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Čokoládovo-punčový rez
Recept s Bio kakaom a Drvenými kakaovými bôbmi pripravila Lucia Piterka, finalistka
najvoňavejšej súťaže na Slovensku.
asi 12 porcií    jednoduchá príprava  do 50 minút Prísady::

Na 1. cesto:
4 ks bielok
4 ks žĺtok
200 g cukor
100 ml olej
100 ml voda vlažná
150 g múka hladká
50 g Bio kakao Dr. Oetker
Kypriaci prášok do pečiva Dr. Oetker

Na 2. cesto:
2 ks bielok
2 ks žĺtok
100 g cukor
1 balíček Vanilkový cukor Dr. Oetker
50 ml olej
50 ml voda vlažná
Farba gélová potravinárska červená
Dr. Oetker
100 g múka hladká
1 KL Kypriaci prášok do pečiva Dr.
Oetker

Na sirup:
200 g cukor
200 ml voda
1 KL Aróma rumová Dr. Oetker
1 KL Aróma punčová Dr. Oetker
šťava z ½ citróna
Farba gélová potravinárska červená
Dr. Oetker

Na potretie:
200 g džem malinový
100 g Topping čokoláda Dr. Oetker

Na polevu:
1 balíček Poleva v prášku aróma
punč Dr. Oetker
2 PL voda
Topping čokoláda Dr. Oetker
Drvené kakaové bôby Dr. Oetker

Na prípravu 1. cesta v mise vyšľaháme bielky šľahačom dotuha. V inej mise
vyšľaháme žĺtky s cukrom šľahačom do peny. Pridáme olej a vodu. Zľahka
vmiešame múku zmiešanú s kakaom a kypriacim práškom. Cesto nanesieme
do vymastenej a múkou vysypanej formy a uhladíme. Vložíme do predhriatej
rúry a pečieme.

Elektrická rúra: 180 °C
Teplovzdušná rúra: 160 °C
Doba pečenia: asi 35 - 40 minút

Korpus necháme vychladnúť. Potom ho raz pozdĺžne prekrojíme.

Na prípravu 2. cesta v mise vyšľaháme bielky šľahačom dotuha. V inej mise
vyšľaháme žĺtky s cukrom a vanilkovým cukrom šľahačom do peny. Pridáme
olej, vodu a farbu. Zľahka vmiešame múku zmiešanú s kypriacim práškom.
Cesto nanesieme do vymastenej a múkou vysypanej formy a uhladíme. Vložíme
do predhriatej rúry a pečieme.

Elektrická rúra: 180 °C
Teplovzdušná rúra: 160 °C
Doba pečenia: asi 20 minút

© Dr. Oetker · Ľadová 14 · Bratislava · www.oetker.sk
Zákaznícka linka: e-mail: oetker@oetker.sk · tel.0850 638 537



4

5

6

7

8

Korpus necháme vychladnúť. Okrem toho potrebujeme:
elektrický ručný šľahač
forma na biskupský chlebíček (15 ×
30 cm) alebo tortová forma (ø 22 cm)Na prípravu sirupu v kastróliku asi minútu povaríme cukor s vodou. Odstavíme,

necháme trochu vychladnúť a pridáme obe arómy a šťavu. Oddelíme 1/3 sirupu
a zvyšný sirup zafarbíme farbou.

Na potretie v miske zmiešame džem s toppingom. Ak džem obsahuje zrniečka,
tak ho pred zmiešaním prepasírujeme.

Vrstvíme korpusy: prvý kakaový korpus navlhčíme nezafarbeným sirupom a
potrieme polovicou čokoládového džemu. Zafarbený korpus navlhčíme
zafarbeným sirupom z oboch strán. Potrieme zvyšným džemom a nanesieme
druhý kakaový korpus navlhčený nezafarbeným sirupom. Odložíme asi na
hodinu do chladničky.

Polevu pripravíme s vodou podľa návodu na obale a potrieme ňou povrch. Na
polevu nanesieme topping a špajdľou vytvoríme mozaikový efekt. Nakoniec
posypeme kakaovými bôbmi a necháme stuhnúť.
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