s hladkou špičkou

1. Na prípravu tyčiniek v mise vyšľaháme bielky elektrickým ručným šľahačom 
 nastaveným na najvyšší stupeň dotuha. Pridáme cukor, maslo a múku a zľahka 
 krátko premiešame. Nakoniec zľahka vmiešame nastrúhanú polevu. 
 Cestom naplníme cukrárske vrecko a na plech vyložený papierom na pečenie 
 vytvarujeme asi 40 malých tyčiniek. Vložíme do predhriatej rúry a sušíme.

  Elektrická rúra: 130 °C
 Teplovzdušná rúra: 110 °C
 Plynová rúra: stupeň 1

 Čas sušenia: asi 35 minút

2. Rúru vypneme a tyčinky necháme v uzavretej rúre vychladnúť. 

3. Na prípravu náplne privedieme v kastróliku smotanu do varu. Odstavíme, vmiešame 
 do nej nalámanú polevu a vymiešame do úplného rozpustenia. Prelejeme 
 do vyššej nádoby a odložíme asi na hodinu do chladničky vychladnúť. Potom 
 ju vyšľaháme elektrickým ručným šľahačom nastaveným na najvyšší stupeň 
 do peny. Naplníme ju do cukrárskeho vrecka a vždy dve tyčinky zlepíme k sebe.
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  Snehové tyčinky 
                                   krehké 

TIP:
Pri šľahaní snehu 
z bielkov nesmú byť 
v bielkoch stopy 
žĺtkov a v mise ani 
na metličkách nesmú 
byť zvyšky tuku. 



Čas prípravy: asi 40 minút
Čas pečenia: asi 10 minút

Vystačí na: asi 80 kusov 

Na cesto:
300 g hladkej múky

160 g cukru
1 balíček Vanilkového cukru Dr. Oetker

štipku soli
100 g mandľovej múčky

200 g zmäknutého masla
2 PL mlieka

Na zlepenie a posypanie:
150 g ríbezľového džemu

25 g práškového cukru
Ešte potrebujeme:

formičku na vykrajovanie 
v tvare kolieska (Ø 3,5 cm)
vykrajovacie mini formičky 

rôznych tvarov
2 plechy na pečenie

1. Na prípravu cesta v mise zmiešame múku s cukrom, vanilkovým cukrom, soľou 
 a mandľovou múčkou. Pridáme maslo a mlieko a ručne vypracujeme hladké 
 cesto. Cesto zabalíme do mikroténového vrecka a odložíme asi na 30 minút 
 do chladničky. Na pomúčenej pracovnej ploche cesto pomocou váľka vyvaľkáme 
 na plát hrubý asi 5 mm a pomocou formičky vykrajujeme kolieska. Do polovice 
 koliesok v strede mini formičkami povykrajujeme rôzne motívy. Poukladáme ich 
 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)

2. Kolieska necháme vychladnúť.

3. Kolieska bez motívu potrieme džemom. Kolieska s motívmi pocukrujeme 
 a poukladáme na kolieska s džemom.
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Mandľové �čivo 
                     tradičné



1. Na prípravu nápoja kakao rozmiešame v 200 ml mlieka. Zvyšné mlieko nalejeme 
 do hrnca. Pridáme cukor a privedieme do varu. Vmiešame rozmiešané kakao 
 a krátko povaríme. Odstavíme a vmiešame rum. Nalejeme do pohárov.

2. Na ozdobenie v mise vyšľaháme smotanu s vanilínovým cukrom elektrickým 
 ručným šľahačom nastaveným na najvyšší stupeň dotuha. Pomocou lyžice 
 šľahačku opatrne nanesieme na nápoj a dozdobíme cukríkmi.
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Čas prípravy: asi 10 minút
Celkový čas prípravy: asi 20 minút
Vystačí na: asi 4 porcie

Prísady:
4 vrchovaté PL preosiateho 
Holandského kakaa Dr. Oetker
1 l mlieka
4 zarovnané PL cukru
8 PL rumu
Na ozdobenie:
200 ml smotany na šľahanie
1 balíček Vanilínového cukru 
Dr. Oetker
cukríky mini marshmallows
Ešte potrebujeme:
4 poháre
elektrický ručný šľahač

Horúce kakao 
                           na zahriatie

TIP:
Miesto rumu 
môžeme použiť 
napr. amaretto. 
Ak pripravujeme 
nápoj pre deti, 
alkohol vynecháme.



Čas prípravy: asi 40 minút
Čas pečenia: asi 50 minút

Vystačí na: asi 12 kusov 

Na piškótové cesto:
3 vajcia

3 PL horúcej vody
100 g cukru

1 balíček Vanilínového cukru 
Dr. Oetker

75 g hladkej múky
½ KL Kypriaceho prášku 

do pečiva Dr. Oetker
75 g Gustinu bezgluténového 

Dr. Oetker
1 zarovnanú PL preosiateho 

Holandského kakaa Dr. Oetker
1 zarovnanú KL Perníkového 

korenia Dr. Oetker
Na jemné cesto:

140 g hladkej múky
na špičku noža Kypriaceho prášku

do pečiva Dr. Oetker
50 g cukru

1 balíček Vanilínového cukru 
Dr. Oetker

1 zarovnanú KL Perníkového 
korenia Dr. Oetker

100 g zmäknutého masla
Na náplň:

1 balíček Krémovej náplne 
čokoládovej Dr. Oetker

200 ml mlieka
2 – 3 PL práškového cukru

125 g zmäknutého masla
350 g brusnicového džemu
1 balíček Krémovej náplne 

vanilkovej Dr. Oetker
200 ml mlieka

2 – 3 PL práškového cukru
125 g zmäknutého masla

Na ozdobenie:
Zdobiaca tubička gélová zlatá 

Dr. Oetker
Ešte potrebujeme:

elektrický ručný šľahač
tortovú formu (Ø 20 cm)

formičky zvieratiek na vykrajovanie
cukrárske vrecko s hladkou špičkou

1. Na prípravu piškótového cesta v mise vyšľaháme vajcia s vodou, cukrom 
 a vanilínovým cukrom elektrickým ručným šľahačom nastaveným na najvyšší 
 stupeň do peny. Pridáme múku zmiešanú s kypriacim práškom, škrobom, 
 kakaom a korením a vymiešame dohladka. Cesto nalejeme do formy vyloženej 
 papierom na pečenie a uhladíme. Vložíme do predhriatej rúry a pečieme.

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

 Čas pečenia: asi 25 minút 

2. Korpus necháme vychladnúť. Potom ho vyberieme z formy a 2× pozdĺžne 
 prekrojíme. 

3. Na prípravu jemného cesta v mise zmiešame múku s kypriacim práškom, 
 cukrom, vanilínovým cukrom a korením. Pridáme maslo a ručne vypracujeme 
 hladké cesto. Z cesta na pomúčenej pracovnej ploche vyvaľkáme plát hrubý 
 asi 3 mm a pomocou formičiek na vykrajovanie povykrajujeme zvieratká. 
 Poukladáme ich na plech vyložený papierom na pečenie a asi 10 minút pečieme 
 pri rovnakej teplote ako v bode 1.

4. Zo zvyšného cesta vyvaľkáme okrúhly plát s Ø 20 cm, preložíme ho do formy 
 vyloženej papierom na pečenie a na niekoľkých miestach ho poprepichujeme 
 vidličkou. Vložíme do predhriatej rúry a pečieme pri rovnakej teplote 
 ako v bode 1 asi 15 minút. Potom plát necháme vychladnúť. 

5. Krémovú čokoládovú náplň pripravíme s mliekom, cukrom a maslom podľa 
 návodu na obale. Korpus z jemného cesta položíme na podnos, zľahka potrieme 
 brusnicovým džemom a položíme naň spodný diel piškótového korpusu. 
 Cukrárske vrecko naplníme čokoládovou náplňou a polovicou náplne na korpuse 
 vytvoríme 2 kruhy asi 2 cm od seba. Medzery vyplníme polovicou brusnicového 
 džemu. Zakryjeme druhou časťou piškótového cesta a to isté zopakujeme 
 so zvyškom náplne a brusnicovým džemom. Zakryjeme horným dielom 
 piškótového cesta a odložíme na 15 minút do chladničky. 

6. Krémovú vanilkovú náplň pripravíme s mliekom, cukrom a maslom podľa 
 návodu na obale. Potrieme ňou povrch a strany torty a odložíme 
 asi na 2 hodiny do chladničky. 

7. Pred podávaním tortu ozdobíme gélovou tubičkou a zvieratkami. 
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Torta s trblietkami a korením 
                                 sviatočná 





Čas prípravy: asi 25 minút
Čas sušenia: asi 115 minút

Vystačí na: asi 20 kusov (zlepených)

Na cesto:
3 bielky

50 g cukru
120 g mandľovej múčky
150 g práškového cukru 

Na náplň:
50 g Marcipánu Dr. Oetker
3 PL marhuľového džemu 

Na ozdobenie:
Polevu tmavú Dr. Oetker

Tubičky farebné Dr. Oetker 
Ešte potrebujeme:

elektrický ručný šľahač 
plechy na pečenie

cukrárske vrecko s hladkou špičkou

1. Na prípravu cesta v mise elektrickým ručným šľahačom nastaveným na najvyšší 
 stupeň vyšľaháme bielky s cukrom na tuhý sneh. Potom opatrne krátko 
 ručne zamiešame mandľovú múčku zmiešanú s práškovým cukrom. Naplníme 
 cukrárske vrecko a na plech vyložený papierom na pečenie vytvarujeme 
 snehuliakov. Niekoľkokrát plechom buchneme o stôl, aby sa odstránili prípadné 
 vzduchové bubliny. Makrónky necháme na plechu asi 30 minút zaschnúť. 
 Vložíme do predhriatej rúry a sušíme. 

  Elektrická rúra: 150 °C
 Teplovzdušná rúra: 130 °C
 Plynová rúra: stupeň 1

 Čas sušenia: asi 20 minút 

2. Makrónky necháme na plechu vychladnúť. 

3. Na prípravu náplne najemno nastrúhame do misky marcipán, pridáme 
 marhuľový džem a dôkladne elektrickým ručným šľahačom vyšľaháme 
 dohladka. Makrónky náplňou zlepíme k sebe.  

4. Polevu rozpustíme podľa návodu na obale a pomocou špajdle vytvoríme 
 snehuliakom oči, ústa a gombičky. Červenou tubičkou vytvoríme nos.
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Makrónky
v tvare snehuliakov 
                                                   zimné 

TIPY:
Makrónky chutia 
najlepšie čerstvé, 
skladovať ich 
môžeme 
maximálne 3 dni.

Nosy môžeme 
vyrobiť už pred 
pečením 
z mandlí 
nakrájaných 
na rezančeky.
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Čas prípravy: asi 20 minút
Čas pečenia: asi 15 minút
Vystačí na: asi 50 kusov

Na cesto:
300 g hladkej múky
štipku soli
1 zarovnanú KL Kypriaceho prášku 
do pečiva Dr. Oetker
80 g cukru
1 balíček Vanilínového cukru 
Dr. Oetker
1 balíček Škoricového cukru 
Dr. Oetker
1 balíček Finesse citrónovej kôry 
Dr. Oetker
1 vajce 
200 g zmäknutého masla
30 g nasekaných lieskových orieškov
30 g karameliek 
(nakrájaných na malé kúsky)
30 g nastrúhanej horkej čokolády
Ešte potrebujeme:
2 plechy na pečenie

1. Na prípravu cesta v mise zmiešame múku, soľ, kypriaci prášok, cukor, vanilínový 
 cukor, škoricový cukor a kôru. Pridáme vajce a maslo a ručne vypracujeme 
 hladké cesto. Nakoniec zapracujeme orechy, karamelky a čokoládu. Z cesta 
 vytvarujeme valčeky s Ø 4 cm a odložíme ich asi na hodinu do chladničky. 
 Potom ich ostrým nožom nakrájame na 1 cm hrubé 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 15 minút (1 plech)

2. Cookies necháme vychladnúť.

Cookies s lieskovými orieškami  
a karamelom 

                                    vianočné 



Čas prípravy: asi 40 minút
Čas pečenia: asi 15 minút

Vystačí na: asi 12 kusov

Na cesto:
200 g hladkej múky

½ KL Kypriaceho prášku 
do pečiva Dr. Oetker

70 g cukru
1 balíček Vanilínového cukru 

Dr. Oetker
1 vajce

80 g zmäknutého masla
Na náplň:

75 g nasekaných lieskových orieškov
125 g hrozienok namočených v rume

1 balíček Škoricového cukru 
Dr. Oetker

2 PL citrónového krému (Lemon curd)
100 g krému z lieskových orieškov 

Ešte potrebujeme:
formu na muffiny

formičku na vykrajovanie v tvare 
kolieska (Ø 7 cm)

formičku na vykrajovanie v tvare 
hviezdičky (Ø 2 cm)

teflónovú panvicu
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1. Na prípravu cesta v mise zmiešame múku s kypriacim práškom, cukrom 
 a vanilínovým cukrom. Pridáme vajce a maslo a ručne vypracujeme hladké 
 cesto. Cesto na pomúčenej pracovnej ploche vyvaľkáme pomocou váľka 
 na plát hrubý asi 0,5 cm a pomocou formičky vykrojíme 12 rovnakých koliesok. 
 Zo zvyšného cesta povykrajujeme malé hviezdičky. Kolieska poukladáme 
 na vymastenú a múkou vysypanú formu na muffiny a pomocou vidličky 
 ozdobíme okraje košíčkov. 

2. Na prípravu náplne na teflónovej panvici opražíme orechy. Pridáme hrozienka 
 v rume, škoricový cukor a polovicu zmesi odoberieme. Do jednej polovice 
 vmiešame citrónový krém a do druhej krém z lieskových orieškov. Obe náplne 
 postupne nanesieme na cesto a dozdobíme malou hviezdičkou. Vložíme 
 do predhriatej rúry a pečieme.

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

 Čas pečenia: asi 15 minút 

3. Košíčky necháme vychladnúť.

4. Pred podávaním môžeme posypať práškovým cukrom. 

Tortičky s dvojitou náplňou 
                                    neodolateľné 

TIP:
Náplň môžeme 
obmeniť, ak miesto 
citrónového krému 
Lemon Curd 
použijeme 2 PL 
Vanilkovej pasty 
Dr. Oetker.



Čas prípravy: asi 20 minút
Čas pečenia: asi 20 minút
Vystačí na: asi 60 kusov

Na cesto:
100 g hrozienok
50 ml rumu
200 ml mlieka
75 g masla
400 g hladkej múky
štipku soli
1 balíček Droždia Dr. Oetker
100 g mletých mandlí
75 g cukru
1 balíček Finesse citrónovej kôry 
Dr. Oetker
2 KL Vanilkovej pasty Dr. Oetker
125 g pomarančovej kandizovanej 
kôry (nasekanej na malé kúsky)
125 g citrónovej kandizovanej 
kôry (nasekanej na malé kúsky)
Na potretie a posypanie:
75 g rozpusteného masla
50 g práškového cukru
Ešte potrebujeme:
2 plechy na pečenie

1. Na prípravu cesta hrozienka zalejeme rumom a necháme ich asi hodinu 
 macerovať. V kastróliku zohrejeme mlieko a necháme v ňom rozpustiť maslo. 
 V mise zmiešame múku, soľ, droždie, mandle, cukor a kôru. Pridáme vanilkovú 
 pastu, obe kandizované kôry, maslo s mliekom a hrozienka v rume a ručne 
 vypracujeme na hladké cesto. Cesto poprášime múkou, prikryjeme 
 utierkou a necháme asi 50 minút kysnúť. 

2. Z vykysnutého cesta vytvarujeme valčeky s Ø 4 cm a ostrým nožom ich 
 nakrájame na asi 2 cm bochníčky. Bochníčky rozložíme na plechy vyložené 
 papierom na pečenie a necháme ešte asi 20 minút kysnúť. Vložíme 
 do predhriatej rúry a pečieme.

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

 Čas pečenia: asi 20 minút (1 plech)

3. Ešte horúce bochníčky potrieme pomocou štetca alebo pierka maslom, 
 posypeme práškovým cukrom a necháme vychladnúť.
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Štólové bochníčky 
                     klasické 

TIP:
Hrozienka môžeme 
nahradiť iným 
sušeným ovocím, 
napr. sušenými 
višňami či 
brusnicami, 
prípadne môžete 
kombinovať rôzne 
druhy ovocia.
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Čas prípravy: asi 20 minút
Čas pečenia: asi 8 minút
Vystačí na: asi 60 kusov

Na cesto:
250 g hladkej múky

100 g práškového cukru
1 balíček Vanilínového cukru 

Dr. Oetker
2 žĺtky

140 g zmäknutého masla
2 PL mlieka

2 zarovnané PL Čierneho 
kakaa Dr. Oetker

Na zlepenie:
150 g ríbezľového džemu

Ešte potrebujeme:
formičku na vykrajovanie 

v tvare kolieska (Ø 3,5 cm)
formičku na vykrajovanie 
v tvare malého srdiečka 

2 plechy na pečenie

1. Na prípravu cesta v mise zmiešame múku s cukrom a vanilínovým cukrom. 
 Pridáme žĺtky, maslo a mlieko. Cesto rozdelíme na dve polovice, do jednej 
 polovice zapracujeme kakao a ručne vypracujeme hladké cestá. Cestá 
 zabalíme do mikroténového vrecka a odložíme asi na 30 minút do chladničky. 
 Na pomúčenej pracovnej ploche cestá pomocou váľka vyvaľkáme na pláty 
 hrubé asi 5 mm a povykrajujeme pomocou formičky kolieska. Do polovice 
 koliesok do stredu vykrojíme srdiečko. Poukladáme ich 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 8 minút (1 plech) 

2. Kolieska necháme vychladnúť.

3. Plné kolieska potrieme džemom a zlepujeme ich s kolieskami s vykrojeným 
 srdiečkom.

Linecké kolieska 
                                    tmavé a svetlé 

TIP:
Čierne aj svetlé 
kolieska pečieme spolu 
na jednom plechu, aby 
sme podľa svetlých 
vedeli určiť, či je čierne 
cesto správne upečené.

TIP:
Černá i světlá kolečka 
pečeme namixovaná 
na jednom plechu, 
abychom podle světlých 
poznali, zda je černé 
těsto správně upečené.



Čas prípravy: asi 20 minút
Čas pečenia: asi 12 minút
Vystačí na: asi 60 kusov

Na cesto:
200 g hladkej múky
štipku soli
na špičku noža Kypriaceho prášku
do pečiva Dr. Oetker
50 g mletých mandlí
50 g chia semienok
2 KL Vanilkovej pasty Dr. Oetker
35 g agávového sirupu
125 g zmäknutého masla
Na ozdobenie:
1 balíček Polevy svetlej Dr. Oetker
Ešte potrebujeme:
formičku na vykrajovanie 
v tvare kolieska (Ø 5 cm)
2 plechy na pečenie

1. Na prípravu cesta v mise zmiešame múku so soľou, kypriacim práškom, 
 mandľami a semienkami. Pridáme pastu, sirup a maslo a ručne vypracujeme 
 na hladké cesto. Cesto zabalíme do mikroténového vrecka a odložíme asi 
 na 30 minút do chladničky. Na pomúčenej pracovnej ploche cesto pomocou 
 váľka vyvaľkáme na plát hrubý asi 5 mm a pomocou formičky vykrajujeme 
 rožteky. Poukladáme ich 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 12 minút (1 plech)

2. Rožteky necháme vychladnúť.

3. Na ozdobenie rozpustíme polevu podľa návodu na obale, odstrihneme malý 
 rožtek a rožteky ozdobíme. Polevu necháme stuhnúť.
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Vanilkové rožteky 
                                 s chia semienkami 

TIP:
Hustý agávový 
sirup môžeme pri 
príprave cesta 
nahradiť 40 g 
trstinového cukru.



Čas prípravy: asi 30 minút
Čas pečenia: asi 25 minút

Vystačí na: asi 20 kusov 

Na cesto:
1 balenie Venčekov Dr. Oetker

125 g rastlinného tuku na pečenie
250 ml vody

3 vajcia
20 g mandľových plátkov

Na jablkovú náplň:
30 g hrozienok

3 PL rumu
600 g jabĺk (olúpaných 

 a nakrájaných na kocky) 
3 PL citrónovej šťavy

50 g cukru
1 balíček Škoricového cukru 

Dr. Oetker
300 ml jablkovej šťavy

zmes na náplň z Venčekov Dr. Oetker 
(súčasť balenia)

 25 g mandľových plátkov
Na smotanovú náplň a ozdobenie:

300 ml smotany na šľahanie
1 PL Vanilkovej pasty Dr. Oetker

1 zarovnanú PL cukru
1 zarovnanú PL práškového cukru

Ešte potrebujeme:
elektrický ručný šľahač 

2 plechy na pečenie
cukrárske vrecko 

so zrezanou špičkou
panvicu
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Stromček
z ve�níčkov s náplňou

z �čených jabĺk 
                                               slávnostný 

TIPY:
Nenaplnené 
veterníky možno 
jednoducho zmraziť. 
Po rozmrazení 
pečieme asi 5 minút 
pri teplote pečenia 
ako v bode 1.

Veterníky plníme 
až tesne pred 
konzumáciou. 
Zostanú tak pekne 
chrumkavé.

1. Na prípravu cesta pripravíme zmes s rastlinným tukom, vodou a vajcami podľa 
 návodu na obale. Potom cesto vložíme do cukrárskeho vrecka a na vymastené 
 plechy vytvoríme 20 veterníčkov. Posypeme mandľovými plátkami. Vložíme 
 do predhriatej rúry a pečieme.

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

 Čas pečenia: asi 25 minút (prvých 15 minút rúru neotvárame) 

2. Veterníčky necháme na plechu úplne vychladnúť. 

3.  Na prípravu jablkovej náplne hrozienka zalejeme rumom a necháme asi 30 minút 
 macerovať. Do panvice vložíme jablká, zalejeme citrónovou šťavou, pridáme 
 cukor a škoricový cukor a asi 5 minút podusíme. V jablkovej šťave rozmiešame 
 zmes na náplň a vylejeme na jablkovú zmes. Pridáme hrozienka namočené 
 v rume a mandľové plátky a asi minútu povaríme do zhustnutia. Odstavíme 
 a necháme vychladnúť. 

4. Vychladnuté veterníčky raz pozdĺžne prekrojíme a na spodný diel 
 rozdelíme jablkovú náplň. 

5. Na prípravu smotanovej náplne v mise vyšľaháme smotanu s pastou 
 a cukrom elektrickým ručným šľahačom nastaveným na najvyšší stupeň 
 dotuha. Naplníme do cukrárskeho vrecka a nanesieme na jablkovú 
 náplň. Zakryjeme vrchným dielom veterníčkov a odložíme do chladničky. 
 Pred podávaním môžeme veterníčky vložiť do papierových košíčkov 
 alebo ich poukladáme na väčšom podnose do tvaru stromčeka 
 a posypeme práškovým cukrom.





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

Prírodné kakao
• Nealkalizované 100% kakao s jedinečnou prirodzenou
 plnou kakaovou chuťou a vôňou

• Zachováva si dôležité vlastnosti kakaových bôbov,
 pretože neprešlo procesom alkalizácie

• Má svetlejšiu farbu ako kakao holandské a nižšie pH

Holandské kakao 
• Prvotriedne kakao so zníženým
 množstvom tuku spracované
 tradičným spôsobom

• Krásna tmavá farba a príjemná
 čokoládová chuť

Čierne kakao 

Príbeh kakaa

Recepty

Limitovaná vianočná ed ícia

 Sušienky black & white 

Recept nájdete
na www.oetker.sk 

• Kakaová špecialita

• Jedinečné kakao s intenzívnou 
 čiernou farbou bez pridaných farbív

• Na dokonalé tmavé zafarbenie
 ciest, poliev aj fondánu

• Ideálne na extra tmavé 
 sušienky s bielou náplňou
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