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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:
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Jaro se nám ukázalo, sluníčko nás svými paprsky 
už zahřeje. I Vy můžete potěšit své blízké vlastnoručně 
upečenou sladkou nebo slanou dobrotou z kynutého 
těsta s milým věnováním, které bývá vítanou pozorností 
a jedinečnou formou, jak udělat radost Vašim přátelům 
a známým.  

S láskou upečte a přidejte originální věnování na chutný
švestkový koláč s křupavou drobenkou pro tu nejlepší 
přítelkyni na světě nebo aromatický špaldový kořenový 
chléb na oslavu. Potěšte milovanou maminku voňavými 
meruňkovo-mandlovými srdíčky. 

Nechte se i Vy zlákat kreativním nadšením a překvapte své
přátele a známé, ať už při nějaké zvláštní příležitosti anebo
zkrátka jen tak!

Přejeme Vám příjemnou zábavu při jarním pečení 
a obdarovávání!  

Milí přátelé! 

Katarína Vargová                                   
Zákaznický servis                                   

Iveta Krausová
Zkušební kuchyně

Máte rádi čerstvě upečené moučníky? 

V knize Pečeme s láskou už 10 let najdete 
52 nejlepších receptů z našich publikací
„Pečeme s láskou“ + jako BONUS 10 nových
moderních moučníků vhodných nejen ke kávě.
Knihy z edice Pečeme s láskou si můžete 
objednat na: eshop.oetker.cz
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1. Na přípravu těsta v míse smícháme mouku s droždím, solí, cukrem 
a vanilínovým cukrem. Přidáme mléko, máslo a vejce a ručně vypracujeme 
dohladka. Těsto zaprášíme moukou, přikryjeme utěrkou a necháme 
asi 45 minut na teplém místě kynout.

2. Na přípravu náplně smícháme v hrnci mák s cukrem a vanilkovým cukrem. 
Přidáme mléko a rozinky, krátce povaříme a necháme vychladnout.

3. Vykynuté těsto na pomoučené pracovní ploše pomocí válečku vyválíme 
na plát (asi 30 x 40 cm) a nakrájíme na 12 stejných dílů.    

4. Do středu každého dílu naneseme náplň. Okraje těsta spojíme stlačením 
a přeneseme na vymazaný plech spojenou částí dolů. Povrch buchet potřeme 
pomocí štětce nebo mašlovačky máslem a posypeme vanilkovým cukrem. 
Vložíme do předehřáté trouby a pečeme.

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

Doba pečení: asi 35 minut 

5. Buchty necháme zchladnout.

�Makové buchty
jako od babičky

Doba přípravy: asi 40 minut

Doba pečení: asi 35 minut

Vystačí na: 12 kusů 

Na těsto:

500 g hladké mouky

1 balíček sušeného Droždí Dr.Oetker

špetka soli

75 g cukru

1 balíček Vanilínového cukru Dr.Oetker

250 ml vlažného mléka

75 g rozpuštěného másla

1 vejce

Na náplň:

150 g mletého máku

100 g moučkového cukru

1 balíček Vanilkového cukru Dr.Oetker

100 ml mléka

50 g rozinek

Na potření:

100 g rozpuštěného másla

1 balíček Vanilkového cukru Dr.Oetker

Ještě potřebujeme:

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

TIP:
Buchty můžeme 
připravit i s náplní
jablečnou nebo 
tvarohovou.
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1. Na přípravu těsta v mléce rozdrobíme a rozpustíme droždí. V míse smícháme 
mouku se solí, cukrem a vanilínovým cukrem. Přidáme máslo, vejce a mléko 
s droždím a ručně vypracujeme dohladka. Těsto zaprášíme moukou, přikryjeme 
utěrkou a necháme asi 45 minut na teplém místě kynout.

2. Vykynuté těsto na pomoučené pracovní ploše pomocí válečku vyválíme na kruh 
o průměru asi 35 cm. Marcipán vyválíme stejným způsobem na kruh o stejném 
průměru jako těsto, položíme na těsto a nakrájíme na 16 stejně velkých dílů.  
Po obvodu kruhu nastrouháme polevu. Každý kousek zarolujeme směrem 
ke špičce. Přeneseme na plech vyložený papírem na pečení tak, aby špička 
rohlíčku byla vespod. Rohlíčky potřeme pomocí štětce nebo mašlovačky 
mlékem. Vložíme do předehřáté trouby a pečeme.

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

Doba pečení: asi 20 minut 

3. Rohlíčky necháme zchladnout. Můžeme podávat vlažné.

Marcipánové rohlíčky
sladká svačinka

Doba přípravy: asi 40 minut

Doba pečení: asi 20 minut

Vystačí na: 16 kusů 

Na těsto:

150 ml vlažného mléka

1 balení Droždí čerstvého Dr.Oetker

400 g hladké mouky

1 zarovnaná KL soli

25 g cukru

1 balíček Vanilínového cukru Dr.Oetker

75 g rozpuštěného másla

2 vejce

Na náplň:

1 balíček Marcipánu Dr.Oetker

1 balíček Polevy tmavé Dr.Oetker

Na potření:

1 PL mléka

Ještě potřebujeme:

2 plechy na pečení (30 x 40 cm)

TIPY:
Místo Polevy tmavé
Dr.Oetker můžeme
použít také Polevu
světlou Dr.Oetker
nebo Polevu 
De Luxe Dr.Oetker.

Pokud nemáme
Droždí čerstvé
Dr.Oetker můžeme
použít sušené
Droždí Dr.Oetker,
které nemusíme
rozpouštět v mléce,
ale pouze smícháme
s moukou.
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1. Na přípravu drobenky v míse smícháme mouku s cukrem, vanilínovým cukrem 
a skořicovým cukrem. Přidáme máslo a ručně vypracujeme drobenku.

2. Na přípravu těsta v míse smícháme mouku s droždím, solí, cukrem a vanilínovým
cukrem. Přidáme mléko, máslo a vejce a ručně vypracujeme dohladka. Těsto 
zaprášíme moukou, přikryjeme utěrkou a necháme asi 45 minut na teplém 
místě kynout.

3. Vykynuté těsto rozdělíme na poloviny. Jednu polovinu těsta na pomoučené 
pracovní ploše pomocí válečku vyválíme na plát 30 x 40 cm. Plát naneseme 
na vymazaný a moukou vysypaný plech. Na těsto naneseme povidla 
a stejnoměrně rozetřeme. Druhou polovinu těsta vyválíme na plát 30 x 40 cm 
a opatrně položíme na povidla. Na několika místech propícháme vidličkou, 
potřeme mlékem a posypeme drobenkou. Vložíme do předehřáté trouby a pečeme.

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

Doba pečení: asi 35 minut

4. Na ozdobení připravíme polevu s vodou podle návodu na obale a ještě horký 
koláč dozdobíme.

5. Koláč necháme vychladnout. 

Drobenkový koláč s povidly
ke kávě

Doba přípravy: asi 45 minut

Doba pečení: asi 35 minut

Vystačí na: asi 24 porcí  

Na drobenku:

230 g hladké mouky

50 g moučkového cukru

1 balíček Vanilínového cukru Dr.Oetker

1 balíček Skořicového cukru Dr.Oetker

150 g másla

Na těsto:

380 g hladké mouky

1 balíček sušeného Droždí Dr.Oetker

špetka soli

75 g moučkového cukru

1 balíček Vanilínového cukru Dr.Oetker

150 ml vlažného mléka

50 g rozpuštěného másla

1 vejce

Na náplň:

250 g povidel

2 PL mléka

Na ozdobení:

1 balíček Polevy v prášku 
s citrónovou příchutí Dr.Oetker

3 PL vody

Ještě potřebujeme:

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

TIP:
V případě potřeby 
je možné koláč 
i zamrazit.
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1. Na přípravu těsta v míse smícháme mouku s droždím, solí, cukrem a vanilínovým
cukrem. Přidáme mléko, máslo, vejce a bílek a ručně vypracujeme dohladka. 
Těsto zaprášíme moukou, přikryjeme utěrkou a necháme asi 45 minut 
na teplém místě kynout.

2. Na přípravu náplně uvaříme Zlatý klas podle návodu na obale, ale s 300 ml 
mléka a 50 g cukru a necháme vychladnout.

3. Z vykynutého těsta na pomoučené pracovní ploše vytvoříme váleček a nakrájíme
ho na 12 stejných dílů. Každý díl rozdělíme na 3 díly a vytvoříme válečky 
dlouhé asi 15 cm. Ze třech válečků spleteme copánek, konce copánku spojíme 
a naneseme na plech vyložený papírem na pečení. Věnečky potřeme pomocí 
štětce nebo mašlovačky žloutkem rozšlehaným v mléce. Do každého věnečku 
naneseme náplň. Vložíme do předehřáté trouby a pečeme. 

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

Doba pečení: asi 15 minut

4. Věnečky necháme vychladnout.

5. Na ozdobení naskládáme hroznové víno do středu věnečků. Dort-želé 
připravíme s vodou a cukrem podle návodu na obale a věnečky jím pomocí 
štětce nebo mašlovačky potřeme. 

Hroznové copánky
efektní

Doba přípravy: asi 45 minut

Doba pečení: asi 15 minut

Vystačí na: 12 kusů 

Na těsto:

450 g hladké mouky

1 balíček sušeného Droždí Dr.Oetker

1 zarovnaná KL soli

75 g cukru

1 balíček Vanilínového cukru Dr.Oetker

175 ml vlažného mléka

100 g rozpuštěného másla

1 vejce

1 bílek

Na náplň:

1 balíček Zlatého klasu Dr.Oetker 

300 ml mléka

50 g cukru

Na potření:

1 žloutek

1 PL mléka

Na ozdobení:

400 g hroznového vína bez pecek

1 balíček Dort-želé čirého Dr.Oetker

250 ml vody

2 zarovnané PL cukru

Ještě potřebujeme:

2 plechy na pečení (30 x 40 cm)   

TIP:
Věnečky můžeme
podávat se 
šlehačkou.
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1. Na přípravu těsta v míse smícháme mouku s droždím, solí a vanilínovým 
cukrem. Přidáme med, mléko, máslo a vejce a ručně vypracujeme dohladka. 
Těsto zaprášíme moukou, přikryjeme utěrkou a necháme asi 45 minut 
na teplém místě kynout.

2. Na přípravu náplně jablka nakrájíme na menší měsíčky. V míse smícháme 
zakysanou smetanu s cukrem a vanilkovým cukrem a metličkou vymícháme 
dohladka. Nakonec přidáme mandle. 

3. Vykynuté těsto na pomoučené pracovní ploše pomocí válečku vyválíme na plát 
30 x 40 cm a přeneseme na vymazaný a moukou vysypaný plech. Na těsto 
naskládáme rovnoměrně jablka a potřeme je náplní. Vložíme do předehřáté 
trouby a pečeme. 

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

Doba pečení: asi 40 minut

4. Koláč necháme vychladnout. 

Doba přípravy: asi 45 minut

Doba pečení: asi 40 minut

Vystačí na: asi 24 porcí

Na těsto:

375 g hladké mouky

1 balíček sušeného Droždí Dr.Oetker

špetka soli

1 balíček Vanilínového cukru Dr.Oetker

75 g tekutého medu

125 ml vlažného mléka

75 g rozpuštěného másla

1 vejce

Na náplň:

800 g očištěných neloupaných jablek

250 g zakysané smetany

90 g cukru

1 balíček Vanilkového cukru Dr.Oetker

100 g mandlových plátků

Ještě potřebujeme:

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

Jablečný  koláč
se zakysanou smetanou 

šťavnatý

TIP:
Zakysanou smetanu
můžeme nahradit
hustým bílým 
jogurtem.

DO rec40 CZ 2015 A5_Receptar x CZ.qxd  20.02.15  15:13  Stránka 8



1. Na přípravu těsta v míse smícháme mouku s droždím a solí. Přidáme vodu 
a olej a ručně vypracujeme dohladka. Těsto zaprášíme moukou, přikryjeme 
utěrkou a necháme asi 45 minut na teplém místě kynout.

2. Na přípravu náplně na pánvi s olejem orestujeme najemno nakrájenou cibuli. 
Přidáme maso, prolisovaný česnek a na kostičky nakrájenou červenou papriku. 
Ochutíme rozmarýnem, paprikou, solí a pepřem a asi 5 minut restujeme. 
Směs odstavíme, vmícháme kozí sýr a necháme vychladnout.  

3. Do vykynutého těsta ručně zapracujeme náplň. Z těsta utvoříme placičky, které 
naneseme na plech vyložený papírem na pečení. Vložíme do předehřáté trouby 
a pečeme. 

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

Doba pečení: asi 25 minut 

4. Na přípravu dipu v míse smícháme zakysanou smetanu s prolisovaným 
česnekem, solí a pepřem.

5. Pečivo lze podávat teplé i studené. Servírujeme s dipem.

Středomořské pečivo 
s mletým masem

chuťový zážitek

Doba přípravy: asi 45 minut

Doba pečení: asi 25 minut

Vystačí na: asi 25 kusů 

Na těsto:

350 g hladké mouky

1 balíček sušeného Droždí Dr.Oetker

1 zarovnaná KL soli

200 ml vlažné vody

2 PL oleje

Na náplň:

1 PL oleje

1 malá červená cibule

350 g mletého masa

2 stroužky česneku

1 menší červená paprika

1 zarovnaná PL rozmarýnu

1 zarovnaná KL mleté sladké papriky

1 zarovnaná KL soli

½ KL pepře

100 g krémového kozího sýru

Na dip:

200 g zakysané smetany

1 stroužek česneku

špetka soli

špetka pepře

Ještě potřebujeme:

2 plechy na pečení (30 x 40 cm)

TIPY:
Pro výraznější chuť
můžeme pečivo 
posypat 5 minut
před dopečením 
sýrem. 

Dip lze připravit
s bylinkami nebo
s chilli. 

Pečivo lze připravit
s jakýmkoliv druhem
mletého masa.
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Lucka

David 

1. Na přípravu těsta v mléce rozdrobíme a rozpustíme droždí. V míse smícháme 
mouku se solí, cukrem, vanilínovým cukrem a kůrou. Přidáme máslo, vejce, 
bílek, citronát, rozinky a mléko s droždím a ručně vypracujeme dohladka.
Těsto zaprášíme moukou, přikryjeme utěrkou a necháme asi 45 minut 
na teplém místě kynout.

2. Z vykynutého těsta na pomoučené pracovní ploše vytvoříme váleček a rozdělíme
ho na 6 stejných dílů. Hrnečky vyložíme papírem na pečení tak, aby asi 1 cm 
přečníval. Těsto naneseme do hrnečků a hrnečky položíme na plech. Pomocí 
štětce nebo mašlovačky potřeme rozšlehaným žloutkem. Vložíme do předehřáté 
trouby a pečeme. 

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

Doba pečení: asi 30 minut

3. Minimazance necháme zchladnout, poté vyklopíme.

Minimazance
pečené v hrníčku

netradiční

Doba přípravy: asi 40 minut

Doba pečení: asi 30 minut

Vystačí na: 6 kusů 

Na těsto:

150 ml vlažného mléka

1 balení Droždí čerstvého Dr.Oetker

400 g hladké mouky

špetka soli

75 g cukru

1 balíček Vanilínového cukru Dr.Oetker

kůra z 1 chemicky 
neošetřeného citrónu

100 g rozpuštěného másla

1 vejce

1 bílek

100 g citronátu

50 g rozinek

Na potření:

1 žloutek

Ještě potřebujeme:

plech na pečení

6 žáruvzdorných hrnečků 

TIPY:
Pokud nemáme 
žáruvzdorné 
hrnečky, můžeme
použít formu 
na muffiny.

Pokud nemáme
Droždí čerstvé
Dr.Oetker můžeme
použít sušené
Droždí Dr.Oetker,
které nemusíme
rozpouštět v mléce,
ale pouze smícháme
s moukou.
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lahodná

1. Na přípravu těsta v míse smícháme obě mouky s droždím, solí, paprikou
a pepřem. Přidáme margarín, sýr a vodu a ručně vypracujeme dohladka.
Těsto zaprášíme moukou, přikryjeme utěrkou a necháme asi 45 minut
na teplém místě kynout.

2. Vykynuté těsto na pomoučené pracovní ploše rozdělíme na 2 stejné díly. 
Pomocí válečku vyválíme na obdélníky 30 x 40 cm a naneseme na plechy 
vyložené papírem na pečení. Těsto pomocí štětce nebo mašlovačky potřeme 
vodou a na několika místech propícháme vidličkou. Ostrým nožem nebo 
rádýlkem každý plát nakrájíme na 20 obdélníků. Posypeme semínky a solí. 
Vložíme do předehřáté trouby a pečeme. 

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

Doba pečení: asi 25 minut 

3. Sušenky necháme vychladnout.

Slané sušenky se semínky
křupavé

Doba přípravy: asi 35 minut

Doba pečení: asi 25 minut

Vystačí na: asi 40 kusů

Na těsto:

150 g celozrnné mouky

150 g hladké mouky

1 balíček sušeného Droždí Dr.Oetker

1 zarovnaná KL soli

½ KL sladké papriky

špetka pepře

50 g změklého margarínu

150 g strouhaného tvrdého sýru

180 ml teplé vody

Na potření a posypání:

50 ml vody

maková, sezamová a lněná semínka

hrubá sůl

Ještě potřebujeme:

2 plechy na pečení (30 x 40 cm)

TIPY:
V dobře uzavřené
nádobě vydrží 
až 3 týdny.

V případě potřeby
je možné sušenky 
i zamrazit.
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1. Na přípravu těsta ve vodě rozdrobíme a rozpustíme droždí. V míse smícháme 
mouku se solí. Přidáme olej a vodu s droždím a ručně vypracujeme dohladka. 
Těsto zaprášíme moukou, přikryjeme utěrkou a necháme asi 45 minut 
na teplém místě kynout.

2. Na přípravu náplně avokádo rozpůlíme, vyndáme pecku, oloupeme, nakrájíme 
na malé kostičky a vložíme do misky. Přidáme cibulku nakrájenou na kolečka, 
bylinky, hořčici, med a citrónovou šťávu. Dochutíme solí a pepřem a promícháme.

3. Vykynuté těsto na pomoučené pracovní ploše rozdělíme na 10 dílů. Z každého 
dílu vytvoříme kuličku a naneseme na plech vyložený papírem na pečení. 
Vložíme do předehřáté trouby a pečeme. 

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

Doba pečení: asi 35 minut 

4. Pečivo necháme vychladnout. Poté ho podélně rozkrojíme a pomocí lžičky 
na povrch naneseme náplň.

5. Dozdobíme plátkem lososa a snítkou kopru.

Avokádovo-lososové
mističky

pikantní

Doba přípravy: asi 30 minut

Doba pečení: asi 35 minut

Vystačí na: asi 20 kusů 

Na těsto:

200 ml vlažné vody

1 balení Droždí čerstvého Dr.Oetker

350 g hladké mouky

1 zarovnaná KL soli

2 PL oleje

Na náplň:

2 zralá avokáda

3 jarní cibulky

1 zarovnaná PL čerstvých bylinek

4 zarovnané PL dijonské hořčice

2 PL tekutého medu

citrónová šťáva

špetka soli

špetka pepře

Na ozdobení:

300 g plátků uzeného lososa

kopr

Ještě potřebujeme:

plech na pečení (30 x 40 cm)

TIPY:
Pro zpestření 
můžeme polovinu
mističek dozdobit
místo lososem
parmskou šunkou. 

Pokud nemáme
Droždí čerstvé
Dr.Oetker můžeme
použít sušené
Droždí Dr.Oetker,
které nemusíme
rozpouštět v mléce,
ale pouze smícháme
s moukou.

DO rec40 CZ 2015 A5_Receptar x CZ.qxd  20.02.15  15:13  Stránka 12



1. Na přípravu těsta v míse smícháme mouku s droždím, solí a cukrem. Přidáme 
olej, ocet a vodu a ručně vypracujeme dohladka. Těsto zaprášíme moukou, 
přikryjeme utěrkou a necháme asi 45 minut na teplém místě kynout.

2. Na přípravu náplně nakrájíme švestky na malé kousky a cibuli nadrobno. 
V hrnci rozpálíme olej, přidáme cibuli a sůl a asi 15 minut dusíme. Přidáme 
cukr, ocet a švestky a asi 5 minut povaříme. Nakonec vmícháme zakysanou 
smetanu a necháme vychladnout.

3. Vykynuté těsto na pomoučené pracovní ploše rozdělíme na poloviny. Z každé 
vyválíme plát asi 20 x 30 cm a rozkrájíme ho na 8 obdélníků. Náplň naneseme 
na polovinu obdélníku tak, aby zůstal volný okraj široký asi 1 cm. Zarolujeme, 
konce přitiskneme k sobě a položíme na plech vyložený papírem na pečení 
spojem dolů. Povrch taštiček uprostřed ostrým nožem nakrojíme a trochu 
rozevřeme. Vložíme do předehřáté trouby a pečeme. 

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

Doba pečení: asi 25 minut

4. Taštičky podáváme nejlépe teplé.

Cibulovo-švestkové
taštičky

sladkokyselé

Doba přípravy: asi 45 minut

Doba pečení: asi 25 minut

Vystačí na: asi 16 kusů 

Na těsto:

500 g hladké mouky

1 balíček sušeného Droždí Dr.Oetker

1 zarovnaná KL soli

1 zarovnaná KL cukru

4 PL oleje

4 PL bílého balsamikového octa

250 ml teplé vody

Na náplň:

200 g sušených švestek

2 větší červené cibule

4 PL oleje

½ KL soli

1 zarovnaná PL cukru

2 PL bílého balsamikového octa

150 g zakysané smetany

Ještě potřebujeme:

2 plechy na pečení (30 x 40 cm) 

TIP:
Pro posílení chuti
švestek můžeme 
do náplně přidat 
nadrobno 
nakrájenou 
anglickou slaninu. 
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1. Na přípravu těsta v míse smícháme mouku s droždím, cukrem a vanilínovým 
cukrem. Přidáme máslo nebo margarín, tvaroh a vejce a ručně vypracujeme 
dohladka. Těsto zaprášíme moukou, přikryjeme utěrkou a necháme asi 45 minut 
na teplém místě kynout.

2. Na přípravu náplně necháme meruňky na sítku odkapat. Marcipán nakrájíme 
na menší kousky a v míse s tvarohem pomocí mixéru rozmixujeme dohladka. 

3. Vykynuté těsto na pomoučené pracovní ploše pomocí válečku vyválíme na plát 
o tloušťce asi 0,5 cm a pomocí formičky vykrajujeme srdíčka. Naneseme je na 
plech vyložený papírem na pečení. Srdíčka potřeme náplní tak, aby zůstal volný 
okraj široký asi 1 cm. Na náplň naneseme meruňky řeznou stranou dolů. 
Vložíme do předehřáté trouby a pečeme. 

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

Doba pečení: asi 20 minut

4. Na ozdobení plátky mandlí opražíme na pánvi bez tuku a necháme vychladnout. 
V kastrůlku zahřejeme džem. Pomocí štětce nebo mašlovačky upečená srdíčka 
potřeme a posypeme plátky mandlí.

Meruňkovo-mandlová srdíčka
z lásky

Doba přípravy: asi 45 minut

Doba pečení: asi 20 minut

Vystačí na: asi 12 kusů

Na těsto:

375 g hladké mouky

1 balíček sušeného Droždí Dr.Oetker

75 g cukru

1 balíček Vanilínového cukru Dr.Oetker

125 g změklého másla 
nebo margarínu

125 g měkkého polotučného tvarohu

1 vejce

Na náplň:

meruňkový kompot 
(hmotnost po odkapání 470 g) 

1 balíček Marcipánu Dr.Oetker

125 g měkkého polotučného tvarohu

Na potření a ozdobení:

2 zarovnané PL meruňkového džemu

50 g mandlových plátků

Ještě potřebujeme:

ponorný mixér

formičku ve tvaru srdce (asi 10 cm)

plech na pečení (30 x 40 cm)

TIP:
Pokud nemáme
k dispozici formičku
ve tvaru srdíčka,
rozkrájíme těsto na
čtverce a vytvoříme
šátečky. 
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1. Na přípravu těsta ve vodě rozdrobíme a rozpustíme droždí. V míse smícháme 
mouku se solí a cukrem. Přidáme sýr, olej a vodu s droždím a ručně vypracujeme
dohladka. Těsto zaprášíme moukou, přikryjeme utěrkou a necháme asi 45 minut 
na teplém místě kynout. 

2. Těsto na pomoučené pracovní ploše pomocí válečku vyválíme na kruh 
o průměru asi 20 cm a ostrým nožem rozdělíme na 4 stejné díly. Každý díl 
skroutíme do spirály a naneseme na plech vyložený papírem na pečení. 
Vložíme do předehřáté trouby a pečeme.

Elektrická trouba: 240 °C
Horkovzdušná trouba: 220 °C
Plynová trouba: stupeň 5

Doba pečení: asi 10 minut 

3. Po 10 minutách snížíme teplotu a chléb dopečeme.

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

Doba pečení: asi 10 minut 

4. Chleby necháme vychladnout.

Špaldový kořenový chléb
zdravý

Doba přípravy: asi 35 minut

Doba pečení: asi 10 + 10 minut

Vystačí na: 4 kusy 

Na těsto:

200 ml vlažné vody

1 balení Droždí čerstvého Dr.Oetker

400 g špaldové celozrnné mouky

1 zarovnaná KL soli

1 zarovnaná PL cukru

125 g tvarohového bylinkového sýru 

3 PL oleje

Ještě potřebujeme:

plech na pečení (30 x 40 cm)

TIPY:
Pečivo můžeme 
posypat například
lněným nebo 
sezamovým 
semínkem, kmínem
a hrubozrnnou solí.

Pokud nemáme
Droždí čerstvé
Dr.Oetker můžeme
použít sušené
Droždí Dr.Oetker,
které nemusíme
rozpouštět v mléce,
ale pouze smícháme
s moukou.

V případě potřeby
je možné chléb 
i zamrazit. 
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1. Na přípravu těsta v míse smícháme mouku s droždím a solí. Přidáme zakysanou 
smetanu, vodu a ručně vypracujeme dohladka. Těsto zaprášíme moukou, 
přikryjeme utěrkou a necháme asi 45 minut na teplém místě kynout. 

2. Těsto na pomoučené pracovní ploše rozdělíme na poloviny. Do jedné poloviny 
zapracujeme na kolečka nakrájenou cibulku, rajčata nakrájená na malé kousky 
a papriku. Do druhé poloviny zapracujeme pesto, bylinky, šunku nakrájenou 
na malé kousky a sýr. Každé těsto rozdělíme na poloviny a vytvoříme válečky 
dlouhé asi 30 cm. Paprikové a pestové válečky spleteme a ostrým nožem 
nakrájíme na 4 díly. Naneseme na plech vyložený papírem na pečení a potřeme 
vodou. Vložíme do předehřáté trouby a pečeme. 

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

Doba pečení: asi 40 minut 

3. Pletence necháme zchladnout nebo podáváme vlažné.

Středomořský pletenec
slaná pochoutka

Doba přípravy: asi 45 minut

Doba pečení: asi 40 minut

Vystačí na: 8 kusů

Na těsto:

500 g hladké mouky

1 balíček sušeného Droždí Dr.Oetker

2 zarovnané KL soli

250 g zakysané smetany

200 ml vlažné vody

Na náplň:

3 jarní cibulky

100 g sušených rajčat 
naložených v oleji

1 zarovnaná KL sladké papriky

2 zarovnané PL bazalkového pesta

2 zarovnané KL nasekaných bylinek

100 g šunky

50 g strouhaného sýru

Ještě potřebujeme:

2 plechy na pečení

TIPY:
Pro výraznější chuť
pletence můžeme
šunku obměnit 
například uzeným
masem. 

V případě potřeby
je možné pletenec 
i zamrazit.
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1. Na přípravu těsta v míse smícháme mouku s droždím, solí a cukrem. 
Přidáme vodu a olej a ručně vypracujeme dohladka. Těsto zaprášíme moukou, 
přikryjeme utěrkou a necháme asi 45 minut na teplém místě kynout.

2. Na přípravu náplně mrkev i cuketu očistíme a nakrájíme na menší kostičky. 
V hrnci zahřejeme olej, přidáme zeleninu, osolíme, opepříme a asi 5 minut 
podusíme. Sýr smícháme se škrobem, přidáme k zelenině a krátce povaříme. 
Odstavíme a necháme vychladnout.

3. Vykynuté těsto na pomoučené pracovní ploše rozdělíme na 12 dílů. Z každého 
dílu pomocí válečku vyválíme placky o průměru asi 10 cm a vyložíme jimi 
košíčky ve formě. Do vytvořených košíčků naneseme náplň. Vložíme 
do předehřáté trouby a pečeme.

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

Doba pečení: asi 25 minut 

4. Dortíčky podáváme vlažné.

Doba přípravy: asi 45 minut

Doba pečení: asi 25 minut

Vystačí na: 12 kusů 

Na těsto:

350 g hladké mouky

1 balíček sušeného Droždí Dr.Oetker

1 zarovnaná KL soli

1 zarovnaná KL cukru

150 ml vlažné vody

2 PL oleje

Na náplň:

300 g mrkve

300 g cukety

2 PL oleje

½ KL soli

špetka pepře

125 g tvarohového bylinkového sýru

1 zarovnaná KL Gustinu jemného 
kukuřičného škrobu Dr.Oetker

Ještě potřebujeme:

formu na muffiny 

12 papírových košíčků

Zeleninové dortíčky
vegetariánské

TIP:
Mrkev lze nahradit
dýní a dochutit dle
chuti bylinkami 
a kořením.
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1. Na přípravu těsta v míse smícháme mouku s droždím, solí a cukrem. Přidáme 
olej a vodu a ručně vypracujeme dohladka. Těsto zaprášíme moukou, přikryjeme 
utěrkou a necháme asi 45 minut na teplém místě kynout.

2. Na přípravu náplně rajčata nakrájíme na menší kousky a vložíme do mísy. 
Přidáme maso, vejce, zakysanou smetanu, najemno nakrájenou cibuli, koření, 
sůl a pepř a vařečkou důkladně promícháme. 

3. Těsto rozdělíme na poloviny a na pomoučené pracovní ploše pomocí válečku 
vyválíme na pláty 30 x 40 cm. Z každého plátu nakrájíme 9 obdélníků, na spodní 
třetinu každého obdélníku naneseme náplň a zarolujeme. Tyčinky přeneseme 
na plech vyložený papírem na pečení. Pomocí štětce nebo mašlovačky je potřeme
mlékem a posypeme sýrem. Vložíme do předehřáté trouby a pečeme.  

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

Doba pečení: asi 25 minut 

4. Tyčinky lze podávat teplé i studené.

Sýrové tyčinky 
plněné masem

na párty

Doba přípravy: asi 35 minut

Doba pečení: asi 25 minut

Vystačí na: 18 kusů 

Na těsto:

500 g hladké mouky

1 balíček sušeného Droždí Dr.Oetker

2 zarovnané KL soli

1 zarovnaná KL cukru

3 PL oleje

250 ml vlažné vody 

Na náplň:

100 g cherry rajčat

250 g mletého masa

1 vejce

125 g zakysané smetany

1 menší červená cibule

½ KL provensálského koření

špetka soli

špetka pepře

Na potření:

2 PL mléka

100 g nastrouhaného sýru 
(např. Gouda)

Ještě potřebujeme:

2 plechy na pečení (30 x 40 cm)

TIPY:
Sýrové tyčinky 
můžeme posypat
například lněným
nebo sezamovým
semínkem, kmínem
a hrubozrnnou solí. 

V případě potřeby
je možné tyčinky 
i zamrazit. 

Tyčinky lze připravit
s jakýmkoliv druhem
mletého masa.
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1. Na přípravu drobenky v míse smícháme vločky s cukrem. Přidáme máslo a ručně 
vypracujeme drobenku.

2. Na přípravu těsta v míse smícháme mouku s droždím, solí, cukrem a vanilínovým 
cukrem. Přidáme mléko, máslo a vejce a ručně vypracujeme dohladka. Těsto 
zaprášíme moukou, přikryjeme utěrkou a necháme asi 45 minut na teplém 
místě kynout.

3. Na přípravu náplně švestky necháme na sítku odkapat a šťávu přitom zachytíme. 
Švestky nakrájíme na menší kousky. Vložíme do hrnce, zalijeme 100 ml šťávy 
a přivedeme k varu. Ve zbylé šťávě rozmícháme Zlatý klas s cukrem. Směs 
nalijeme do hrnce a asi minutu povaříme. Hrnec odstavíme a necháme zchladnout.

4. Vykynuté těsto naneseme do vymazané a moukou vysypané formy a vytvoříme 
okraj vysoký asi 3 cm. Těsto posypeme polovinou mandlových plátků, naneseme 
náplň a uhladíme. Povrch koláče posypeme drobenkou a zbytkem mandlových 
plátků. Vložíme do předehřáté trouby a pečeme.

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

Doba pečení: asi 35 minut 

5. Koláč necháme vychladnout. 

6. Na ozdobení připravíme polevu s vodou podle návodu na obale a koláč dozdobíme. 

Doba přípravy: asi 45 minut

Doba pečení: asi 35 minut

Vystačí na: asi 12 porcí 

Na drobenku:

100 g ovesných vloček

100 g cukru

75 g másla

Na těsto:

300 g hladké mouky

1 balíček sušeného Droždí Dr.Oetker

špetka soli

75 g cukru

1 balíček Vanilínového cukru Dr.Oetker

75 ml vlažného mléka

100 g rozpuštěného másla

1 vejce

Na náplň:

švestkový kompot 
(hmotnost po odkapání 760 g)

200 ml šťávy z kompotu 
(případně doplněné vodou)

1 balíček Zlatého klasu Dr.Oetker 

40 g cukru

100 g mandlových plátků

Na ozdobení:

1 balíček Polevy v prášku 
s citrónovou příchutí Dr.Oetker

3 PL vody

Ještě potřebujeme:

koláčovou formu (Ø 28 cm)

Švestkový koláč
s křupavou drobenkou

osvědčená klasika

TIP:
Koláč chutná výborně
také s višněmi.
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Dr.Oetker s.r.o., Americká 2335, 272 01 Kladno • www.oetker.cz

Barvy jsou nyní hitem
Pečení se pomalu, ale jistě stává módní záležitostí. Již nechceme, 
aby dorty a koláče jenom chutnaly, ale i dobře vypadaly a zaujaly. 
Barvy jsou hitem jara a Vaše dorty by neměly zaostávat. 

ModráModrá, žlutážlutá, zelenázelená a červenáčervená – oblečte svá cukrářská díla do barevných 
šatů, které jim dodají nový rozměr. Pokud nevíte jak na to, sáhněte po originální 
novince od Dr.Oetker. 

Pomocí nových gelových barev zabarvit těsto, 
fondán, či marcipán již nebude problém. 

➤ Vhodné pro všechny druhy kynutého pečiva

➤ Zachovává vlastnosti po celou dobu trvanlivosti

➤ Zaručená kvalita od specialisty 
na pečení

Čerstvé pekařské
Droždí Dr.Oetker
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