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Dr.Oetker s.r.o., Americká 2335, 272 01 Kladno • www.oetker.cz

Krémové náplne cobydup!
Máte rádi lehké krémové náplně nebo dáváte přednost tradičním, máslovým? Máte raději jemnou chuť vanilky nebo 
intenzivní čokoládovou chuť? Ať už je Vaše volba jakákoliv s Krémovými náplněmi Dr.Oetker vždy uspokojíte i ty 
nejmlsnější jazýčky!

Dva v jednom – rychle a jednoduše

Lehkou a nadýchanou náplň získáte vyšleháním Krémových náplní Dr.Oetker se studeným mlékem a moučkovým 
cukrem. Pro tradiční, máslovou náplň stačí přidat ještě máslo a za 5 minut je hotovo!

Na dorty a spol.

Krémové náplně Dr.Oetker jsou ideální nejen na plnění 
dortů, ale také do rolád, na řezy nebo na zdobení 
tzv. cupcakes (muffinů ozdobených krémem). Inspirací 
pro jejich použití Vám mohou být i nové, moderní obaly,
do kterých jsme náplně oblékli. Navíc skvěle drží tvar!

Každý si vybere tu svou.

Díky širokému výběru chutí si pochutná 
opravdu každý. Krémové náplně Dr.Oetker 
se vyrábí ve 4 oblíbených příchutích: 
vanilková, čokoládová s čokoládovými 
kousky, vaječný koňak a nově kokosová! 
Vyzkoušejte a zjistěte, jaké je to být 
v zajetí jejich chuti ...

Novinka Krémová náplň s kokosovou příchutí Dr.Oetker 
Vás ohromí svou skvělou chutí a vůní kokosu. Ideální kombinace
s Muffiny Maxi Dr.Oetker nebo s čokoládovým korpusem.

ˆ
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snadná příprava

střední obtížnost

předpokládáme již zkušenost s pečením

příprava do 20 min.

příprava do 40 min.

příprava do 60 min.

KL = kávová lžička

PL = polévková lžíce

Doba přípravy bez kynutí, pečení a chladnutí. Prosíme, při pečení vždy respektujte zkušenosti s vlastní troubou. 
Připomínáme, že jistotu vydařeného výsledku Vám zaručujeme pouze při použití originálních přísad na pečení Dr.Oetker.

Vysvětlení použitých piktogramů a zkratek: Mnoho dalších originálních receptů 
na pečení velikonočních dobrot ze Zkušební
kuchyně Dr.Oetker najdete na našich 
webových stránkách www.oetker.cz
nebo www.pecemenavelikonoce.cz.

Lenka Hrušková                                      
Zákaznický servis                                   

Iveta Krausová
Zkušební kuchyně

pro mnohé je jaro nejkrásnějším obdobím roku. Příroda
se probouzí ze zimního spánku, všude kolem je slyšet
štěbetání ptáčků, začínají kvést první jarní kvítky. Oslavte
příchod jara nápaditými moučníky z receptáře Dr.Oetker,
které tu pravou atmosféru vykouzlí i u Vás doma.

Vyčarujte si z Buchet Dr.Oetker chutné Jarní sluníčko. 
S Perníkovými řezy bude krásou kvést i Váš stůl.
Originální Banánový dort Vajíčko či dezert Piña Colada
nadchne každého dospělého milovníka sladkého. 
A samozřejmě jsme mysleli i na ty nejmenší, kteří 
si bezpochyby zamilují Jarní marshmallows.

Věříme, že pečení s receptářem Dr.Oetker přinese
spoustu radosti Vám i Vašim blízkým.

Přejeme Vám veselé Velikonoce a mnoho slunečních
jarních dnů!

Milí prátelé,

ˆ
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1. Na přípravu těsta smícháme v míse směs na buchty s přibaleným droždím. 
Přidáme vodu, olej, vanilínový cukr a aroma a vše důkladně ručně vypracujeme 
v hladké těsto tak, aby se nelepilo na stěnu nádoby. Těsto zaprášíme moukou, 
zakryjeme utěrkou a necháme na teplém místě asi 50 minut kynout.

2. Vykynuté těsto vyklopíme na pracovní plochu a ⅓ těsta odložíme stranou. 
Zbylé těsto rozválíme na pomoučené pracovní ploše na výšku asi 1 cm 
a rozkrájíme na 9 čtverců. Do středu každého čtverce naneseme povidla 
a okraje těsta spojíme stlačením.

3. Buchty poskládáme na vymazaný plech spojem dolů do tvaru sluníčka. 
Z poloviny zbylého těsta vytvoříme 3 válečky, spleteme copánek a umístíme 
ho doprostřed sluníčka. Zbylým těstem dozdobíme sluníčko podle vlastní 
fantazie.  

4. Pomocí štětce nebo mašlovačky potřeme sluníčko žloutkem rozšlehaným 
v mléce. Vložíme do předehřáté trouby a pečeme.

Elektrická trouba: 190 °C
Horkovzdušná trouba: 170 °C
Plynová trouba: stupeň 3–4

Doba pečení: asi 30 minut

5. Upečené sluníčko necháme vychladnout. 

Jarní slunícko
přivítejme jaro

Vystačí na: 9 porcí

Doba přípravy: asi 45 minut

Doba pečení: asi 30 minut

Na těsto:

1 balení Buchet Dr.Oetker

260 ml vlažné vody

120 ml oleje

1 balíček Vanilínového cukru 
Dr.Oetker

1 KL Rumového aroma Dr.Oetker

Na náplň:

150 g švestkových povidel

Na potření:

1 žloutek

1 PL mléka

Ještě potřebujeme:

plech na pečení

ˆ

TIP:
Sluníčko můžeme 
pocukrovat moučkovým 
cukrem smíchaným 
s Vanilkovým cukrem
Dr.Oetker.

1. Na přípravu těsta vysypeme směs na přípravu muffinů do mísy, přidáme vodu, 
olej a vejce a připravíme podle návodu na obale. Pomocí dvou polévkových 
lžic naplníme těstem 12 papírových košíčků rozložených na plechu. Plech 
vložíme do předehřáté trouby a pečeme.

Elektrická trouba: 180 °C
Horkovzdušná trouba: 160 °C
Plynová trouba: stupeň 3

Doba pečení: asi 20 minut

2. Upečené muffiny necháme vychladnout.

3. Na přípravu náplně smícháme v míse tvaroh, cukr a citrónovou šťávu. 
Dva plátky želatiny připravíme se 3 PL vody podle návodu na obale 
a vmícháme do tvarohové směsi.

4. Meruňkový kompot necháme na sítku odkapat, šťávu přitom zachytíme.

5. Povrch vychladlých muffinů potřeme náplní a ozdobíme půlkami meruněk.

6. Dortové želé připravíme se šťávou z kompotu podle návodu na obale. 
Pomocí štětce nebo mašlovačky jím potřeme povrch volských ok a uložíme 
do chladničky.

Muffiny Volská oka
muffinová jarní dobrota

Vystačí na: 12 kusů

Doba přípravy: asi 20 minut

Doba pečení: asi 20 minut 

Na těsto:

1 balení Muffinů s čokoládovými 
kousky Dr.Oetker

110 ml vody

40 ml oleje

1 vejce 

Na náplň:

250 g polotučného tvarohu

50 g moučkového cukru

šťáva z ½ citrónu

1 balení Želatiny v plátcích Dr.Oetker

3 PL vody

Na ozdobení:

meruňkový kompot 
(hmotnost po odkapání 240 g)

1 balíček Dortového želé čirého 
Dr.Oetker

250 ml šťávy z kompotu 
(případně doplněné vodou)

Ještě potřebujeme:

plech na pečení

12 papírových košíčků 
(jsou součástí balení)

TIPY:
Na náplň můžeme 
použít místo tvarohu 
také jogurt nebo 
zakysanou smetanu.

Pro milovníky čokolády
doporučujeme nahradit
Muffiny čokoládovými 
s čokoládovými kousky
Dr.Oetker.
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1. Na přípravu náplně smícháme v míse jablka s tvarohem, mandlemi, cukrem, 
vanilínovým cukrem a škrobem a vařečkou vymícháme dohladka.

2. Na přípravu těsta smícháme na pracovní ploše mouku, kypřicí prášek, 
cukr, vanilínový cukr, kůru, tvaroh, máslo nebo margarín a mléko a ručně 
vypracujeme dohladka. Těsto na lehce pomoučené pracovní ploše vyválíme 
na plát 30 x 40 cm.

3. Náplň rovnoměrně rozetřeme na těsto. Delší strany svineme proti sobě tak, 
aby jedna strana byla zarolovaná více než druhá a aby se konce dotýkaly 
(viz obrázek). Vložíme na 30 minut do mrazáku. Ostrým nožem nakrájíme 
na 20 plátků o tloušťce asi 2 cm. Naskládáme na plech vyložený papírem 
na pečení hřbetem k sobě tak, aby se vytvořila křídla. Vložíme do předehřáté 
trouby a pečeme.

Elektrická trouba: 180 °C
Horkovzdušná trouba: 160 °C
Plynová trouba: stupeň 3

Doba pečení: asi 25 minut

4. Upečené motýlky necháme vychladnout.  

5. Na ozdobení připravíme dortové želé s vodou a cukrem podle návodu na obale. 
Motýlky pomocí štětce nebo mašlovačky potřeme a necháme ztuhnout. 
Dozdobíme tubičkami a pestrým zdobením podle vlastní fantazie.

Motýlci
hravé

Vystačí na: asi 10 kusů

Doba přípravy: asi 40 minut

Doba pečení: asi 25 minut na 1 plech

Na náplň:

100 g oloupaných a nastrouhaných 
jablek

50 g polotučného tvarohu

100 g mletých mandlí

100 g cukru

1 balíček Vanilínového cukru 
Dr.Oetker

1 zarovnaná PL Gustinu jemného 
kukuřičného škrobu Dr.Oetker

Na těsto:

300 g hladké mouky

1½ zarovnané KL Kypřicího prášku 
do pečiva Dr.Oetker

80 g cukru

1 balíček Vanilínového cukru 
Dr.Oetker

nastrouhaná kůra z 1 chemicky 
neošetřeného citrónu

200 g polotučného tvarohu

80 g změklého másla nebo margarínu

80 ml mléka

Na ozdobení:

1 balíček Dortového želé červeného 
Dr.Oetker

250 ml studené vody

2 zarovnané PL cukru

1 balení Tubiček na zdobení 
4 barvy Dr.Oetker

Zdobení 4 druhy pestré Dr.Oetker

Ještě potřebujeme:

2 plechy na pečení

1. Směs na přípravu těsta vysypeme do mísy, přidáme vodu a olej a připravíme podle 
návodu na obale. Těsto nalijeme na dva vymazané a moukou vysypané plechy. 
Plechy postupně vložíme do předehřáté trouby a pečeme.

Elektrická trouba: 170 °C
Horkovzdušná trouba: 150 °C
Plynová trouba: stupeň 3

Doba pečení: asi 15 minut

2. Upečené pláty perníků necháme vychladnout. 

3. Na přípravu náplně vyšleháme Crème Olé s mlékem podle návodu na obale. 
Vychladlý plát potřeme povidly, polovinou náplně a přiložíme druhý plát. 
Povrch potřeme zbylou náplní a uložíme do chladničky.

4. Řezy před podáváním ozdobíme oplatkovými květinami.

Rozkvetlé perníkové rezy
sladké jaro na talíři

Vystačí na: asi 30 porcí

Doba přípravy: asi 15 minut

Doba pečení: asi 15 minut na 1 plech

Na těsto:

1 balení Perníku Dr.Oetker

400 ml vody

120 ml oleje

Na náplň:

2 balíčky Crème Olé s vanilkovou 
příchutí Dr.Oetker

600 ml studeného mléka

200 g švestkových povidel

Na ozdobení:

Květiny oplatkové Dr.Oetker

Ještě potřebujeme:

2 plechy na pečení (30 x 40 cm)

elektrický ruční šlehač
ˆ

TIP:
Řezy chutnají výborně
i s malinovým 
či pomerančovým 
džemem.
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1. Na přípravu těsta smícháme na pracovní ploše mouku, škrob a prášek 
do pečiva. Přidáme cukr, vanilínový cukr, vejce, máslo nebo margarín, 
kůru a ručně vypracujeme dohladka. Těsto na pomoučené pracovní 
ploše vyválíme na plát o tloušťce asi 0,5 cm.  

2. Pomocí formiček vykrajujeme různé tvary, do kterých 
ostrým nožem ve spodní části uděláme výřez asi 1,5 x 1 cm 
(viz obrázek). Stojánky vytvoříme tak, že kulatou formičkou 
vykrájíme kolečka, překrojíme je na půlky a na okrouhlé 
straně vytvoříme výřez 1 x 1 cm. Vykrájené tvary 
naskládáme na plech vyložený papírem na pečení. 
Plech vložíme do předehřáté trouby a pečeme.

Elektrická trouba: 180 °C
Horkovzdušná trouba: 160 °C
Plynová trouba: stupeň 3

Doba pečení: asi 12 minut

3. Sušenky necháme vychladnout.  

4. Na ozdobení připravíme polevu s vodou podle návodu na obale a sušenky 
potřeme. Ozdobíme pestrým zdobením i tubičkami a necháme zaschnout. 
Teprve potom umístíme vždy jednu sušenku do jednoho stojánku.

Citrónové sušenky
na postavení

voňavý pamlsek

Vystačí na: asi 30 kusů

Doba přípravy: asi 45 minut

Doba pečení: asi 12 minut na 1 plech

Na těsto:

250 g hladké mouky

50 g Gustinu jemného kukuřičného 
škrobu Dr.Oetker

na špičku nože Kypřicího prášku 
do pečiva Dr.Oetker

120 g cukru

1 balíček Vanilínového cukru 
Dr.Oetker

1 vejce

130 g změklého másla 
nebo margarínu

nastrouhaná kůra z 1 chemicky 
neošetřeného citrónu 

Na ozdobení:

1 balíček Polevy v prášku 
s citrónovou příchutí Dr.Oetker

3 PL vody

Kuličky duhové Dr.Oetker

1 balení Tubiček na zdobení 4 barvy 
Dr.Oetker

Ještě potřebujeme:

2 plechy na pečení

formičky na vykrajování 
s velikonočními motivy (Ø 6 cm)

kulatou formičku na vykrajování 
(Ø 5 cm)

1 cm

1 cm

1 cm

1,5 cm

1. Na přípravu těsta smícháme na pracovní ploše mouku, kypřicí prášek a sůl. 
Přidáme cukr, vanilínový cukr, citrónovou kůru, vejce, máslo nebo margarín 
a ručně vypracujeme dohladka. Těsto vyválíme na lehce pomoučené pracovní 
ploše na plát 30 x 40 cm a pomocí válečku přeneseme na vymazaný a moukou 
vysypaný plech. Vložíme do předehřáté trouby a pečeme.

Elektrická trouba: 200 °C
Horkovzdušná trouba: 180 °C
Plynová trouba: stupeň 4

Doba pečení: asi 15 minut

2. Korpus necháme vychladnout. 

3. Na přípravu náplně namočíme želatinu (10 plátků) do džusu a necháme 
nabobtnat podle návodu na obale. Zakysanou smetanu smícháme s cukrem. 
Želatinu rozpustíme, vmícháme do zakysané smetany a směs uložíme 
do chladničky. Smetanu ke šlehání ušleháme elektrickým ručním šlehačem 
na nejvyšším stupni dotuha a vmícháme do směsi. Rozetřeme na vychladlý 
korpus a uložíme do chladničky.

4. Na přípravu polevy necháme želatinu (2 plátky) nabobtnat podle návodu 
na obale. Kiwi pomocí ponorného mixéru rozmixujeme. Ve větším hrnci 
smícháme džus, citrónovou šťávu, pudingy a cukr. Za stálého míchání 
uvedeme do varu a důkladně provaříme do zhoustnutí. V horkém pudingu 
rozpustíme nabobtnalou želatinu a přidáme rozmixované kiwi. Necháme 
za stálého míchání asi 10 minut zchladnout a opatrně naneseme na náplň. 
Koláč uložíme nejméně na 3 hodiny do chladničky.

Jarní kiwi rezy
favorit Zkušební kuchyně Dr.Oetker

Vystačí na: asi 30 porcí

Doba přípravy: asi 45 minut 

Doba pečení: asi 15 minut 

Na těsto:

250 g hladké mouky

2 zarovnané KL Kypřicího prášku 
do pečiva Dr.Oetker

špetka soli

100 g cukru

1 balíček Vanilínového cukru 
Dr.Oetker

nastrouhaná kůra z 1 chemicky 
neošetřeného citrónu

1 vejce

150 g změklého másla 
nebo margarínu

Na náplň:

10 plátků Želatiny v plátcích Dr.Oetker

100 ml pomerančového džusu

600 g zakysané smetany

100 g cukru

500 ml smetany ke šlehání

Na polevu:

2 plátky Želatiny v plátcích Dr.Oetker

5 zralých oloupaných kiwi

600 ml pomerančového džusu

70 ml citrónové šťávy 
(z 1 většího citrónu)

2 balíčky Pudingu Naturamyl 
s vanilkovou příchutí Dr.Oetker

75 g cukru

Ještě potřebujeme:

plech na pečení s vyšším okrajem 
(30 x 40 cm)

elektrický ruční šlehač

ponorný mixér

ˆ
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1. Na přípravu těsta ušleháme vejce s cukrem a vanilínovým cukrem elektrickým 
ručním šlehačem na nejvyšším stupni do pěny. Mouku prosejeme s kypřicím 
práškem, škrobem a kakaem a zašleháme na nejnižším stupni do pěny. 
Těsto nalijeme do formy vyložené papírem na pečení a uhladíme. 
Vložíme do předehřáté trouby a pečeme. 

Elektrická trouba: 180 °C
Horkovzdušná trouba: 160 °C
Plynová trouba: stupeň 3
Doba pečení: asi 30 minut

2. Okraj formy odstraníme a korpus necháme vychladnout. Z korpusu odstraníme 
papír na pečení. Jednou podélně rozřízneme tak, aby spodní plát zůstal silnější. 
Spodní plát položíme na dortový podnos.

3. Na přípravu náplně podélně rozpůlíme 4 banány a plochou stranou položíme 
na spodní plát, přitom necháme asi 1 cm volný okraj.  

4. Puding uvaříme podle návodu na obale, jen místo mléka použijeme džus 
a vaječný likér s cukrem. Horký puding nalijeme na banány a necháme zatuhnout.

5. Na přípravu tvarohové náplně smícháme tvaroh s cukrem. Želatinový ztužovač 
připravíme s vodou podle návodu na obale a ihned vmícháme do tvarohu. 
Smetanu ušleháme elektrickým ručním šlehačem na nejvyšším stupni dotuha 
a vmícháme do tvarohové směsi. Přidáme 2 banány nakrájené na malé 
kousky a zlehka vařečkou promícháme. Náplň naneseme kopulovitě na zatuhlý 
puding až po okraj korpusu. Na vrcholu kopule vytvoříme pomocí lžíce prohlubeň
a uložíme na 2 hodiny do chladničky.

6. Na ozdobení rozpustíme polevu podle návodu na obale. Druhou část korpusu 
rozkrájíme na 16 stejných dílů. Polevou potřeme 8 dílů a necháme zatuhnout. 
Díly korpusu naneseme na dort a jemně přitlačíme. Prohlubeň naplníme 
vaječným likérem. Do podávání uložíme do chladničky.

Banánový dortVajícko
ten pravý jarní dort

Vystačí na: 16 porcí

Doba přípravy: asi 60 minut

Doba pečení: asi 30 minut

Na těsto:

4 vejce

80 g cukru

1 balíček Vanilínového cukru 
Dr.Oetker

100 g hladké mouky

2 zarovnané KL Kypřicího prášku 
do pečiva Dr.Oetker

40 g Gustinu jemného kukuřičného 
škrobu Dr.Oetker

2 zarovnané PL kakaa

Na náplň:

4 zralé banány

1 balíček Pudingu Originál 
se smetanovou příchutí Dr.Oetker

300 ml pomerančového džusu

200 ml vaječného likéru

40 g cukru

Na tvarohovou náplň:

500 g polotučného tvarohu

80 g cukru

1 balíček Želatinového ztužovače 
Dr.Oetker

100 ml vlažné vody

250 ml smetany ke šlehání

2 zralé banány

Na ozdobení:

1 balíček Polevy tmavé Dr.Oetker

3 PL vaječného likéru

Ještě potřebujeme:

dortovou formu (Ø 26 cm)

elektrický ruční šlehač

ˆ
1. Na přípravu těsta zahřejeme v kastrůlku mléko a rozpustíme v něm máslo nebo 

margarín. V míse smícháme mouku, sušené droždí, cukr, vanilínový cukr a kůru. 
Přidáme mléko s máslem nebo margarínem a vše důkladně ručně vařečkou 
vypracujeme v hladké těsto tak, aby se nelepilo na stěnu nádoby. Těsto zaprášíme
moukou, zakryjeme utěrkou a necháme na teplém místě asi 50 minut kynout.

2. Na přípravu náplně uvaříme puding, ale jen s 250 ml mléka a 2 PL cukru podle 
návodu na obale.

3. Vykynuté těsto vyklopíme na pomoučenou pracovní plochu, krátce prohněteme 
a ⅓ těsta odložíme stranou. Zbylé těsto rozválíme na obdélník 50 x 20 cm 
a potřeme náplní. Posypeme rozinkami a zarolujeme. Závin přeložíme na plech 
vyložený papírem na pečení švem dolů a vytvoříme tělo a hlavu zajíčka ve tvaru 
osmičky.

4. Z větší části zbývajícího těsta vytvarujeme váleček, přiložíme na hlavu zajíčka 
a ostrým nožem nakrojíme tak, aby vznikla 2 ouška. Ze zbylého těsta vytvarujeme
ocásek a tlapky, které přiložíme k tělu. Necháme ještě asi 15 minut na teplém 
místě kynout. 

5. Povrch potřeme pomocí štětce nebo mašlovačky mlékem. Z rozinek vytvoříme 
oko a čumáček. Vložíme do předehřáté trouby a pečeme.

Elektrická trouba: 180 °C
Horkovzdušná trouba: 160 °C
Plynová trouba: stupeň 3

Doba pečení: asi 30 minut

6. Zajíčka necháme vychladnout. 

Velikonocní zajícek
když se blíží Velikonoce

Vystačí na: 1 zajíce

Doba přípravy: asi 40 minut

Doba pečení: asi 30 minut

Na těsto:

200 ml mléka

80 g másla nebo margarínu

380 g hladké mouky

1 balíček Droždí Dr.Oetker

80 g cukru

1 balíček Vanilínového cukru 
Dr.Oetker

nastrouhaná kůra z 1 chemicky 
neošetřeného citrónu

Na náplň:

1 balíček Pudingu Naturamyl 
s vanilkovou příchutí Dr.Oetker

250 ml mléka

2 zarovnané PL cukru

100 g rozinek

Na potření:

2 PL mléka

Ještě potřebujeme:

plech na pečení (30 x 40 cm)

ˆ

TIP:
Místo rozinek 
můžeme použít 
brusinky.

ˆ
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1. Na přípravu těsta vyšleháme sníh z bílků elektrickým ručním šlehačem 
na nejvyšším stupni dotuha. Žloutky s cukrem vyšleháme elektrickým ručním 
šlehačem na navyšším stupni do pěny a krátce na nejnižším stupni zašleháme 
mouku s kypřicím práškem do pečiva. Do směsi opatrně ručně vařečkou 
vmícháme sníh. Těsto rovnoměrně rozetřeme na plech vyložený papírem 
na pečení. Vložíme do předehřáté trouby a pečeme. 

Elektrická trouba: 200 °C
Horkovzdušná trouba: 180 °C
Plynová trouba: stupeň 4

Doba pečení: asi 10 minut

2. Upečený plát vyklopíme na pocukrovaný papír na pečení. Stáhneme papír, 
na kterém jsme plát pekli, a srolujeme.

3. Na přípravu náplně necháme višně odkapat na sítku. V míse smícháme tvaroh 
s cukrem, mlékem a Crème Ole a šleháme elektrickým ručním šlehačem 
na středním stupni asi 3 minuty do zhoustnutí.

4. Vychladlý plát rozvineme a potřeme náplní. Poklademe okapanými višněmi 
a zarolujeme. Roládu uložíme do chladničky.

Višnová roláda
luxusní

Vystačí na: 1 roládu

Doba přípravy: asi 30 minut

Doba pečení: asi 10 minut

Na těsto:

5 bílků

5 žloutků

50 g moučkového cukru

60 g polohrubé mouky

1 zarovnaná KL Kypřicího prášku 
do pečiva Dr.Oetker

Na náplň:

višňový kompot bez pecek 
(hmotnost po odkapání 370 g)

250 g polotučného tvarohu

3 zarovnané PL moučkového cukru

250 ml polotučného mléka

1 balíček Crème Olé s čokoládovou 
příchutí Dr.Oetker

Ještě potřebujeme:

plech na pečení (30 x 40 cm)

elektrický ruční šlehač

ˆ

TIP:
Místo višňového
kompotu můžeme
použít také třešňový
kompot. 

1. Na přípravu želatinové hmoty uvaříme z 300 ml vody a cukru sirup (povaříme 
asi 15 minut). Želatinu smícháme ve vyšší nádobě se 100 ml vroucí vody 
z konvice a mícháme, dokud se nerozpustí. Sirup nalijeme do rozpuštěné 
želatiny, přidáme aroma a šleháme na nejvyšším stupni asi 10 minut do pěny. 
Cukrovou směs rozdělíme na poloviny a do jedné zašleháme cukrárenské 
želé. Obě směsi rozetřeme na plech vyložený papírem na pečení. Uhladíme 
a vložíme do chladničky asi na 4 hodiny.

2. Formičkami vykrajujeme velikonoční tvary, které obalujeme v moučkovém 
cukru se škrobem. 

Jarní marshmallows
pro nejmenší

Vystačí na: asi 40 kusů

Doba přípravy: asi 30 minut 

Na želatinovou hmotu:

300 ml vody

450 g cukru

2 balíčky Želatiny jemně mleté 
Dr.Oetker

100 ml vody

1 KL Vanilkového aroma Dr.Oetker

1 balíček Cukrárenského želé 
červeného Dr.Oetker 

Na obalení:

3 zarovnané PL moučkového cukru

2 zarovnané KL Gustinu jemného 
kukuřičného škrobu Dr.Oetker

Ještě potřebujeme:

plech na pečení (30 x 40 cm)

elektrický ruční šlehač

formičky na vykrajování 
(velikonoční motivy)

TIP:
Na obarvení 
můžeme použít 
také kakao nebo
Cukrárenské želé 
zelené Dr.Oetker.
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1. Na přípravu těsta smícháme v míse mouku a prášek do pečiva. Přidáme cukr, 
vanilínový cukr, vejce, mléko a olej a ručně vařečkou vymícháme dohladka. 
Těsto nalijeme do vymazaného a moukou vysypaného plechu. Vložíme 
do předehřáté trouby a pečeme.

Elektrická trouba: 180 °C
Horkovzdušná trouba: 160 °C
Plynová trouba: stupeň 3

Doba pečení: asi 35 minut

2. Upečený plát necháme vychladnout na plechu.

3. Na přípravu náplně necháme kompot na sítku odkapat, přitom šťávu zachytíme. 
Krémovou náplň připravíme s mlékem, cukrem a máslem podle návodu na obale. 
Náplň rozetřeme na vychladlý plát, obložíme meruňkami a uložíme na 1 hodinu 
do chladničky.

4. Želé připravíme se šťávou z kompotu podle návodu na obale, nalijeme na meruňky 
a necháme ztuhnout v chladničce.

5. Na ozdobení připravíme šlehačku s mlékem podle návodu na obale, naplníme 
do cukrářského sáčku a ozdobíme. Posypeme pestrým zdobením. 

Merunkové rezy
ovocné osvěžení

Vystačí na: 30 porcí

Doba přípravy: asi 30 minut

Doba pečení: asi 35 minut

Na těsto:

150 g polohrubé mouky

½ balíčku Kypřicího prášku 
do pečiva Dr.Oetker

110 g cukru

1 balíček Vanilínového cukru 
Dr.Oetker

1 vejce

140 ml mléka

100 ml oleje

Na náplň:

meruňkový kompot 
(hmotnost po odkapání asi 480 g)

1 balení Krémové náplně 
vanilkové Dr.Oetker

200 ml studeného mléka

3 zarovnané PL moučkového cukru

125 g změklého másla

Na ozdobení:

1 balíček Cukrárenského želé 
žlutého Dr.Oetker

500 ml šťávy z kompotu 
(případně doplněné vodou)

1 balíček Šlehačky v prášku Dr.Oetker

150 ml studeného mléka

Zdobení pestré Dr.Oetker

Ještě potřebujeme:

plech na pečení (30 x 40 cm)

cukrářský sáček se zdobicí trubičkou

elektrický ruční šlehač

ˆ ˆ

TIP:
Místo meruňkového kompotu
můžeme použiít také
mandarinkový kompot.

1. Ze směsi na přípravu těsta připravíme odpalované těsto s vodou, margarínem 
a vejci podle návodu na obale. Pomocí dvou KL naneseme na vymazané 
plechy 30 hromádek o velikosti vlašského ořechu. Plech vložíme do předehřáté 
trouby a pečeme.

Elektrická trouba: 200 °C
Horkovzdušná trouba: 180 °C
Plynová trouba: stupeň 4

Doba pečení: asi 20 minut

Při pečení troubu prvních 15 minut neotvíráme.

2. Po upečení necháme vychladnout.

3. Ze směsi připravíme krém s mlékem, máslem a cukrem podle návodu na obale. 
Krémem naplníme cukrářský sáček. Do každé kuličky pomocí zdobicí trubičky 
vytvoříme otvor a naplníme ji krémem.

4. Na ozdobení připravíme polevy podle návodu na obale. Pomocí štětce nebo 
mašlovačky potřeme kuličky světlou polevou, obalíme v kokosu a necháme 
zatuhnout na papíru na pečení. Marcipán smícháme s kakaem a vytvarujeme 
30 hlaviček, které připevníme pomocí polevy na tělíčka. Tubičkou nakreslíme 
ovečkám oči, tlamičku a ouška uděláme z mandlí.

Ovecky
plné krému

Vystačí na: 30 kusů

Doba přípravy: asi 40 minut 

Doba pečení: asi 20 minut 

Na těsto:

1 balení Věnečků Dr.Oetker

250 ml vody

125 g margarínu

3 vejce

Na krém:

směs na přípravu krému (je součástí 
balení Věnečků Dr.Oetker)

650 ml mléka

150 g změklého másla

60 g moučkového cukru

Na ozdobení:

2 balíčky Polevy světlé Dr.Oetker

100 g strouhaného kokosu

1 balení Marcipánu Dr.Oetker

1 zarovnaná PL prosetého kakaa

1 balení Tubiček na zdobení 
4 barvy Dr.Oetker

100 g mandlových lupínků

Ještě potřebujeme:

2 plechy na pečení

cukrářský sáček se zdobicí trubičkou

elektrický ruční šlehačˆ

TIP:
Kuličky můžeme 
obalit také v loupaných 
mletých mandlích.
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1. Na přípravu těsta na malování vyšleháme ½ žloutku a ½ bílku elektrickým 
ručním šlehačem na středním stupni do pěny. Smícháme kakao, cukr 
a hladkou mouku a po částech zašleháme na nejnižším stupni k vejci 
dohladka. Těstem naplníme mikrotenový sáček, ustřihneme malý růžek 
a malujeme podle vlastní fantazie na plech vyložený papírem na pečení. 
Plech s namalovaným vzorem uložíme asi na hodinu ztuhnout do mrazáku. 

2. Na přípravu těsta vyšleháme z bílků sníh elektrickým ručním šlehačem 
na nejvyšším stupni dotuha. Žloutky s cukrem vyšleháme na nejvyšším 
stupni do pěny. Do žloutkové směsi opatrně ručně metličkou vmícháme 
střídavě mouku a sníh. Plech z mrazáku vyjmeme. Těsto opatrně rovnoměrně 
rozetřeme na namalovaný vzor. Vložíme do předehřáté trouby a pečeme.

Elektrická trouba: 200 °C
Horkovzdušná trouba: 180 °C
Plynová trouba: stupeň 4

Doba pečení: asi 10 minut

3. Upečený plát necháme vychladnout s papírem na pečení. Nerolujeme! 

4. Směs na přípravu náplně vyšleháme s mlékem a cukrem podle návodu 
na obale. Plát potřeme náplní. Rolujeme a přitom opatrně stahujeme papír, 
na kterém jsme plát pekli.

5. Roládu uložíme do chladničky.

Malovaná roláda
ideální dekorace na velikonoční stůl

Vystačí na: 1 roládu

Doba přípravy: asi 30 minut

Doba pečení: asi 10 minut

Na malování:

½ bílku

½ žloutku

1 zarovnaná PL prosetého kakaa

2 zarovnané PL moučkového cukru

3 zarovnané PL hladké mouky 

Na těsto:

5 a ½ bílku

5 a ½ žloutku

120 g cukru

80 g hladké mouky

1 zarovnaná KL Kypřicího prášku 
do pečiva Dr.Oetker 

Na náplň:

1 balení Krémové náplně s příchutí 
vaječného koňaku Dr.Oetker

200 ml studeného mléka

2–3 zarovnané PL moučkového cukru

Ještě potřebujeme:

plech na pečení (30 x 40 cm) 

mikrotenový sáček

elektrický ruční šlehač

TIP:
Na náplň můžeme
použít i jinou příchuť
Krémové náplně
Dr.Oetker.

1. Obsah sáčku se směsí na přípravu muffinů vysypeme do mísy. Přidáme vodu, 
olej a vejce a připravíme podle návodu na obale. Pomocí dvou polévkových 
lžic naplníme těstem 6 papírových košíčků rozložených na plechu. 
Plech vložíme do předehřáté trouby a pečeme.

Elektrická trouba: 180 °C
Horkovzdušná trouba: 160 °C
Plynová trouba: stupeň 3

Doba pečení: asi 20 minut

2. Upečené muffiny necháme vychladnout.  

3. Na ozdobení připravíme krémovou náplň s mlékem a cukrem podle návodu 
na obale. Pomocí cukrářského sáčku muffiny náplní ozdobíme podle vlastní 
fantazie. 

4. Marcipán rozdělíme na poloviny a každou polovinu obarvíme jiným 
cukrárenským želé. Vytvarujeme vajíčka, která zdobíme cukrovým zdobením 
Dr.Oetker podle vlastní fantazie.

Cupcakes pro koledníky
sladká odměna pro koledníky

Vystačí na: 6 kusů

Doba přípravy: asi 20 minut 

Doba pečení: asi 20 minut

Na těsto:

1 balení Muffinů Maxi Dr.Oetker

100 ml vody

60 ml oleje

1 vejce

Na ozdobení:

1 balíček Krémové náplně 
s kokosovou příchutí Dr.Oetker

200 ml studeného mléka

2–3 PL moučkového cukru

1 balíček Marcipánu Dr.Oetker

1 balíček Cukrárenského želé 
červeného Dr.Oetker

1 balíček Cukrárenského želé 
zeleného Dr.Oetker

cukrové zdobení Dr.Oetker

Ještě potřebujeme:

plech na pečení

6 papírových košíčků (součást balení)

cukrářský sáček se zdobicí trubičkou

TIP:
Marcipán 
můžeme obarvit 
i 1 zarovnanou 
PL kakaa.
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1. Na přípravu těsta vysypeme směs na přípravu pizzy do mísy, přidáme vodu 
a připravíme podle návodu na obale. Těsto rozdělíme na poloviny. Jednu 
polovinu rozdělíme na 6 kusů, z kterých vytvarujeme 6 oválných placiček 
(tělíček) a položíme je na plech vyložený papírem na pečení. Z druhé poloviny 
těsta vytvarujeme hlavičky, nožičky, ouška, ocásky a rohy a přitiskneme 
je k tělíčkům.  

2. Beránky potřeme pomocí štětce nebo mašlovačky olejem.

3. Tělíčka beránků potřeme kečupem. Obložíme třemi půlkami rajčátek 
a posypeme kořením a sýrem. Plech vložíme do předehřáté trouby a pečeme.

Elektrická trouba: 210 °C
Horkovzdušná trouba: 190 °C
Plynová trouba: stupeň 5

Doba pečení: asi 12 minut

4. Upečené beránky podáváme teplé nebo je necháme vychladnout.

Pizza beránci
pizza netradičně

Vystačí na: asi 6 kusů

Doba přípravy: asi 30 minut

Doba pečení: asi 12 minut

Na těsto:

1 balení Pizzy v prášku Dr.Oetker

170 ml studené vody

Na potření:

2 PL oleje

Na obložení:

6 zarovnaných PL kečupu

9 ks cherry rajčátek

1 zarovnaná KL pizza koření 
nebo oregana

80 g strouhaného sýra 
(např. gouda, eidam)

Ještě potřebujeme:

plech na pečení

TIP:
Na obložení 
můžeme použít 
také šunku, salám,
žampióny, zeleninu
atd.

1. Na přípravu dezertu necháme na sítku odkapat ananasový kompot. Šťávu 
z kompotu přitom zachytíme. Polovinu ananasu rozmixujeme spolu se šťávou 
ponorným mixérem. Přidáme smetanu, dřeň z lusku, kokos, rum, Crème Olé 
a šleháme elektrickým ručním šlehačem na nejvyšším stupni dohladka.

2. Poháry naplníme dezertem a ozdobíme zbylým ananasem. Do podávání 
uložíme do chladničky.

Vystačí na: 2 porce

Doba přípravy: asi 10 minut

Na dezert:

ananasový kompot 
(hmotnost po odkapání 260 g)

100 ml šťávy z kompotu

200 ml smetany ke šlehání

1 Vanilkový lusk „Bourbon“ Dr.Oetker

2 zarovnané PL strouhaného kokosu

4 PL rumu 

1 balíček Crème Olé s kokosovou 
příchutí Dr.Oetker

Ještě potřebujeme:

2 poháry

ponorný mixér

elektrický ruční šlehač

Dezert Piña Colada
pro dospělé
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