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Barvy 
ovoce

RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRReeeeeeeeeccccccccccccceeeeeeeeeeeeeeppppppptttttttttttttááááááááááááááářřřřř ččččččč.. 3333222

DDrr.OOeetttkkkkkeeerr ss..rr..oooo..,,, AAAAAAAAAAAAAAmmmmmmmmeeerriiccckkkááááá 22233333333333555555,,,, 222222222277777777777222222222222 00000000000000000111111111111111111 KKKKKKKKllaaaaddnnnoooooooooooooo,,,,, wwwwwwwwwwwwwwwwwwww.ooooeeettttkkkkkkkkkkkkkkkkeeeeeeeeeeeeeeeeeerrrrrrrrr.ccccccczzz

Tajemství hustého domácího džemu

ooddiinnnnáá ffiirrmmaa DDrr..OOeettkkeerr vvíí,, jjaakk jjee rrooddiinnaa ddůůlleežžiittáá!!
Již třetím rokem ppokračujje ppartnerství mezi
SSddrruužžeenníímm SSOOSS dděěttsskkýýýkkk cchh vveessnniiččeekk aa DDrr.OOeettkkeerr!!

Během tříletého partnerství jsme se zavázali
poskyk tnout na činnost Sdružení SOS
dděěttskkýýkk chh vesniiččekk ffiinanččníí prosttřředdkkykk
ve výýýv ššii 11 000000 000000 KKčč.

NNaaššíímm ccíílleemm jjee ppřřiissppěětt kk ttoommuu, aabbyy dděěttii žžiillyy vvee
ššťťaassttnnéémm rrooddiinnnnéémm pprroossttřřeeddíí - aa kk ttoommuu ppřřiissppíívváá

ttaakkéé vvzzdděělláávváánníí ppěěssttoouunneekk aa zzaajjaa iiššttěěnníí kkvvkkk aalliittnnííhhoo
byydlení ppro děti i ppěstounkyyk . Proto jjsme se
rroozzhhooddllii lleettooššnníí ffiinnaannččnníí pppřříísspppěěvveekk pppoosskkyyykkk ttnnoouutt
právě k těmto účelům.

Více informací na www.podporujemerodinu.cz
nebbo www.sos-vesnicky.cz

Podporujeme rodinu

Nebojte se, příprava domácích džemů není žádná alchymie! TaTT ja emství hustého džemu plného ovoce
je jednoduché a my Vám je prozradíme!

TeTT n pravý chutný domácí džem by měl být
připraven z čerstvého, nepoškozeného a zralého
ovoce a zároveň by měl být správně hustý,
aby se lehce roztíral.

KvKK alitní ovoce Vám zaručí správnou chuť džemu,
ale co Vám zaručí jeho správnou hustotu?
Správná odpověď je pektkk itt nii yn !
Pektk iny jsou přírodní látky obsažené ve všech
druzící h ovoce. Ovšem množství pektinů, díky
ktkk erým je džem hustý, závisí na těchto faktk orech:

1. na zralosti ovoce – čím je ovoce zralejší, tím
méně pektinů má, a naopak čím je ovoce
méně zralé, tím více pektinů obsahuje

2. na typu daného ovoce – některé ovoce
obsahuje pektinů dostatek (např. citrusové
plody a jablka) a jiné méně (např. třešně)

TaTT ja emstvím dobrého džemu je tedy uvařit džem
ze zralého ovoce, které je chutnější než ovoce
nezralé. Zralé ovoce ovšem obsahuje pektinů
málo, a proto hrozí, že džem bude řídký.

Řešením je použití želírovacích přípravků
Dr.Oetker! Jako želírujícíí í látky jsou v nich
obsaženy pouze přírodní pektk iny zísíí kané
z citrusových plodů a jablek, ktk eré tyto
druhy ovoce přirozeně obsahují.
Díky přidání pektinů vee ffoorrmměě ŽŽeellíírroovvaaccííhhoo
cukru nebo želírovacíhho přípravku Gelfix
při přípravě domácíhoo džemu
se můžete spolehnoutt,
že se džem vždy podaaří!

Více informací na
www.zavarovani.cz



Barvy ovoce

snadná příprava

střední obtížnost

předpokládáme již zkušenost se zavařováním

příprava do 20 min.

příprava do 40 min.

příprava do 60 min.

KL = kávová lžička

PL = polévková lžíce

Připomínáme, že všechny recepty jsou vyzkoušeny pouze s výrobkykk Dr.Oetker.
Zavařeniny uchováváme na chladném a suchém místě. Otevřené sklenice skladujeme v chladničce a rychle spotřebujeme.

VyV světlení použitých piktogramů a zkratek:

Jana Lindišová
Zákaznický servis

Iveta Krausová
Zkušební kuchyně

Hledáte inspiraci pro zpracování letošní úrody ovoce?
Pak je pro Vás nový receptář Dr.Oetker, hýřící barvami
ovoce, tou nejlepší volbou. Letos jsme mysleli nejen
na ty, kteří rádi posnídaja í čerstvé křupavé pečivo
s lahodným džemem, ale i na ty, kteří chtějí vyzkoušet
něco netradičního.

Ctitele klasiky zaja isté potěší Hruškovo-meruňkový džem.
Milovníci nových chutí si určitě přijdou na své díky
Jablečnému želé s limetkou a mátou nebo originálnímu
Angreštovému želé s broskvkk emi. A chutě všech zaručeně
uspokojí rafinovaná Středomořská raja čatová salsa,

která nesmí chybět na žádné grilovací party, bájá ečná
Borůvkovo-ostružinová omáčka, která společně
s jogurtem vytvoří bájá ečnou kombinaci, nebo alkoholický
Likér z višní, který je ovšem určen pouze dospělým.

S recepty Dr.Oetker bude VaVV še zavařování hýřit barvami!

Pokud rádi nejen zavařujete,
ale i pečete, nenechte si ujít
knihu Pečeme s láskou 7
„Slavnostní, nepečené
a bleskové dorty“.

K dostání na www.oetker.cz



1. Na suché pánvi opražíme za stálého míchání mleté oříšky do hněda.

2. Odpeckované umyté meruňky nakrájíme na kousky. Hrušky oloupeme,
nakrájíme na kousky a ponorným mixérem rozmixujeme.

3. Do velkého hrnce vložíme kousky meruněk a rozmixované hrušky.
Obsah balíčku Gelfix Super 3:1 smícháme se dvěma PL cukru a přidáme
k ovoci. Za stálého míchání asi 1 minutu důkladně povaříme.

4. Přidáme zbytek cukru a přivedeme do varu. Za stálého míchání důkladně
povaříme minimálně 5 minut. Před ukončením varu přidáme pražené oříšky.
Na talířek kápneme 1-2 KL právě svařeného džemu. Pokud je po vychladnutí
málo tuhý, vmícháme 2 zarovnané KL Kyseliny citrónové Dr.Oetker.

5. Odebereme případnou pěnu a ihned naplníme až po okraj do připravených
sklenic. Uzavřeme víčkem, obrátíme dnem vzhůru a po dobu asi 5 minut
necháme stát na víčku. Přidáním oříšků se trvanlivost džemu zkrátí
maximálně na 4 měsíce.

1. Omyté jahody očistíme a nakrájíme na kousky. Odpeckované umyté
nektarinky nakrájíme na kostičky.

2. Ovoce vložíme do velkého hrnce a velmi dobře promícháme s Želírovacím
ovocným cukrem. Za stálého míchání přivedeme k varu a vaříme
minimálně 3 minuty. Na talířek kápneme 1-2 KL právě svařeného džemu.
Pokud je po vychladnutí málo tuhý, vmícháme 2 zarovnané KL Kyseliny
citrónové Dr.Oetker.

3. Odebereme případnou pěnu a ihned plníme až po okraj do připravených
sklenic. Uzavřeme víčkem, obrátíme dnem vzhůru a po dobu asi 5 minut
necháme stát na víčku.

Hruškovo-meruňkový
džem

ssuper ovocný: 73% ovoce

Jahodový džem 
s nektarinkami

vhodný pro diabetiky: 74% ovoce

Výstačnost: asi 3 sklenice à 375 ml

Doba přípravy: asi 30 minut

Přísady:

80 g mletých lískových oříšků

700 g odpeckovaných meruněk

300 g hrušek

1 balíček Gelfixu
Super 3:1 Dr.Oetker

350 g cukru

Výstačnost: asi 2 sklenice à 375 ml

Doba přípravy: asi 25 minut

Přísady:

600 g jahod

100 g odpeckovaných nektarinek

1 balení Želírovacího ovocného
cukru Dr.Oetker

TIP:

Při pražení oříšků
hlídáme, aby příliš
neztmavly, mohly 
by zhořknout. 



1. Přebrané a omyté borůvky a ostružiny vložíme do velkého hrnce,
přidáme pomerančovou a citrónovou šťávu. Obsah balíčku Gelfix
smícháme se dvěma PL cukru, přidáme k ovoci a za stálého míchání
asi 1 minutu důkladně povaříme. Přidáme zbytek cukru a přivedeme
do varu, povaříme minimálně 5 minut.

2. Odebereme případnou pěnu a ihned plníme až po okraj
do připravených sklenic. Sklenice uzavřeme, obrátíme dnem
vzhůru a asi 5 minut necháme stát na víčku. Omáčka vydrží
v chladničce asi 3 měsíce.

Borůvkovo-ostružinová 
omáčka

ddo jogurtu

Výstačnost: asi 5 sklenic à 375 ml

Doba přípravy: asi 30 minut

Přísady:

500 g borůvek

500 g ostružin

500 ml pomerančové šťávy
(asi 1,5 kg pomerančů)

2 PL citrónové šťávy

1 balíček Gelfixu
Klasik 1:1 Dr.Oetker

1150 g cukru

TIP:

Omáčku můžeme
připravit také 
z 1 kg zmrazené 
ovocné směsi.

1. eVV velkém hrnci přivedeme do varu jablečnou šťávu s omytou mátou,
necháme povařit asi 2 minuty a poté sejmeme z plotny.

2. Ze šťávy odstraníme mátu. Obsah balíčku Gelfix Extra 2:1 smícháme
se dvěma PL cukru a přidáme k ovoci. Za stálého míchání asi 1 minutu
důkladně povaříme. Přidáme zbytek cukru a přivedeme do varu. Za stálého
míchání důkladně povaříme minimálně 5 minut. Přidáme limetkovou kůru
a vaříme ještě 1 minutu. Na talířek kápneme 1-2 KL právě svařeného želé.
Pokud je po vychladnutí málo tuhé, vmícháme 2 zarovnané KL Kyseliny
citrónové Dr.Oetker.

3. Odebereme případnou pěnu a ihned plníme až po okraj do připravených
sklenic. Uzavřeme víčkem, obrátíme dnem vzhůru a po dobu asi 5 minut
necháme stát na víčku. Sklenice během chladnutí několikrát obrátíme,
aby se limetková kůra dobře rozptýlila.

Jablečné želé 
s limetkou a mátou

extra ovocné: 66% ovoce

Výstačnost: asi 3 sklenice à 375 ml

Doba přípravy: asi 10 minut

Přísady:

1 l 100% jablečné šťávy

3 stonky máty

1 balíček Gelfixu
Extra 2:1 Dr.Oetker

500 g cukru

nakrájená kůra ze 2 chemicky
neošetřených limetek

TIP:

Limetky před 
oloupáním 
opláchneme horkou
vodou. Poté 
oloupeme tenkou
vrstvu kůry 
a nakrájíme na 
velmi jemné 
proužky.



1. Angrešt omyjyy eme, odstraníme stopky a společně s 200 ml vody a povaříme
asi 3 minuty v hrnci. Ponorným mixérem angrešt rozmixujeme a přelijeme přes
sítko. Omyté, oloupané a odpeckované broskve nakrájíme na malé kostičky.

2. Do velkého hrnce nalijeme šťávu, přidáme nakrájené broskve a důkladně
promícháme se Extra želírovacím cukrem. Za stálého míchání přivedeme
do varu a povaříme po dobu nejméně 5 minut. Na talířek kápneme 1-2 KL
právě svařeného želé. Pokud je po vychladnutí málo tuhé, vmícháme
2 zarovnané KL Kyseliny citrónové Dr.Oetker.

3. Odebereme případnou pěnu a ihned naplníme až po okraj do připravených
sklenic. Uzavřeme víčkem, obrátíme dnem vzhůru a po dobu asi 5 minut
necháme stát na víčku.

1. Omyté a přebrané maliny rozmixujeme ručním ponorným mixérem.
VeVV velkém hrnci důkladně promícháme malinový protlak, skořicový cukr
a Super želírovací cukr. Za stálého míchání přivedeme do varu a důkladně
povaříme minimálně 5 minut. Na talířek kápneme 1-2 KL právě
svařeného džemu. Pokud je po vychladnutí málo tuhý, vmícháme
2 zarovnané KL Kyseliny citrónové Dr.Oetker.

2. Odebereme případnou pěnu a ihned plníme až po okraj do připravených
sklenic. Uzavřeme víčkem, obrátíme dnem vzhůru a po dobu asi 5 minut
necháme stát na víčku.

Malinový džem 
se skořicí

ssuper ovocný: 74% ovoce

Angreštové želé
s broskvemi

extra ovocné: 67% ovoce

Výstačnost: asi 4 sklenice à 375 ml

Doba přípravy: asi 40 minut

Přísady:

850 ml angreštové šťávy
(asi z 1,4 kg angreštu)

200 ml vody

200 g odpeckovaných broskví

1 balení Želírovacího cukru
Extra 2:1 Dr.Oetker

Výstačnost: asi 5 sklenic à 375 ml

Doba přípravy: asi 30 minut

Přísady:

1,5 kg malin

1 balíček Skořicového cukru
Dr.Oetker

1 balení Želírovacího cukru
Super 3:1 Dr.Oetker



1. Papriky očistíme, nakrájíme na kostičky. Rajčata omyjyy eme, nakrájíme
na kostičky. Olivy nakrájíme na plátky.

2. VeVV větším hrnci rozpálíme olivový olej, přidáme kostičky papriky
a podusíme. Přidáme rajčata, olivy, ocet, cukr, škrob a pomůcku
ke konzervování. Za stálého míchání důkladně povaříme minimálně
5 minut. Omáčku ochutíme solí a pepřem a ihned plníme až po okraj
do připravených sklenic. Uzavřeme víčkem, otočíme a asi 5 minut
necháme stát na víčku.

Středomořská 
rajčatová salsa

nna zahradní party

Výstačnost: asi 7 sklenic à 375 ml

Doba přípravy: asi 60 minut

Přísady:

800 g žlutých paprik (po očištění)

1,4 kg rajčat (po očištění)

200 g černých oliv bez pecek

2 PL olivového oleje

200 ml bílého octa Balsamico
Bianco

400 g cukru

1 zarovnaná PL Solamylu jemného
bramborového škrobu Dr.Oetker

1 balíček Pomůcky
ke konzervování Dr.Oetker

1 zarovnaná KL soli

1/2 KL čerstvě mletého pepře

1. Višně omyjyy eme, pomocí odšťavňovacího hrnce získáme 2 l šťávy.
VaVV nilkový lusk rozkrojíme. Dřeň vyškrábneme pomocí tupé strany nože.
VaVV nilkový lusk rozkrojíme na 6 dílů.

2. Do velkého hrnce nalijeme odměřenou šťávu, vodu, vanilkovou dřeň
a vanilkový lusk. Vmícháme Extra želírovací cukr. Uvedeme do varu
a za stálého míchání povaříme po dobu minimálně 5 minut.
Vmícháme vodku a likér necháme trochu vychladnout.

3. Likér naplníme do lahví, do každé lahve vložíme kousek vanilkového
lusku a uzavřeme. Likér podáváme vychlazený. Před podáváním
protřepeme.

Likér z višní
pro dospělé

Výstačnost: asi 6 lahví à 500 ml

Doba přípravy: asi 35 minut

Přísady: 

2 l višňové šťávy
(asi z 2,5 kg višní)

1 VaVV nilkový lusk “Bourbon“
Dr.Oetker

500 ml vody

1 balení Želírovacího cukru
Extra 2:1 Dr.Oetker

700 ml vodky

TIP:

Balsamico Bianco 
je balsamikový ocet
z octa bílého vína 
a vinného moštu, 
který na rozdíl 
od jeho známější 
varianty, tmavého
balsamikového octa,
nezraje v sudech.
V receptu můžeme
použít obě varianty
balsamikového octa,
tmavý balsamikový
ocet salsu zabarví
dohněda.

TIP:

Likér můžeme 
připravit také 
z čerstvého rybízu.


