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Získejte jako první novinky Dr. Oetker!
Udělejte si Velikonoce ještě pestřejší. 

Vybírejte na eshop.oetker.cz

 snadná příprava        střední obtížnost         pro zkušené

KL = kávová lžička                    PL = polévková lžíce

Prosíme, abyste při pečení vždy respektovali 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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Děkujeme, že odebíráte náš 
receptář. Budeme rádi, pokud 
o něm řeknete i svým přátelům.
www.oetker.cz/cz-cs/klub-
pratel-dr-oetker

Nezapomeňte, že jako členové 
Klubu přátel Dr. Oetker 
nakoupíte na našem e-shopu 
za výhodnější ceny. 
www.eshop.oetker.cz

Sledujte nás na sociálních sítích. 

 @PečemeSLáskou

 DrOetker_CZ

 Dr. Oetker Česká republika

Klub 
přátel

E-shop

je báječné těšit se z maličkostí. Doufáme, že další re-
ceptář do Vaší sbírky je právě jednou z nich. My máme 
vždy radost z každého jednoho receptu, který se nám 
povede a který Vám můžeme předat. V tomto vydání 
jsme pro Vás připravili Jarní dobroty, které Vám stejně 
dobře poslouží i v létě a klidně i během celého roku.

Buďte odvážní a nebojte se experimentovat. 
Náročnější příprava Vás odmění stylovým výsledkem. 
Garantujeme absolutní potěšení při vychutnávání 
Jahodového dortu, Citrónového krémeše a Brownies 
trojúhelníků. 

Pro milovníky sladkého, kteří si moc nerozumí 
s troubou, máme příjemnou zprávu. Vynikající dezerty 
můžete vyrobit i bez pečení. Vyzkoušejte svěží VEGA 
panna cottu s jahodovým želé, neodolatelné 
Tvarohové tiramisu s třešněmi nebo Malinovou 
svačinku s tvarohem.

Ovesné vločky jsou pro své jedinečné a zdraví 
prospěšné vlastnosti často součástí našich snídaních. 
Jsou však výborné nejen v nich, a proto je najdete 
také v Lívancích z ovesné kaše, Ovesném koláči 
a Karobových sušenkách.

Velikonoce oslavte nasladko i naslano. Velikonoční 
koláč se u Vás jistě dlouho neohřeje, Kuřátka se 
rozutečou ještě dřív, než vychladnou, Sýrové tyčinky 
se rozplynou na jazyku a jednohubkové Barevné 
kostičky budete uzobávat jednu za druhou.

Nezapomeňte se radovat z každé drobnosti, pečte 
s láskou a užijte si každou dobrotu naplno.

Krásné jaro s našimi recepty Vám přeje

Debora Turečková
Zákaznický servis

Iveta Krausová
Zkušební kuchyně
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1. Na přípravu dezertu v kastrůlku smícháme kokosové mléko s cukrem a vanilkovou 
pastou. Do kokosové směsi přidáme VEGA Gel. Za stálého míchání přivedeme 
do varu a asi 1 minutu povaříme. Poté odstavíme a polovinu směsi rozdělíme do 
pohárů. Uložíme do chladničky ztuhnout. Druhou polovinu necháme na mírném 
ohni, aby byla stále teplá a nezačala tuhnout.

2. Na přípravu želé vložíme do kastrůlku jahody s vodou, cukrem a citrónovou 
šťávou. Pomocí tyčového mixéru vše rozmixujeme. Přidáme VEGA Gel a za 
stálého míchání povaříme asi 1 minutu. Poté polovinu želé naneseme na 
vychlazenou kokosovou vrstvu a dáme ztuhnout do chladničky. Na ztuhlé želé pak 
naneseme zbývající kokosovou směs a opět necháme ztuhnout v chladničce. 
Nakonec naneseme i zbylé želé.

3. Hotovou panna cottu před podáváním dozdobíme čerstvými nakrájenými 
jahodami.

Doba přípravy: asi 20 minut
Celková doba přípravy: asi 60 minut

Vystačí na: 3 porce

Na dezert:
400 ml kokosového mléka (v konzervě)

30 g cukru
2 KL Vanilkové pasty Dr. Oetker

1 zarovnanou KL VEGA Gelu Dr. Oetker

Na želé:
450 g čerstvých nebo  
rozmrazených jahod 

50 ml vody
30 g cukru

1 PL citrónové šťávy
2 zarovnané KL VEGA Gelu Dr. Oetker

Na ozdobení:
50 g čerstvých jahod

Ještě potřebujeme:
3 poháry

tyčový mixér

VEGA panna cotta
      s jahodovým želé

kokosová

TIP: 
Povrch dezertu 
můžeme dozdobit 
také toppingem 
nebo tekutým 
sladidlem.
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1. Na přípravu těsta smícháme směsi na muffiny s vodou, olejem a vejci podle 
návodu na obale. Těsto nalijeme do vymazané a moukou vysypané formy 
a uhladíme. 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 srdce necháme ve formě vychladnout. Odstraníme formu a podélně 
rozřízneme.

3. Na náplň připravíme obě jahodové náplně se smetanou 
podle návodu na obale.

4. Hotovou náplň rozetřeme na korpus, poklademe jahodami 
a sestavíme dort. Částí krému potřeme i povrch dortu. 
Uložíme asi na hodinu do chladničky.

5. Na potažení vyválíme pomocí válečku z bílého fondánu 
plát. Celý povrch a strany dortu jím potáhneme.

Jahodový dort
slavnostní

Doba přípravy: asi 40 minut
Doba pečení: asi 20 minut
Vystačí na: asi 12 porcí

Na těsto:
2 balení Muffiny čokoládové 
s čokoládovými kousky Dr. Oetker
220 ml vody
80 ml oleje
2 vejce

Na náplň:
2 balíčky Jahodové náplně Dr. Oetker
1 l smetany ke šlehání
250 g jahod

Na potažení:
2 balíčky Fondánu  
bílé potahovací hmoty Dr. Oetker

Ještě potřebujeme:
dortovou formu ve tvaru srdce Ø 25 cm

TIPY: 
• Forma ve tvaru 
srdce je k objednání 
na našem e-shopu. 
• Na potažení dortu 
můžeme použít 
také Rolovaný 
fondán bílý 
Dr. Oetker, který 
přímo na fólii ještě 
trochu rozválíme. 
K zakoupení 
na našem e-shopu.
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1. Na přípravu těsta v míse vyšleháme máslo s vejci, medem a vanilkovou pastou. 
Přidáme mouku, vločky, karob a kypřicí prášek a ručně vypracujeme hladké těsto. 
Těsto zabalíme do potravinářské fólie a uložíme asi na hodinu do chladničky. 
Těsto vyválíme na plát o tloušťce asi 0,5 cm a vykrájíme kolečka. Kolečka 
rozložíme na plech vyložený papírem na pečení. Vložíme do předehřáté trouby 
a pečeme. 
 
Elektrická trouba: 170 °C 
Horkovzdušná trouba: 150 °C  
Plynová trouba: stupeň 2 
Doba pečení: asi 10–15 minut 

2. Sušenky necháme vychladnout.

Doba přípravy: asi 20 minut
Doba pečení: asi 15 minut

Vystačí na: asi 20 kusů

Na těsto:
50 g rozpuštěného másla

2 vejce
6 PL tekutého medu

2 KL Vanilkové pasty Dr. Oetker
100 g celozrnné špaldové hladké mouky

100 g najemno namletých  
ovesných vloček
1 zarovnanou PL  

Tmavého karobu Dr. Oetker
1 zarovnanou KL Kypřicího prášku 

s vinným kamenem Dr. Oetker

Ještě potřebujeme:
plech na pečení

kulatou formičku na vykrajování Ø 4 cm

Karobové sušenky
zdravé

Karob je moderní 
alternativa kakaa. 
Má velmi nízký 
obsah tuku (0,5%) 
a neobsahuje 
kofein. Ceněný je 
rovněž jako zdroj 
vápníku.



7

Doba přípravy: asi 40 minut
Doba pečení: asi 60 minut 
Vystačí na: asi 24 kusů

Na těsto:
450 g hladké mouky
½ balíčku Kypřicího prášku  
do pečiva Dr. Oetker
50 g Holandského kakaa Dr. Oetker
225 g cukru
1 balíček Vanilkového cukru Dr. Oetker
250 g změklého másla
2 vejce

Na náplň:
meruňkový kompot  
(hmotnost po odkapání 490 g)
1 kg nízkotučného tvarohu
350 g cukru
500 g rozpuštěného másla
6 vajec
2 balíčky Pudingu  
příchuť Vanilka Dr. Oetker

Ještě potřebujeme:
vykrajovátka s velikonočními motivy
plech na pečení s vyšším okrajem 
(30 × 40 cm)
elektrický ruční šlehač

TIP: 
Koláč můžeme 
připravit z poloviční 
dávky také ve tvaru 
srdce. Forma je 
k objednání 
na našem e-shopu.

1. Na přípravu těsta v míse smícháme mouku s kypřicím práškem, kakaem, cukrem 
a vanilkovým cukrem. Přidáme máslo a vejce a ručně vypracujeme hladké těsto. 
Z 1/3 těsta vyválíme na pomoučené pracovní ploše pomocí válečku plát. 
Vykrajovátky vykrájíme velikonoční motivy. Zbylé těsto vyválíme na plát 
30 × 40 cm a přeneseme ho do vymazaného a moukou vysypaného plechu. 

2. Na přípravu náplně necháme kompot na sítku důkladně okapat. V míse 
vyšleháme tvaroh s cukrem, máslem, vejci a pudingovým práškem elektrickým 
ručním šlehačem nastaveným na střední stupeň dohladka. 

3. Na těsto naskládáme meruňky oblou stranou nahoru. Zalijeme náplní a povrch 
ozdobíme vykrojenými velikonočními motivy. Vložíme do předehřáté trouby 
a pečeme.  
 
Elektrická trouba: 170 °C 
Horkovzdušná trouba: 150 °C 
Plynová trouba: stupeň 2 
Doba pečení: asi 60 minut

4. Koláč necháme vychladnout.

Velikonoční koláč
tvarohový
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1. Na přípravu dezertu sušenky rozdrtíme a naneseme na dno mísy. 

2. Třešně omyjeme, odpeckujeme a vložíme do hrnce. Přidáme cukr, trochu vody 
a povaříme asi 10 minut. V trošce vody rozmícháme Gustin a vlijeme ho k třešním. 
Za stálého míchání povaříme ještě 2 minuty do zhoustnutí. Třešně rovnoměrně 
rozložíme na sušenky. 

3. V míse vyšleháme smetanu se Smeta-fixem a vanilkovým cukrem elektrickým 
ručním šlehačem nastaveným na nejvyšší stupeň dotuha. V jiné míse smícháme 
tvaroh s mlékem, cukrem a kakaem. Opatrně zlehka přimícháme šlehačku. Krém 
rozetřeme stejnoměrně na třešně a uložíme nejméně na 3 hodiny do chladničky. 

4. Před podáváním povrch poprášíme kakaem.

Doba přípravy: asi 30 minut
Doba chlazení: asi 3 hodiny

Vystačí na: asi 8 porcí

Na dezert:
200 g italských mandlových sušenek

500 g třešní
150 g cukru

50 g Gustinu bez lepku Dr. Oetker
200 ml smetany ke šlehání

1 balíček Smeta-fixu Dr. Oetker
1 balíček Vanilkového cukru Dr. Oetker

500 g polotučného tvarohu
3 PL mléka

60 g moučkového cukru
20 g Přírodního kakaa Dr. Oetker

Na ozdobení:
1 zarovnanou PL  

Přírodního kakaa Dr. Oetker

Ještě potřebujeme:
porcelánovou mísu s vyšším okrajem 

(20 × 30 cm)
elektrický ruční šlehač

Tvarohové tiramisu s třešněmi
neodolatelné

TIP: 
K odpeckování 
třešní se nejlépe 
hodí Vypeckovávač 
na třešně 
Dr. Oetker, který je 
možné zakoupit na 
našem e-shopu.
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1. Na přípravu těsta rozdělíme listové těsto na dvě poloviny. Z každé poloviny 
vyválíme plát 30 x 40 cm. První plát položíme na vymazaný plech. Vložíme do 
předehřáté trouby a pečeme. Stejným způsobem upečeme druhý plát. 
 
Elektrická trouba: 200 °C 
Horkovzdušná trouba: 180 °C 
Plynová trouba: stupeň 4 
Doba pečení: asi 10 minut

2. Pláty necháme vychladnout.

3. Na přípravu náplně smícháme 250 ml mléka se žloutky, pudingem a moukou 
a nalijeme do 750 ml vroucího mléka. Uvaříme krém a necháme ho za občasného 
míchání zcela vychladnout. Máslo s cukrem vyšleháme elektrickým ručním 
šlehačem nastaveným na nejvyšší stupeň do pěny. Po částech do másla 
zašleháváme vychladlý krém. Náplň rozetřeme na jeden plát a uložíme asi na 30 
minut do chladničky.

4. Smetanu vyšleháme se Smeta-fixem elektrickým ručním šlehačem nastaveným 
na nejvyšší stupeň dotuha. Šlehačku naneseme na ztuhlou náplň a rozetřeme.

5. Druhý plát nakrájíme ostrým nožem na 24 dílů. Opatrně naskládáme na povrch 
moučníku a uložíme do chladničky. Před podáváním pocukrujeme a dokrojíme.

Citrónový krémeš
    svěží klasika

Doba přípravy: 60 minut
Doba pečení: 20 minut
Vystačí na: 24 kusů

Na těsto:
500 g listového těsta

Na náplň:
1 l polotučného mléka
3 žloutky
2 balíčky Pudingu  
příchuť Citrón Dr. Oetker
2 zarovnané KL hladké mouky
250 g změklého másla
100 g moučkového cukru
500 ml smetany ke šlehání
2 balíčky Smeta-fixu Dr. Oetker

Na ozdobení:
trochu moučkového cukru

Ještě potřebujeme:
plech na pečení (30 × 40 cm)
elektrický ruční šlehač

TIP:  
Jako základ na 
přípravu krémeše 
lze použít také již 
hotová listová těsta 
vyválená na papíru 
na pečení. Budeme 
potřebovat 2 ks.
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1. Na přípravu těsta v míse smícháme ovesné vločky s kokosem, pudingovým 
práškem a cukry. Přidáme vejce, mléko, med a jablka a důkladně promícháme. 
Těsto naneseme do vymazané a moukou vysypané formy a stejnoměrně 
rozetřeme. Vložíme do předehřáté trouby a pečeme. 
 
Elektrická trouba: 180 °C 
Horkovzdušná trouba: 160 °C 
Plynová trouba: stupeň 3 
Doba pečení: asi 30 minut 

2. Na přípravu náplně v míse smícháme tvaroh s cukrem, mlékem a vejcem 
a metličkou vymícháme dohladka. Náplň nalijeme na upečené těsto a vložíme 
do trouby a dopečeme při stejné teplotě jako v bodě 1. asi 10 minut.

Doba přípravy: asi 40 minut
Doba pečení: asi 40 minut 

Vystačí na: asi 24 kusů

Na těsto:
120 g ovesných vloček

100 g strouhaného kokosu
2 balíčky Pudingu  

příchuť Vanilka Dr. Oetker
2 balíčkyTřtinového cukru  

s rumovou příchutí Dr. Oetker
1 balíček Skořicového cukru Dr. Oetker

2 vejce
250 ml mléka

1 PL tekutého medu
5 jablek  

(oloupaných a nastrouhaných nahrubo)

Na náplň:
500 g polotučného tvarohu
1 balíček Třtinového cukru  

s rumovou příchutí Dr. Oetker
150 ml mléka

1 vejce

Ještě potřebujeme:
koláčovou formu Ovesný koláč

bez mouky

TIPY: 
• Ještě teplý koláč 
můžeme dozdobit 
tak, že jej 
posypeme 
Skořicovým 
cukrem Dr. Oetker. 
• Koláč můžeme 
upéct i na plechu 
a servírovat 
nakrájený na 
kostky.



11

1. Na přípravu těsta v míse vyšleháme elektrickým ručním šlehačem nastaveným na 
nejvyšší stupeň z bílků tuhý sníh. Přidáme žloutky, cukr a Solamyl smíchaný 
s kůrou. Nešleháme, jen opatrně promícháme. Těsto naneseme na plech 
vyložený papírem na pečení potřený olejem. Vložíme do předehřáté trouby 
a pečeme. 
 
Elektrická trouba: 190 °C 
Horkovzdušná trouba: 170 °C 
Plynová trouba: stupeň 4 
Doba pečení: asi 10 minut 

2. Horký plát překlopíme na utěrku a stáhneme papír na pečení. Plát srolujeme 
a necháme vychladnout.

3. Na přípravu náplně v míse vyšleháme elektrickým ručním šlehačem nastaveným 
na střední stupeň smetanu do polotuha. Přidáme vanilkový cukr, Smeta-fix 
a zakysanou smetanu a vyšleháme elektrickým ručním šlehačem nastaveným na 
nejvyšší stupeň dotuha.

4. Vychladlý plát rozrolujeme, potřeme náplní a opět srolujeme. Uložíme ztuhnout 
do chladničky.

Nadýchaná roláda
lehoučká

Doba přípravy: asi 30 minut
Doba pečení: asi 10 minut
Vystačí na: 6 porcí

Na těsto:
5 bílků
5 žloutků
100 g cukru
2 zarovnané PL Solamylu  
bez lepku Dr. Oetker
1 sáček Finesse  
Citrónové kůry Dr. Oetker

Na náplň:
250 ml smetany ke šlehání 
1 balíček Vanilkového cukru Dr. Oetker
1 balíček Smeta-fixu Dr. Oetker
150 g zakysané smetany

Ještě potřebujeme:
elektrický ruční šlehač
plech na pečení (30 × 40 cm)
olej na potření

TIP: 
Povrch rolády 
můžeme posypat 
moučkovým 
cukrem nebo polít 
Polevou světlou 
Dr. Oetker.
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1. Na přípravu těsta v míse smícháme mouku s kypřicím práškem, skořicí 
a brusinkami. Přidáme vejce, olej, sirup, vanilkovou pastu a mrkev a ručně 
vypracujeme hladké těsto. Z těsta vytvoříme váleček, který nakrájíme na 20 
stejných kousků. Z kousků vytvoříme placičky, které umístíme na plechy vyložené 
papírem na pečení asi 3 cm od sebe, aby se nám nespekly. Vložíme do 
předehřáté trouby a pečeme. 
 
Elektrická trouba: 180 °C 
Horkovzdušná trouba: 160 °C  
Plynová trouba: stupeň 3 
Doba pečení: asi 15 minut

2. Cookies necháme vychladnout.

3. Na přípravu náplně vymícháme v míse smetanový sýr s vanilkovou pastou 
a sirupem metličkou dohladka. Náplní cookies slepíme a uložíme do chladničky.

Doba přípravy: asi 20 minut
Doba pečení: asi 15 minut

Vystačí na: 10 kusů (slepených)

Na těsto:
230 g hladké mouky

2 zarovnané KL Kypřicího prášku do 
pečiva Dr. Oetker

2 zarovnané KL mleté skořice
70 g sušených brusinek

1 vejce
50 ml oleje

60 ml agávového sirupu
1 KL Vanilkové pasty Dr. Oetker

150 g mrkve nastrouhané nahrubo

Na náplň:
125 g smetanového sýru

1 KL Vanilkové pasty Dr. Oetker
1 KL agávového sirupu

Ještě potřebujeme:
 plech na pečení

Mrkvové cookies
měkkoučké
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1. Na přípravu těsta zalijeme v míse kaše vroucí vodou a necháme asi 10 minut 
odstát. Přidáme sodu, skořicový cukr, vejce a jablka a vymícháme dohladka. 
Těsto smažíme na lívancové pánvi potřené olejem a poté necháme lívance 
zchladnout. 

2. Na přípravu krému z pudingového prášku, mléka, vanilkového a třtinového cukru 
uvaříme hustější puding. Odstavíme a za občasného zamíchání ho necháme 
vychladnout. Poté do něho metličkou vmícháme tvaroh. 

3. Lívanečky namažeme krémem a povrch ozdobíme toppingem.

Lívance z ovesné kaše
karamelové

Doba přípravy: asi 20 minut
Celková doba přípravy: asi 40 minut
Vystačí na: 12 kusů

Na těsto:
4 balíčky Ovesné kaše  
Jablka, skořice Dr. Oetker
380 ml vroucí vody
1 KL Jedlé sody Dr. Oetker
1 balíček Skořicového cukru Dr. Oetker
4 vejce
2 jablka  
(oloupaná a nahrubo nastrouhaná)

Na krém:
1 balíček Pudingu Karamel Dr. Oetker
460 ml mléka
1 balíček Vanilkového cukru Dr. Oetker
1 balíček Třtinového cukru 
karamelového Dr. Oetker
250 g odtučněného tvarohu

Na ozdobení:
Topping Karamel Dr. Oetker

Ještě potřebujeme:
pánev na lívance 
olej na smažení
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1. Na přípravu krokantu na pánvi opražíme za stálého míchání ořechy s cukrem. 
Odstavíme a necháme vychladnout. 

2. Na přípravu těsta v míse smícháme směs na brownies s vejci, vodou a olejem 
a vymícháme metličkou dohladka podle návodu na obale. Těsto vlijeme do 
vymazané a moukou vysypané formy a uhladíme. Do těsta zatlačíme pralinky 
kulatou stranou dolů a posypeme krokantem. Vložíme do předehřáté trouby 
a pečeme. 
 
Elektrická trouba: 180 °C 
Horkovzdušná trouba: 160 °C 
Plynová trouba: stupeň 3 
Doba pečení: asi 30 minut

3. Brownies necháme vychladnout.

4. Polevu rozpustíme podle návodu. Naneseme ji na pralinky a necháme ztuhnout. 
Poté nakrájíme na 15 čtverců, které diagonálně překrojíme na trojúhelníky.

Doba přípravy: asi 10 minut
Doba pečení: asi 30 minut

Vystačí na: 30 kusů

Na krokant: 
50 g nasekaných lískových ořechů

20 g cukru

Na těsto:
1 balení Brownies Dr. Oetker

2 vejce
80 ml vody 
80 ml oleje

15 oříškových pralinek

Na polití:
1 balíček Polevy světlé Dr. Oetker

Ještě potřebujeme:
teflonovou pánev

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

Brownies trojúhelníky
stylové
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1. Na přípravu těsta v míse smícháme mouku s droždím, kakaem, cukrem, 
vanilkovým cukrem, solí a muškátovým oříškem. Přidáme polevu rozpuštěnou 
podle návodu na obale, mléko a máslo a vymícháme dohladka. Těsto zaprášíme 
moukou, přikryjeme utěrkou a necháme asi 45 minut na teplém místě kynout. Poté 
do těsta zapracujeme na pomoučené pracovní ploše nasekanou polevu. Těsto 
rozdělíme na 8 stejných dílů a vytvoříme válečky, které vložíme do vymazaných 
a moukou vysypaných hrnečků. Vložíme do předehřáté trouby a pečeme. 
 
Elektrická trouba: 170 °C 
Horkovzdušná trouba: 150 °C 
Plynová trouba: stupeň 2 
Doba pečení: asi 40 minut

2. Buchtičky necháme asi 10 minut zchladnout. Poté je opatrně vyklopíme.

3. Na přípravu polevy v misce vymícháme moučkový cukr s kakaem a vodou 
dohladka. Pomocí štětce nebo mašlovačky potřeme povrch buchtiček  
a posypeme nastrouhanou čokoládou. Necháme ztuhnout a podáváme.

Čokoládové buchtičky
kynuté

Doba přípravy: asi 30 minut
Doba pečení: asi 40 minut
Vystačí na: 8 porcí

Na těsto:
420 g hladké mouky
1 balíček Droždí Dr. Oetker
20 g Holandského kakaa Dr. Oetker
150 g moučkového cukru
2 balíčky Vanilkového cukru Dr. Oetker
špetku soli
špetku mletého muškátového oříšku
1 balíček rozpuštěné  
Polevy tmavé Dr. Oetker
200 ml teplého mléka
200 g rozpuštěného másla
1 balíček nasekané  
Polevy tmavé Dr. Oetker

Na polevu a posypání:
3 zarovnané PL moučkového cukru
1 zarovnanou PL Holandského  
kakaa Dr. Oetker
3 PL teplé vody
trochu nastrouhané hořké čokolády

Ještě potřebujeme:
8 vysokých hrnečků (Ø 7 cm)
plech na pečení
elektrický ruční šlehač
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1. Na přípravu dezertu vložíme do misky maliny, zasypeme je vanilkovým cukrem 
a necháme je rozmrazit.

2. V míse smícháme mléko s tvarohem a jogurtem. Přidáme Crème Olé a vyšleháme 
elektrickým ručním šlehačem nastaveným na nejvyšší stupeň dohladka. Nakonec 
vmícháme maliny a rozdělíme do pohárů. 

3. Povrch dozdobíme nasekanými pistáciemi a čerstvými malinami. 

Doba přípravy: asi 20 minut
Vystačí na: 6 porcí

Přísady:
200 g mražených malin

2 balíčky Vanilkového cukru Dr. Oetker
100 ml mléka

250 g nízkotučného tvarohu
150 g bílého jogurtu

1 balíček Crème Olé s vanilkovou 
příchutí Dr. Oetker

Na ozdobení:
2 PL nasekaných pistáciových ořechů

50 g čerstvých malin

Ještě potřebujeme:
elektrický ruční šlehač

6 pohárků

Malinová svačinka
s tvarohem 

pro děti i dospělé

TIP: 
Dezert můžeme 
připravit i s jiným 
ovocem, např. 
s jahodami nebo 
borůvkami.
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1. Na přípravu těsta v míse smícháme mouku se solí, droždím a kváskem. Přidáme 
žloutek, mléko, máslo, cukr a kůru 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 prohněteme a rozdělíme na válečky 
a vytvoříme z nich uzly, které dotvarujeme do vzhledu kuřátka – jeden konec 
necháme jako hlavičku a druhý konec jako ocásek. Ocásky nakrojíme ostrým 
nožem. Kuřátka naneseme na plech vyložený papírem na pečení. Zakryjeme je 
utěrkou a necháme je ještě asi 20 minut kynout. 

3. Povrch každého kuřátka potřeme bílkem pomocí štětce nebo mašlovačky. 
Vložíme do předehřáté trouby a pečeme. 
 
Elektrická trouba: 200 °C 
Horkovzdušná trouba: 180 °C 
Plynová trouba: stupeň 4 
Doba pečení: asi 20 minut

Kuřátka
jarní

Doba přípravy: asi 15 minut
Doba pečení: asi 20 minut
Vystačí na: 12 kusů

Na těsto:
500 g hladké mouky
2 zarovnané KL soli
1 balíček Droždí Dr. Oetker 
1 balíček Žitného kvásku Dr. Oetker
1 žloutek 
300 ml vlažného mléka
2 PL rozpuštěného másla
2 balíčky Vanilínového cukru Dr. Oetker
1 sáček Finesse  
Citrónové kůry Dr. Oetker

Na potření a posypání:
1 bílek
hrubá sůl
celý mák

Ještě potřebujeme:
plech na pečení (30 × 40 cm)

TIP: 
Kuřátka můžeme 
před pečením 
podle chuti posypat 
solí nebo mákem 
anebo jim udělat 
očička ze semínek.
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1. Na přípravu těsta přivedeme v kastrůlku vodu s máslem do varu. Přidáme mouku 
smíchanou s Gustinem a solí a důkladně vymícháme dohladka. Směs vložíme do 
mísy, přidáme postupně vejce a vyšleháme elektrickým ručním šlehačem 
nastaveným na nejvyšší stupeň dohladka. Nakonec vmícháme kypřicí prášek 
a sýr. Cukrářský sáček s hladkou trubičkou naplníme těstem a na vymazaný plech 
tvoříme tyčinky asi 6 cm dlouhé. Vložíme do předehřáté trouby a pečeme. 
 
Elektrická trouba: 200 °C 
Horkovzdušná trouba: 180 °C 
Plynová trouba: stupeň 4 
Doba pečení: asi 20 minut (po dobu pečení troubu neotvíráme)

2. Tyčinky necháme vychladnout.

3. Na přípravu dipu v míse smícháme tvaroh s Creme VEGA. Přidáme najemno 
nastrouhanou mrkev, nadrobno nakrájenou jarní cibulku a petrželku. Nakonec 
dochutíme solí a pepřem a podáváme s tyčinkami. 

Doba přípravy: asi 40 minut
Doba pečení: asi 20 minut

Vystačí na: asi 50 kusů

Na těsto:
125 ml vody
25 g másla

75 g hladké mouky
15 g Gustinu bez lepku Dr. Oetker

špetku soli
3 vejce

½ KL Kypřicího prášku  
do pečiva Dr. Oetker

100 g strouhaného sýru

Na dip:
250 g nízkotučného tvarohu

150 g Creme VEGA Dr. Oetker
1 mrkev

1 jarní cibulku
svazek čerstvé hladkolisté petrželky

sůl dle chuti
pepř dle chuti

Ještě potřebujeme:
plechy na pečení 

elektrický ruční šlehač 
cukrářský sáček  

s hladkou trubičkou (Ø asi 1 cm)
struhadlo

Sýrové tyčinky
se zeleninovým dipem

TIP: 
Sýrové tyčinky se 
skvěle hodí pro 
zamrazení. 
Rozmrazené před 
servírováním 
krátce ohřejeme 
v troubě.
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1. Na přípravu těsta bazalku nakrájíme na jemné proužky. V míse vyšleháme z bílků 
a soli elektrickým ručním šlehačem nastaveným na nejvyšší stupeň tuhý sníh. 
V jiné misce smícháme žloutky se zakysanou smetanou. Přidáme mouku 
smíchanou s kypřicím práškem a zlehka vmícháme sníh a bazalku. 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 10 minut

2. Plát necháme vychladnout.

3. Na přípravu bazalkového krému v míse rozmixujeme sýr se zakysanou smetanou 
a bazalkou tyčovým mixérem dohladka. VEGA Gel připravíme s vodou podle 
návodu na obale a vmícháme do směsi. Dochutíme pepřem a solí a necháme 
mírně ztuhnout.

4. Na přípravu paprikového krému v míse rozmixujeme sýr se zakysanou smetanou 
a paprikou tyčovým mixérem dohladka. VEGA Gel připravíme s vodou podle 
návodu na obale a vmícháme do směsi. Dochutíme pepřem a solí a necháme 
mírně ztuhnout.

5. Plát rozkrájíme na 4 stejné obdélníky. Jeden potřeme bazalkovým krémem 
a druhý potřeme paprikovým krémem. Přiklopíme zbylými obdélníky, jemně 
přitlačíme a uložíme nejméně na hodinu do chladničky ztuhnout.

6. Poté ostrým nožem nakrájíme obdélníky na kostičky a dozdobíme mozzarellou, 
rajčátky, bazalkou, olivami a sýrem. Připevníme párátkem.

Barevné kostičky
jednohubky

Doba přípravy: asi 50 minut
Celkový čas přípravy: asi 60 minut 
Vystačí na: asi 60 kusů

Na těsto:
lístky čerstvé bazalky z ½ keříku
4 bílky
½ KL soli
4 žloutky
90 g zakysané smetany
100 g hladké mouky
1 zarovnanou KL Kypřicího prášku  
do pečiva Dr. Oetker
Na bazalkový krém:
100 g tučného čerstvého sýru
180 g zakysané smetany
lístky čerstvé balaky z 1 keříku
1 balíček VEGA Gelu Dr. Oetker
150 ml vody
mletý pepř
sůl
Na paprikový krém:
100 g tučného čerstvého sýru
90 g zakysané smetany
125 g nakládané grilované červené 
papriky (odkapané)
1 balíček VEGA Gelu Dr. Oetker
150 ml vody
mletý pepř
sůl
Na ozdobení:
150 g mini mozzarelly
200 g cherry rajčátek
pár lístků čerstvé bazalky
80 g černých oliv bez pecky
200 g ovčího sýru nebo fety
Ještě potřebujeme:
plech na pečení (30 × 40 cm)
elektrický ruční šlehač 
tyčový mixér
párátka
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ZDRAVÁ PAUZA
Vyzkoušejte ovesné kaše s vylepšenou recepturou
• zvýšený podíl ovesných vloček
• s nízkým obsahem cukru
• s nízkým obsahem soli
• zdroj vlákniny 

• Creme VEGA je trendy veganský produkt na bázi sóji 

• unikátní výrobek, který neobsahuje  
žádné suroviny živočišného původu

• má krémovou konzistenci a lahodnou chuť

• je ideální na vaření a zjemnění jídel,  
pro přípravu různých dipů

• při vaření se nesráží, obsahuje  
30 % tuku, proto se dá vyšlehat

• dostupné v: Ahold Supermarket,  
Billa a Globus 

VEGA JE MEGA

Rýžové kaše Dr. Oetker, 
správná volba pro každého!
• lehce stravitelné
• certifikované bezlepkové výrobky




