
Receptář č. 37

Jarní 
překvapení
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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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Více receptů na sladké i slané 
překvapení naleznete také 
na našich webových stránkách 
www.oetker.cz. 

vlastnoručně vyrobené dárky jsou vždy ty nejmilejší.
Překvapte své blízké vlastnoručně připravenou 
dobrotou! Vždyť jaro nám dává tolik příležitostí, kdy
můžeme malým dárkem potěšit blízké. Inspiraci na 
malé překvapení najdete v jarním receptáři Dr.Oetker.

Odměňte koledníky netradičně, Rozkvetlými věnečky.
Potěšte maminku z lásky připraveným Kokosovým 
dezertem s broskvemi. Pobavte se spolu s dětmi 
na jejich svátek zdobením muffinů. Čokoládové 
překvapení s malinami je ideálním dárkem 
na Den otců.

S láskou připravené a krásně zabalené či naservírované
dobroty zaručeně potěší všechny obdarované. 

Přejeme Vám jaro plné milých překvapení. 

Milí přátelé,

Lenka Hrušková                                   
Zákaznický servis                                   

Iveta Krausová
Zkušební kuchyně
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1. Kompot necháme na sítku odkapat a šťávu přitom zachytíme.

2. Na přípravu těsta v míse vařečkou utřeme tvaroh s máslem nebo margarínem, 
cukrem, vanilínovým cukrem a vejcem dohladka. Přidáme mouku smíchanou 
s kypřicím práškem a vařečkou vypracujeme dohladka. Těsto na pomoučené 
pracovní ploše ještě důkladně prohněteme. Pomocí válečku vyválíme na obdélník 
30 x 40 cm a přeneseme na vymazaný a moukou vysypaný plech.

3. Na těsto poklademe hromádky višní. Volné těsto pokapeme rozpuštěným 
máslem a posypeme plátky mandlí. Vložíme do předehřáté trouby a pečeme.

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

Doba pečení: asi 25 minut

4. Koláč necháme vychladnout.

5. Na ozdobení připravíme dort-želé se šťávou a cukrem podle návodu na obale 
a pomocí lžíce naneseme na višně. Necháme zatuhnout.

Tvarohový koláč 
s višněmi

20.3. Přivítejme jaro!

Doba přípravy: asi 40 minut

Doba pečení: asi 25 minut

Vystačí na: asi 24 porcí

Na těsto:

višňový kompot 
(hmotnost po odkapání 350 g)

250 g polotučného tvarohu

150 g změklého másla 
nebo margarínu

150 g moučkového cukru

1 balíček Vanilínového cukru 
Dr.Oetker

1 vejce

300 g hladké mouky

1 balíček Kypřicího prášku 
do pečiva s vinným kamenem

Dr.Oetker

Na náplň:

50 g rozpuštěného másla 

25 g mandlových plátků 

1 balíček Dort-želé červeného 
Dr.Oetker

250 ml šťávy z kompotu 
(případně doplněné vodou) 

2 zarovnané PL cukru 

Ještě potřebujeme:

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

TIP:
Na zvýraznění 
vůně přidáme do
těsta 1 KL Aroma
vanilkového
Dr.Oetker. 
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1. Do velkého hrnce vložíme rozmixovaný ananas, kiwi a šťávu z limetek a dobře 
promícháme s Extra želírovacím cukrem. Za stálého míchání přivedeme 
do varu a důkladně povaříme minimálně 5 minut. 

2. Případnou pěnu odebereme a ihned plníme do připravených sklenic až po okraj. 
Uzavřeme víčky, sklenice obrátíme dnem vzhůru a asi 5 minut necháme stát 
na víčku.  

Ananasový džem 
s kiwi a limetkou

20.3. Pro krásnější jarní rána

Doba přípravy: asi 35 minut

Vystačí na: 3 sklenice à 375 ml  

Přísady:

500 g ananasu oloupaného, 
nakrájeného a rozmixovaného 

500 g kiwi oloupaného, 
nakrájeného a rozmixovaného

šťáva ze 2 limetek

1 balení Želírovacího cukru 
Extra 2:1 Dr.Oetker

TIP:
Tento džem 
můžeme připravit
také dvojbarevně.
Oba druhy ovoce
připravíme zvlášť,
ale se 250 g 
(půl balíčkem)
Extra želírovacího
cukru. Do sklenic
naneseme nejprve
jeden druh 
uvařeného džemu
a necháme mírně
ztuhnout. Poté 
naneseme druhý
džem a sklenici 
uzavřeme víčkem.
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1. Kompot necháme na sítku odkapat a šťávu přitom zachytíme. 

2. Ze směsi na buchty připravíme podle návodu na obale těsto s droždím, vodou 
a olejem. Povrch těsta zaprášíme moukou, přikryjeme utěrkou a necháme 
na teplém místě asi 50 minut kynout. 

3. Odkapané švestky nakrájíme na menší kousky. Ze Zlatého klasu uvaříme krém 
podle návodu na obale, ale se 250 ml šťávy z kompotu a skořicovým cukrem. 
Vmícháme aroma, švestky a necháme vychladnout. Formu na muffiny vyložíme 
papírovými košíčky.

4. Vykynuté těsto vyválíme na pomoučené pracovní ploše na plát 30 x 40 cm.  
Náplň rozetřeme na těsto, přitom necháme volný okraj široký asi 2 cm. 
Zarolujeme a ostrým nožem nakrájíme na 12 dílů. Každý díl vložíme 
do košíčku ve formě a posypeme skořicovým cukrem. Vložíme do předehřáté 
trouby a pečeme.

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

Doba pečení: asi 30 minut

5. Růže necháme vychladnout. 

Růže v košíčku
20.3. Jaro v plné kráse

Doba přípravy: asi 40 minut

Doba pečení: asi 30 minut

Vystačí na: asi 12 porcí

Na náplň:

švestkový kompot 
(hmotnost po odkapání 395 g)

250 ml šťávy z kompotu

1 balíček Zlatého klasu Dr.Oetker

2 balíčky Skořicového cukru Dr.Oetker

1 ½ KL Aroma rumového Dr.Oetker

Na těsto:

1 balení Buchet Dr.Oetker 
(droždí je součástí balení)

260 ml vlažné vody

120 ml oleje

Na posypání:
1 balíček Skořicového cukru Dr.Oetker

Ještě potřebujeme:

formu na muffiny

12 papírových košíčků na muffiny

TIPY:
Zlatý klas Dr.Oetker
můžeme nahradit
Pudingem Naturamyl 
s vanilkovou 
příchutí Dr.Oetker. 

Místo švestkového 
kompotu můžeme
použít třešňový 
kompot. 

Na ozdobení 
posypeme povrch 
růží plátky mandlí. 
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1. Na přípravu těsta v míse vyšleháme bílky s cukrem elektrickým ručním 
šlehačem na nejvyšším stupni dotuha. Postupně na nejnižším stupni 
zašleháme žloutky, olej, vodu a mouku smíchanou s kypřicím práškem. 
Těsto rozetřeme do vymazané a moukou vysypané formy. Vložíme 
do předehřáté trouby a pečeme.

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

Doba pečení: asi 25 minut

2. Korpus ve formě necháme vychladnout. 

3. Na přípravu náplně v míse metličkou vymícháme tvaroh s cukrem, Smeta-fixem 
a zakysanou smetanou dohladka. Náplň rovnoměrně rozetřeme na korpus 
a uložíme do chladničky.

4. Na ozdobení připravíme v kastrůlku želé s cukrem a vodou podle návodu 
na obale a za občasného míchání necháme zchladnout.

5. Ovoce nakrájíme na plátky a rozložíme na náplň. Zalijeme vlažným želé 
a uložíme asi na 1 hodinu do chladničky. 

6. Na ozdobení vyšleháme smetanu se Smeta-fixem elektrickým ručním šlehačem 
na nejvyšším stupni dotuha. Šlehačkou naplníme cukrářský sáček a dort 
ozdobíme dle vlastní fantazie.

Jarní dort
20.4. Klenot na velikonoční stůl

Doba přípravy: asi 40 minut

Doba pečení: asi 25 minut

Vystačí na: asi 16 porcí

Na těsto:

2 bílky

100 g cukru

2 žloutky

50 ml oleje

50 ml vlažné vody

100 g polohrubé mouky

1 zarovnaná KL Kypřicího prášku 
do pečiva Dr.Oetker

Na náplň:

250 g polotučného tvarohu

30 g moučkového cukru

1 balíček Smeta-fixu Dr.Oetker

200 g zakysané smetany

3 ks kiwi

Na ozdobení:

1 balíček Cukrárenského želé 
žlutého Dr.Oetker

2-3 PL cukru

500 ml vody

200 ml smetany ke šlehání

1 balíček Smeta-fixu Dr.Oetker

1 ks kiwi

Ještě potřebujeme:

dortovou formu (ø 26 cm)

elektrický ruční šlehač

cukrářský sáček s řezanou trubičkou

TIP:
Kiwi můžeme 
nahradit jiným
tropickým 
ovocem např. 
ananasem 
nebo mangem.
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1. Surimi tyčinky necháme při pokojové teplotě rozmrazit. Mrkev uvaříme 
do poloměkka a nakrájíme na tenké hranolky. 

2. Želatinu necháme ve vodě nabobtnat podle návodu na obale. V míse smícháme 
metličkou majonézu se smetanou. Ochutíme solí, pepřem a citrónovou šťávou. 
V kastrůlku zahříváme želatinu až do úplného rozpuštění (nevaříme) a metličkou 
ihned vmícháme do majonézové směsi.

3. Formu na srnčí hřbet vyložíme potravinářskou fólií a do formy nalijeme ⅓ směsi. 
Do formy podélně skládáme polovinu surimi tyčinek, které prokládáme mrkví 
a hráškem. Zalijeme další ⅓ směsi a opět naskládáme tyčinky, mrkev 
a hrášek. Zalijeme zbytkem směsi a uložíme nejméně na 3 hodiny do chladničky.

4. Tlačenku vyklopíme z formy, stáhneme fólii a nakrájíme na plátky. Pokapeme 
citrónovou šťávou a podáváme s pečivem nebo chlebem.

Nevšední velikonoční  
tlačenka

21.4. Potěší každého hosta

Doba přípravy: asi 30 minut

Vystačí na: 1 tlačenku

Přísady:

1 balíček Surimi tyčinek

3 mrkve 

1 balíček Želatiny na vaječnou 
tlačenku a aspiky Dr.Oetker

4 PL vody

300 ml majonézy

100 ml smetany ke šlehání

1 zarovnaná KL soli

špetka pepře

šťáva z ½ citrónu

1 malá konzerva sterilovaného hrášku 
(bez nálevu)

Ještě potřebujeme:

formu na srnčí hřbet (30 x 11 cm)

potravinářskou fólii

TIP:
Před nalitím 
želatinové směsi
můžeme do 
formy vyložené
potravinářskou 
fólií naskládat 
natvrdo uvařená
vejce nakrájená
na plátky.  

DO rec37 CZ 2014 A5_Receptar x CZ.qxd  2/14/14  10:41 AM  Stránka 8



1. Na přípravu likéru uvaříme puding podle návodu na obale, ale se 700 ml mléka 
a 30 g cukru. Řidší puding necháme za občasného míchání vychladnout.

2. Do vychladlého pudingu přidáme karamelové salko a elektrickým ručním 
šlehačem na nejvyšším stupni vyšleháme dohladka. Přilijeme rum a aroma 
a na nejnižším stupni šleháme asi 1 minutu.  

3. Hotový likér přelijeme do skleněných lahví a uchováváme v chladničce.

Domácí 
mandlový likér

21.4. Odměna pro dospělé koledníky

Doba přípravy: asi 25 minut 

Vystačí na: 3 lahve à 500 ml

Přísady:

1 balíček Pudingu Originál 
s mandlovou příchutí Dr.Oetker

700 ml polotučného mléka

30 g cukru

2 plechovky Salka karamel

250 ml rumu

1 KL Aroma mandlového Dr.Oetker

Ještě potřebujeme:

elektrický ruční šlehač

TIP:
Likér je výborný
do kávy nebo 
na polití 
zmrzlinových 
pohárů. 
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1. Ze směsi na přípravu těsta připravíme odpalované těsto s vodou, margarínem 
a vejci podle návodu na obale. Těsto vložíme do cukrářského sáčku s řezanou 
trubičkou. Na tukem vymazaný plech nastříkáme věnečky (ø 5 – 6 cm). 
Vložíme do předehřáté trouby a pečeme.

Elektrická trouba: 200 °C
Horkovzdušná trouba: 180 °C
Plynová trouba: stupeň 4
Doba pečení: asi 20 minut (prvních 15 minut pečení troubu neotvíráme!)

2. Věnečky necháme vychladnout. Višňový kompot necháme na sítku odkapat 
a šťávu přitom zachytíme.

3. Ze směsi na přípravu krému a mléka uvaříme krém podle návodu na obale. 
Máslo vyšleháme s cukrem elektrickým ručním šlehačem dohladka a po částech 
do něho zašleháme na nejvyšším stupni vychladlý krém. 

4. Dort-želé připravíme se šťávou podle návodu na obale. Do želé ihned 
vmícháme odkapané višně a necháme vychladnout.

5. Věnečky podélně rozřízneme. Na vychladlé spodní části nastříkáme pomocí 
cukrářského sáčku ½ krému. Na krém naneseme želé s višněmi a zbytek 
krému. 

6. Na ozdobení v kastrůlku ve vodní lázni rozpustíme polevy. Vrchní část věnečků 
zlehka namočíme do rozpuštěné polevy a položíme na krém. Dozdobíme 
květinami. Uchováváme v chladničce.

Doba přípravy: asi 50 minut

Doba pečení: asi 20 minut

Vystačí na: asi 25 porcí

Na těsto:

1 balení Věnečků Dr.Oetker

250 ml vody

125 g margarínu

3 vejce

Na náplň:

višňový kompot 
(hmotnost po odkapání 350 g)

směs na přípravu krému 
(součást balení Věnečků Dr.Oetker)

650 ml mléka

150 g změklého másla 

60 g moučkového cukru

1 balíček Dort-želé čirého Dr.Oetker

250 ml šťávy z kompotu

Na ozdobení:

2 balíčky Polevy tmavé Dr.Oetker

Květiny oplatkové Dr.Oetker

Ještě potřebujeme:

2 plechy na pečení 

elektrický ruční šlehač

cukrářský sáček s řezanou trubičkou Rozkvetlé věnečky 
21.4. Jako stvořené pro Velikonoce

TIP:
Místo višní 
lze použít i jiné
kompotované 
ovoce.

DO rec37 CZ 2014 A5_Receptar x CZ.qxd  2/14/14  10:41 AM  Stránka 10



1. Na přípravu těsta v míse vyšleháme bílky elektrickým ručním šlehačem 
na nejvyšším stupni dotuha. Žloutky vyšleháme s cukrem a vanilínovým cukrem 
na nejvyšším stupni do pěny a krátce zašleháme smetanu. Mouku smícháme 
s kypřicím práškem a střídavě se sněhem vařečkou vmícháme do pěny. 
Těsto rozetřeme na vymazaný a moukou vysypaný plech a uhladíme. 
Vložíme do předehřáté trouby a pečeme. 

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

Doba pečení: asi 30 minut

2. Korpus necháme vychladnout.  

3. Na přípravu krému vyšleháme máslo s cukrem a vanilkovým cukrem elektrickým 
ručním šlehačem na nejvyšším stupni dohladka. Postupně zašleháváme rum.

4. Korpus nakrájíme na 40 kusů (asi 7 x 4 cm).  

5. Fondán pomocí válečku vyválíme na tenký plát o tloušťce asi 2 mm. 
Nožem plát nakrájíme na pruhy o šířce 6 cm.

6. Každý kus korpusu pomocí nože potřeme krémem po všech čtyřech delších 
stranách a obalíme fondánovým plátem. Zbytek plátu odkrojíme a spoje lehce 
přitlačíme k sobě. Zbylý fondán znovu spojíme a opět vyválíme.

7. Polevu rozpustíme ve vodní lázni a konce řezů postupně namáčíme po obou 
stranách do polevy. Naskládáme na pečící papír a uložíme do chladničky.

Metro řezy
11.5. Sladký balíček pro maminku

Doba přípravy: asi 60 minut

Doba pečení: asi 30 minut

Vystačí na: asi 40 porcí

Na těsto:

3 bílky

3 žloutky

250 g cukru

1 balíček Vanilínového cukru 
Dr.Oetker

250 ml smetany ke šlehání

500 g polohrubé mouky

1 balíček Kypřicího prášku 
do pečiva Dr.Oetker

Na krém:

200 g změklého másla

100 g moučkového cukru

1 balíček Vanilkového cukru Dr.Oetker

3 PL rumu

Na ozdobení:

2 balíčky Fondánu Dr.Oetker

2 balíčky Polevy tmavé Dr.Oetker

Ještě potřebujeme:

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

elektrický ruční šlehač

TIPY:
Pokud se fondán
lepí, lehce ho
podsypáváme
moučkovým 
cukrem. 

Krém můžeme
nahradit
Krémovou náplní
vanilkovou
Dr.Oetker 
připravenou podle
návodu na obale
s máslem.
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1. Na přípravu dezertu necháme kompot na sítku odkapat a šťávu přitom zachytíme. 
Broskve rozmixujeme ponorným mixérem.

2. Do kastrůlku nalijeme šťávu z kompotu. Přidáme šťávu z citrónu, broskve 
a dort-želé a asi 1 minutu povaříme. Odstavíme a necháme zchladnout.

3. Crème Olé připravíme s mlékem podle návodu na obale.

4. Do skleniček střídavě naneseme broskve, Crème Olé a strouhanou čokoládu. 

5. Uložíme do chladničky.

Doba přípravy: asi 15 minut

Vystačí na: asi 3 porce

Na dezert:

broskvový kompot 
(hmotnost po odkapání 240 g)

100 ml šťávy z kompotu

šťáva z ½ citrónu

1 balíček Dort-želé čirého Dr.Oetker

1 balíček Crème Olé s kokosovou 
příchutí Dr.Oetker

300 ml polotučného mléka

Na ozdobení:

50 g strouhané čokolády

Ještě potřebujeme:

3 skleničky

ponorný mixér

elektrický ruční šlehač

Kokosový dezert 
s broskvemi

11.5. Exotická dobrota na den matek

TIP:
Místo broskví 
můžeme 
použít i jiné 
kompotované 
ovoce, např. 
ananas.
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1. Zmrazené ovoce necháme trochu povolit. Ponorným mixérem ovoce částečně 
rozmixujeme.

2. Na přípravu těsta v míse smícháme směs na přípravu lívanečků s vodou 
a ovocem. Metličkou vypracujeme hladké těsto a necháme 5 minut stát. 

3. Na ozdobení v kastrůlku smícháme ovoce s cukrem, vanilínovým cukrem 
a škrobem a krátce povaříme.

4. Na rozehřátou, olejem potřenou pánev položíme formičku, do které nalijeme 
těsto. Smažíme z obou stran dozlatova.

5. Šlehačku v prášku připravíme s mlékem podle návodu na obale.

6. Lívanečky ozdobíme omáčkou a šlehačkou.

Ovocná 
lívancová srdíčka

11.5. Pro maminku z lásky

Doba přípravy: asi 20 minut

Vystačí na: asi 18 kusů 

Na těsto:

100 g zmrazeného lesního ovoce

1 balení Lívanečků Dr.Oetker

300 ml vody

olej na smažení

Na ozdobení:

300 g zmrazeného lesního ovoce

2 zarovnané PL cukru

1 balíček Vanilkového cukru Dr.Oetker

1 zarovnaná KL Gustinu jemného 
kukuřičného škrobu Dr.Oetker

1 balíček Šlehačky v prášku Dr.Oetker

150 ml studeného mléka

Ještě potřebujeme:

pánev

větší formičku ve tvaru srdíčka

ponorný mixér

TIP:
Lívanečky 
výborně 
chutnají 
se zmrzlinou.
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1. Na přípravu těsta v kastrůlku rozpustíme v mléce máslo nebo margarín. 
V míse smícháme mouku se škrobem, droždím, cukrem, vanilínovým cukrem 
a solí. Přidáme vlažné mléko s máslem nebo margarínem a ručně vypracujeme 
dohladka. Povrch těsta zaprášíme moukou, zakryjeme utěrkou a necháme 
na teplém místě asi 50 minut kynout.

2. Vykynuté těsto vyklopíme na pracovní plochu. Oddělíme ⅓ těsta a odložíme 
stranou. Zbylé těsto rozdělíme na 8 stejných dílů. Vytvoříme tělíčka (bochánky) 
a položíme na plech vyložený papírem na pečení.         

3. Na pomoučené pracovní ploše vyválíme z odloženého těsta plát a formičkou 
vykrojíme 16 koleček. Ze zbytku těsta vytvoříme 16 malých kuliček. Tělíčka 
na plechu potřeme pomocí štětce nebo mašlovačky vodou. Do poloviny 
koleček vytvoříme dvě dírky (např. špejlí), potřeme vodou, obalíme ve skořicovém
cukru a zlehka přitlačíme ke každému tělíčku jako čumáček. Druhou polovinu 
koleček potřeme vodou, obalíme ve skořicovém cukru, rozkrojíme nožem 
na polovinu a vytvoříme ouška. Z kuliček vytvoříme prasátkám oči. Vložíme 
do předehřáté trouby a pečeme.

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

Doba pečení: asi 25 minut

4. Prasátka necháme vychladnout.  

Prasátka
1.6. Hravá snídaně na Den dětí

Doba přípravy: asi 50 minut

Doba pečení: asi 25 minut

Vystačí na: asi 8 porcí

Na těsto:

250 ml mléka

75 g másla nebo margarínu

400 g hladké mouky

50 g Gustinu jemného kukuřičného 
škrobu Dr.Oetker

1 balíček sušeného Droždí Dr.Oetker

75 g cukru

1 balíček Vanilínového cukru 
Dr.Oetker

špetka soli

Na obalení a potření:

1 balíček Skořicového cukru Dr.Oetker

voda

Ještě potřebujeme:

plech na pečení (30 x 40 cm)

kulatá formička (ø 4 cm)

štětec nebo mašlovačku

TIP:
Prasátka výborně
chutnají potřená
lískooříškovým
krémem, máslem
nebo džemem.
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1. Na přípravu těsta smícháme směs na muffiny s vodou, olejem a vejcem podle 
návodu na obale. Přidáme čokoládové kousky a vařečkou vymícháme dohladka. 
Košíčky rozložíme na plech a pomocí dvou PL naplníme do ⅓ těstem. Polevu 
ostrým nožem rozdělíme na 12 kousků a do každého košíčku vložíme kousek 
polevy. Zakryjeme zbývajícím těstem. Vložíme do předehřáté trouby a pečeme.

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

Doba pečení: asi 18 minut

2. Muffiny necháme vychladnout. 

3. Na ozdobení připravíme polevu podle návodu na obale a vychladlé muffiny 
polijeme. Necháme zatuhnout.

4. Část marcipánu můžeme obarvit kakaem, nastrouhat na struhadle a použít 
na tvorbu vlásků. Zbytek marcipánu použijeme zároveň s tubičkami dle vlastní 
fantazie.

Veselé muffiny
1.6. Zábava i pochoutka pro děti

Doba přípravy: asi 20 minut

Doba pečení: asi 18 minut

Vystačí na: asi 12 porcí

Na těsto:

1 balení Muffinů s čokoládovými 
kousky Dr.Oetker

110 ml vody

40 ml oleje

1 vejce

1 balíček Polevy tmavé Dr.Oetker

Na ozdobení:

1 balíček Polevy světlé Dr.Oetker

Tubičky na zdobení 4 barvy Dr.Oetker

1 balíček Marcipánu Dr.Oetker

1 zarovnaná KL kakaa

Ještě potřebujeme:

plech na pečení 

12 papírových košíčků 
(součast balení Muffinů 
s čokoládovými kousky Dr.Oetker)

TIP:
Fantazii se 
meze nekladou.
Na ozdobení
Muffinů můžeme
použít i jiné 
druhy zdobení
Dr.Oetker.
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1. Směs na přípravu pařížského krému svaříme se smetanou podle návodu 
na obale a necháme vychladnout.

2. Do směsi na přípravu těsta přidáme vodu, olej a vejce a připravíme podle 
návodu na obale. Nalijeme do vymazané a moukou vysypané formy. Vložíme 
do předehřáté trouby a pečeme. 

Elektrická trouba: 150 °C
Horkovzdušná trouba: 130 °C
Plynová trouba: stupeň 2

Doba pečení: asi 35 minut

3. Upečený korpus necháme vychladnout.

4. Vychladlý pařížský krém nalijeme do vyšší nádoby a vyšleháme elektrickým 
ručním šlehačem na nejvyšším stupni dotuha. Korpus podélně rozřízneme. 
Polovinou krému potřeme spodní díl korpusu, přikryjeme vrchním dílem 
a zbytkem krému potřeme povrch a okraje dortu. Dort uložíme do chladničky.

5. Na ozdobení připravíme šlehačku s mlékem podle návodu na obale. Šlehačkou 
naplníme cukrářský sáček s řezanou trubičkou. Dort rozkrojíme na poloviny 
a položíme na podnos zakulaceným okrajem těsně k sobě tak, abychom 
vytvořili křídla motýla.

6. Ozdobíme šlehačkou a zdobením dle vlastní fantazie.

Pařížský motýlek
1.6. Zpestří každou dětskou oslavu

Doba přípravy: asi 40 minut

Doba pečení: asi 35 minut

Vystačí na: asi 16 porcí

Na krém:

směs na přípravu krému 
(součást balení Pařížského 

dortu Dr.Oetker)

500 ml smetany ke šlehání

Na těsto:

1 balení Pařížského dortu Dr.Oetker

260 ml vody

30 ml oleje

2 vejce

Na ozdobení:

1 balíček Šlehačky v prášku Dr.Oetker

150 ml studeného mléka

zdobení Dr.Oetker (podle fantazie)

Ještě potřebujeme:

dortovou formu (ø 26 cm)

elektrický ruční šlehač

cukrářský sáček 
s řezanou trubičkou 

TIP:
Zbylou 
šlehačkou 
dozdobíme 
dort při 
servírování.
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1. Na přípravu těsta vyšleháme bílky elektrickým ručním šlehačem na nejvyšším 
stupni dotuha. Žloutky vyšleháme s cukrem a vanilínovým cukrem na nejvyšším 
stupni do pěny. Puding, sníh a ořechy vařečkou zlehka vmícháme do žloutkové 
pěny. Těsto 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 8 minut

2. Upečený plát vyklopíme na papír na pečení posypaný moučkovým cukrem. 
Papír na pečení, na kterém se plát pekl, opatrně stáhneme. Plát stočíme 
i s papírem na pečení a necháme vychladnout.

3. Na přípravu náplně uvaříme puding podle návodu na obale, ale jen s 300 ml 
mléka a 60 g cukru. Puding za občasného míchání necháme vychladnout.

4. Kiwi oloupeme a napícháme na špejli.

5. Do másla zašleháme elektrickým ručním šlehačem na nejvyšším stupni 
po částech vychladlý puding. Plát rozvineme a potřeme náplní. Na náplň 
položíme kiwi na špejli a roládu zarolujeme. Vyndáme špejli a uložíme 
nejméně na 2 hodiny do chladničky. Před podáváním roládu pocukrujeme.

Ořechová roláda s kiwi
15.6. Osvěžující dobrota pro tatínka

Doba přípravy: asi 20 minut

Doba pečení: asi 8 minut 

Vystačí na: 1 roládu

Na těsto:

4 bílky

4 žloutky

80 g cukru

1 balíček Vanilínového cukru 
Dr.Oetker

1 balíček Pudingu Naturamyl 
s vanilkovou příchutí Dr.Oetker

50 g mletých vlašských ořechů

Na náplň:

1 balíček Pudingu Naturamyl 
s vanilkovou příchutí Dr.Oetker

300 ml studeného mléka

60 g cukru 

200 g změklého másla

5 ks kiwi

Ještě potřebujeme:

plech na pečení (30 x 40 cm)

papír na pečení

elektrický ruční 
šlehač

špejli

TIP:
Pro rychlejší 
přípravu roládu 
můžeme naplnit
Krémovou náplní
Dr.Oetker 
s vanilkovou nebo
kokosovou příchutí.
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1. Dezert připravíme s mlékem a cukrem podle návodu na obale. Rozdělíme 
do skleniček a necháme vychladnout.

2. Maliny nasypeme do kastrůlku, přidáme cukr a škrob a krátce zahřejeme. 
Malinovou omáčku naneseme na dezert a necháme vychladnout. 

3. Smetanu se Smeta-fixem vyšleháme elektrickým ručním šlehačem na nejvyšším 
stupni dotuha. Šlehačkou naplníme cukrářský sáček s řezanou trubičkou 
a dezert ozdobíme. 

4. Uložíme do chladničky. Před podáváním posypeme zdobením.

Čokoládové 
překvapení
s malinami

15.6. Pro tatínky mlsouny

Doba přípravy: asi 15 minut

Vystačí na: 4 porce

Na dezert:

1 balíček Dessertu Chocolat Dr.Oetker

400 ml plnotučného mléka

45 g cukru

Na ozdobení:

200 g zmrazených malin

2 zarovnané PL cukru

1 zarovnaná KL Gustinu jemného 
kukuřičného škrobu Dr.Oetker

200 ml smetany ke šlehání

1 balíček Smeta-fixu Dr.Oetker

Zdobení tmavé Dr.Oetker

Ještě potřebujeme:

4 skleničky

elektrický ruční šlehač

cukrářský sáček s řezanou trubičkou

TIP:
Namísto malin
můžeme použít 
i jiné zmrazené
nebo čerstvé 
ovoce, např. 
jahody nebo 
lesní ovoce.
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1. Na přípravu těsta v míse vyšleháme bílky s cukrem elektrickým ručním šlehačem
na nejvyšším stupni dotuha. Postupně na nejnižším stupni zašleháme žloutky, 
olej a kypřicí prášek. Těsto rozdělíme na 3 stejné díly a do každého zamícháme 
po jednom pudingu. Ke směsi s malinovým pudingem přidáme aroma. 
Do vymazané a moukou vysypané formy nalijeme postupně čokoládovou, 
malinovou a vanilkovou směs. Vložíme do předehřáté trouby a pečeme.

Elektrická trouba: 150 °C
Horkovzdušná trouba: 130 °C
Plynová trouba: stupeň 2

Doba pečení: asi 45 minut

2. Bábovku vyklopíme a necháme vychladnout. 

3. Na ozdobení připravíme polevu s mlékem podle návodu na obale. Bábovku 
polevou polijeme a necháme zatuhnout.

Doba přípravy: asi 30 minut

Doba pečení: asi 45 minut

Vystačí na: asi 16 porcí

Na těsto:

5 bílků

140 g moučkového cukru

5 žloutků

100 ml oleje

½ balíčku Kypřicího prášku do pečiva 
s vinným kamenem Dr.Oetker

1 balíček Pudingu  
s malinovou příchutí Dr.Oetker

1 balíček Pudingu Originál 
s čokoládovou příchutí Dr.Oetker

1 balíček Pudingu Originál 
s vanilkovou příchutí Dr.Oetker

1 KL Aroma rumového Dr.Oetker

Na ozdobení:

1 balíček Polevy v prášku s citrónovou 
příchutí Dr.Oetker

3 PL studeného mléka

Ještě potřebujeme:

formu na bábovku (ø 23 cm)

elektrický ruční šlehač

Trojbarevná
bábovka

21.6. Přivítejme léto!

TIP:
Na ozdobení 
se hodí také 
Poleva světlá 
nebo Poleva 
tmavá Dr.Oetker.
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Dr.Oetker s.r.o., Americká 2335, 272 01 Kladno, www.oetker.cz

Slavnostní dort na Velikonoce?
Jestliže připravujete na Velikonoce osvědčený dort
dle svého receptu, tak krém bez problémů ztužíte
Želatinou na ztužení krémů od Dr.Oetker. Vysokou
kvalitu Želatiny na ztužení krémů zaručí jemně 
mletá vepřová želatina, která vždy spolehlivě ztuhne.

Upřednostňujete přípravu náplní s plátkovou želatinou?
Želatina v plátcích Dr.Oetker Vás jistě nezklame.
Krémy jsou přiměřeně tuhé a dobře krájitelné.
Tip na slavnostní dort na Velikonoce naleznete 
na www.pecemenavelikonoce.cz.

Zbyla Vám po Velikonocích vajíčka?
Tak neváhejte a použijte je na neodolatelnou, pikantní specialitu 

a připravte svým milým vaječnou tlačenku. Recept naleznete na naší
velikonoční internetové adrese: www.pecemenavelikonoce.cz.

A jestliže jste všechna vajíčka rozdali, tak vyzkoušejte naši Nevšední
velikonoční tlačenku z tohoto receptáře s tyčinkami Surimi. 

K oběma těmto receptům doporučujeme loňskou novinku 
od Dr.Oetker: Želatinu na vaječnou tlačenku a aspiky. K výrobě 

tohoto výrobku používáme jemně mletou vepřovou želatinu, která
se vyznačuje vysokou tuhostí a výbornou průzračností. Tím pádem

budou i aspiky při použití tohoto výrobku neodolatelně lákavé.

Pro práci se želatinou je důležitá zásada: želatinu pouze zahříváme, nikdy nevaříme!

Jednoduše, za studena!
Želatinový ztužovač Dr.Oetker ztuží prakticky jakoukoliv 
náplň za studena. Vždy. To garantujeme. 

Balení vystačí na 700 g jakékoliv dobroty, kterou používáte 
na přípravu náplně do dortů či jiných moučníků. 
Šlehačkové, jogurtové, tvarohové nebo smetanové náplně? 
Vše bez problémů s garancí a kvalitou Dr.Oetker.

Ten nejširší výběr želatin pouze od Dr.Oetker!
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