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130 let



Dobová vydání receptů Dr. Oetker:

 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.

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

Sledujte nás na sociálních sítích. 

 @PečemeSLáskou

 DrOetker_CZ

 Dr. Oetker Česká republika

na začátek roku 2021 jsme se rozhodli pro Vás 
připravit toto malé překvapení – vítáme Vás 
u mimořádného vydání receptáře! Letos totiž slavíme 
130 let historie společnosti Dr. Oetker a 30 let 
novodobé historie naší firmy v Československu. 

Brány společnosti Dr. Oetker v Československu se 
krátce po druhé světové válce na dlouhá léta uzavřely. 
Znovu se otevřely v Bratislavě v roce 1991 
a spotřebitelé si stále pamatovali výrobky nejvyšší 
kvality značky Dr. Oetker. Pobočka Dr. Oetker v České 
republice byla založena po rozdělení Československa 
v roce 1993.

Psal se rok 1891, když mladý lékárník pan Dr. August 
Oetker začal pracovat na vývoji prášku do pečiva. 
O dva roky později se mu skutečně podařilo způsobit 
revoluci v pečení, protože kypřicí prášek od 
Dr. Oetkera garantoval, že se každý koláč podaří. 

Zároveň pan Oetker již od počátku upozorňoval na 
své výrobky pomocí receptů na obale kypřicího prášku 
a v tisku, a tak se začala psát i historie našich receptů.

Proto jsme si řekli, že některé z nich doslova 
oprášíme! Z archivu jsme vybrali a znovu vyzkoušeli 
dobroty, podle nichž se učili péct už celé generace. 
Do  hlavní role jsme samozřejmě obsadili Kypřicí 
prášek do pečiva Dr. Oetker! Některé recepty jsme 
ponechali v jejich původní verzi beze změn, jiné mírně 
upravili, abychom je dovedli k dokonalosti, a nakonec 
jsme několik receptů převedli do formy moderního 
pečení.

Již 130 let pro Vás vytváříme chuť domova a díky Vám 
můžeme dál vyvíjet inovativní výrobky vysoké kvality.

Debora Turečková
Zákaznický servis

Iveta Krausová
Zkušební kuchyně
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TIP: 
Dort vypadá 
skvěle, když jej 
ozdobíme 
kuličkami. Ty 
vytvoříme tak, že 
odřízneme slabou 
část korpusu, 
kterou rozdrobíme 
a spojíme trochou 
krému. Obalíme je 
v mletých oříšcích 
a ozdobíme dort.

1. Na přípravu těsta v míse nad párou rozpustíme čokoládu. Přidáme kávu, aroma, 
kůru, žloutky a cukr a metličkou vymícháme dohladka. Poté sundáme z páry 
a vmícháme mák smíchaný s moukami, ořechy a kypřicím práškem. Nakonec 
z bílků ušleháme elektrickým ručním šlehačem nastaveným na nejvyšší stupeň 
tuhý sníh, který zlehka opatrně vmícháme do těsta. Těsto naneseme 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 30 minut 

2. Korpus necháme vychladnout. Vychladlý korpus jednou podélně rozřízneme.

3. Na přípravu krému v míse vyšleháme smetanu s Crème Olé a cukrem elektrickým 
ručním šlehačem nastaveným na nejvyšší stupeň dotuha. Poté zašleháme tvaroh 
s kávou dohladka. Dort naplníme částí krému. Slabě potřeme povrch a strany 
dortu. 

4. Zbytek krému naneseme do cukrářského sáčku a dozdobíme povrch dortu. 

Doba přípravy: asi 20 minut
Doba pečení: asi 30 minut

Vystačí na: asi 12 porcí

Na těsto:
100 g hořké čokolády

1 PL silné kávy
1 KL Aroma rumového Dr. Oetker

1 balíček Finesse citrónové kůry Dr. Oetker
3 žloutky

120 g cukru
100 g mletého máku

30 g hladké mouky
30 g polohrubé mouky

50 g opražených mletých vlašských ořechů
½ balíčku Kypřicího prášku 

do pečiva Dr. Oetker
3 bílky

Na krém:
250 ml smetany ke šlehání

1 balíček Crème Olé  
příchuť vanilka Dr. Oetker

250 g polotučného tvarohu 
2 PL silné kávy

Ještě potřebujeme:
elektrický ruční šlehač

dortovou formu (Ø 18 cm) 
cukrářský sáček s řezanou trubičkou

Kapucínský dort
s vůní kávy

moderní
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1. Na přípravu těsta v míse vyšleháme z bílků elektrickým ručním šlehačem 
nastaveným na nejvyšší stupeň tuhý sníh. V jiné míse vyšleháme máslo s cukrem 
a žloutky do pěny. Přidáme mouku smíchanou s kypřicím práškem, kakaem 
a ořechy. Přidáme kávu a sníh z bílků a vymícháme dohladka. Těsto naneseme 
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 30 minut 

2. Korpus necháme vychladnout. 

3. Na přípravu nádivky v kastrůlku povaříme ořechy s mlékem a cukrem. Odstavíme 
a necháme vychladnout. V míse vyšleháme máslo elektrickým ručním šlehačem 
nastaveným na nejvyšší stupeň a postupně zašleháme vychladlou ořechovou 
směs.  

4. Vychladlý korpus jednou podélně rozřízneme a naplníme nádivkou.

5. Polevu rozpustíme podle návodu na obale a potřeme povrch dortu. Dozdobíme 
zdobením, borůvkami a ostružinami.

Ořechový dort
s kakaem a čokoládou

Doba přípravy: asi 20 minut
Doba pečení: asi 30 minut
Vystačí na: asi 12 porcí 

Na těsto:
2 bílky
30 g změklého másla
160 g cukru
2 žloutky
180 g hladké mouky
1 balíček Kypřicího prášku  
do pečiva Dr. Oetker
20 g prosátého  
Holandského kakaa Dr. Oetker
20 g mletých vlašských ořechů
125 ml zchladlé černé kávy
Na nádivku:
50 g mletých vlašských ořechů
70 ml mléka
50 g moučkového cukru 
60 g změklého másla
Na polevu a ozdobení:
1 balíček Polevy mléčné Dr. Oetker
Zdobení tmavé Dr. Oetker
125 g čerstvých borůvek a ostružin
Ještě potřebujeme:
elektrický ruční šlehač
dortovou formu (Ø 20 cm) 

moderní
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1. Na přípravu těsta v míse smícháme mouku s kypřicím práškem, cukrem, solí 
a kůrou. Přidáme máslo a vejce a ručně vypracujeme hladké těsto. Těsto 
zabalíme do mikrotenového sáčku a uložíme asi na 30 minut do chladničky. Na 
pomoučené pracovní ploše těsto pomocí válečku vyválíme na plát o tloušťce asi 
5 mm a pomocí vykrajovátka vykrájíme kolečka. Naneseme je na plechy vyložené 
papírem na pečení. Vložíme do předehřáté trouby a pečeme. 
 
Elektrická trouba: 180 °C 
Horkovzdušná trouba: 160 °C  
Plynová trouba: stupeň 3 
Doba pečení: asi 15 minut (1 plech)

2. Kolečka necháme vychladnout.

3. Na slepení vymícháme povidla s rumem dohladka. Kolečka slepíme vždy dvě 
k sobě. 

4. Polevu připravíme s vodou nebo mlékem podle návodu na obale. Povrch koleček 
polijeme polevou a dozdobíme červenou tubičkou a zdobením. Necháme 
ztuhnout.

Doba přípravy: asi 40 minut
Doba pečení: asi 15 minut

Vystačí na: asi 30 kusů slepených

Na těsto:
370 g hladké mouky

½ balíčku Kypřicího prášku  
do pečiva Dr. Oetker

100 g cukru
špetku soli

1 balíček Finesse citrónové kůry Dr. Oetker
250 g změklého másla

2 vejce
Na slepení:

150 g švestkových povidel
1 PL rumu

Na polevu a ozdobení:
1 balíček Polevy v prášku  

punčová příchuť Dr. Oetker
2–3 PL studené vody nebo mléka

Tubičky na zdobení 4 barvy Dr. Oetker
Zdobení 4 druhy zlaté/stříbrné Dr. Oetker

Ještě potřebujeme:
vykrajovací formičku  

ve tvaru kolečka (Ø 5 cm)
2 plechy na pečení

moderní

Rumové dortíčky
s povidly



7

1. Na přípravu těsta v míse smícháme mouku s mandlemi, kypřicím práškem, 
cukrem, skořicovým cukrem a solí. Přidáme máslo a ručně vypracujeme hladké 
těsto. Těsto zabalíme do mikrotenového sáčku a uložíme asi na 30 minut do 
chladničky. Na pomoučené pracovní ploše těsto pomocí válečku vyválíme na plát 
o tloušťce asi 5 mm a pomocí vykrajovátka vykrájíme kolečka. Naneseme je na 
plechy vyložené papírem na pečení. Vložíme do předehřáté trouby a pečeme. 
 
Elektrická trouba: 180 °C 
Horkovzdušná trouba: 160 °C  
Plynová trouba: stupeň 3 
Doba pečení: asi 12 minut (1 plech)

2. Kolečka necháme vychladnout.

3. Na přípravu krému v míse vyšleháme smetanu s Crème Olé a cukrem elektrickým 
ručním šlehačem nastaveným na nejvyšší stupeň dotuha. Poté zašleháme tvaroh 
dohladka. Krém naneseme do cukrářského sáčku a slepíme vždy dvě kolečka 
k sobě. 

4. Povrch ozdobíme polevou rozpuštěnou podle návodu na obale. Dozdobíme 
zbylým krémem, zdobením a borůvkami.

Doba přípravy: asi 40 minut
Doba pečení: asi 12 minut
Vystačí na: asi 20 kusů slepených 

Na těsto:
200 g hladké mouky
100 g mletých mandlí nebo ořechů
1 zarovnanou KL Kypřicího prášku 
do pečiva Dr. Oetker
80 g cukru
1 balíček Skořicového cukru Dr. Oetker
špetku soli
150 g změklého másla
Na krém:
250 ml smetany ke šlehání 
1 balíček Crème Olé  
příchuť vanilka Dr. Oetker
1 zarovnanou PL moučkového cukru
250 g polotučného tvarohu
Na ozdobení:
1 balíček Polevy tmavé Dr. Oetker
Zdobení 4 druhy zlaté/stříbrné Dr. Oetker
125 g čerstvých borůvek
Ještě potřebujeme:
vykrajovací formičku  
ve tvaru kolečka (Ø 5 cm)
2 plechy na pečení
elektrický ruční šlehač
cukrářský sáček s hladkou trubičkou 

moderní

Krémové dortíčky
jemné a křehké
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1. Na přípravu těsta v kastrůlku rozpustíme máslo s cukrem a čokoládou. Poté 
přidáme mandle, vlijeme do mísy a vymícháme do zchladnutí. Přidáme sůl, 
žloutky a mouku smíchanou s kypřicím práškem a vymícháme dohladka. Z bílků 
vyšleháme elektrickým ručním šlehačem nastaveným na nejvyšší stupeň sníh, 
který nakonec zlehka vmícháme do těsta. 

2. Na dno vymazané a moukou vysypané formy nasypeme mandlové plátky 
a naneseme těsto. Vložíme do předehřáté trouby a pečeme. 
 
Elektrická trouba: 170 °C  
Horkovzdušná trouba: 150 °C 
Plynová trouba: stupeň 2 
Doba pečení: asi 60 minut

3. Chlebíček necháme asi 10 minut ve formě zchladnout. Poté ho opatrně 
vyklopíme.

Doba přípravy: asi 20 minut
Doba pečení: asi 60 minut

Vystačí na: asi 12 porcí

Na těsto:
120 g másla
160 g cukru

140 g hořké čokolády
80 g mletých mandlí

špetku soli
4 žloutky

60 g hladké mouky
1 zarovnanou KL Kypřicího prášku  

do pečiva Dr. Oetker
4 bílky

Na potření a posypání:
30 g mandlových plátků

Ještě potřebujeme:
elektrický ruční šlehač

formu na biskupský chlebíček (30 × 11 cm)

původní

Čokoládový chlebíček
s mandlemi

PŮVODNÍ  
TIP  
z prvorepublikového 
receptáře Dr. Oetker: 
Čokoládový chléb jest 
příští den mnohem 
chutnější a podává se 
se šlehanou smetanou.
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TIPY: 
• Pokud nám zbude 
ananas, nakrájíme 
ho na kousky 
a přimícháme do 
těsta. Hotový 
chlebíček pak bude 
ještě šťavnatější.
• Upečený 
chlebíček polijeme 
rozpuštěnou 
Polevou tmavou 
Dr. Oetker. V této 
úpravě bude 
výsledek naprosto 
exkluzivní.

1. Na přípravu těsta necháme kompot důkladně okapat. Do mísy nastrouháme na 
hrubém struhadle marcipán. Přidáme máslo, cukr, vanilínový cukr a vejce 
a vyšleháme elektrickým ručním šlehačem nastaveným na střední stupeň 
dohladka. Nakonec vmícháme mouku smíchanou s kypřicím práškem. Kolečka 
ananasu naskládáme na dno formy vyložené papírem na pečení. Naneseme těsto 
a uhladíme. Vložíme do předehřáté trouby a pečeme. 
 
Elektrická trouba: 180 °C 
Horkovzdušná trouba: 160 °C 
Plynová trouba: stupeň 3 
Doba pečení: asi 60 minut

2. Chlebíček necháme asi 10 minut ve formě zchladnout. Poté ho opatrně 
vyklopíme.

Doba přípravy: asi 20 minut
Doba pečení: asi 60 minut
Vystačí na: asi 12 porcí 

Na těsto:
ananasový kompot kolečka  
(hmotnost po odkapání 200 g)
1 balení Marcipánu Dr. Oetker
175 g změklého másla
175 g cukru
1 balíček Vanilínového cukru Dr. Oetker
3 vejce
300 g hladké mouky
2 zarovnané KL Kypřicího prášku 
do pečiva Dr. Oetker
Ještě potřebujeme:
elektrický ruční šlehač
formu na biskupský chlebíček (30 × 11 cm)

původní

Ananasový chlebíček
s marcipánem
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1. Na přípravu těsta v míse vyšleháme máslo s cukrem, vejci a solí elektrickým 
ručním šlehačem nastaveným na nejvyšší stupeň do pěny. Přidáme rum, mléko, 
mouku smíchanou s kypřicím práškem a kakaem a zlehka ručně vymícháme 
dohladka. Těsto naneseme do vymazané a moukou vysypané formy. Vložíme do 
předehřáté trouby a pečeme. 
 
Elektrická trouba: 160 °C  
Horkovzdušná trouba: 140 °C 
Plynová trouba: stupeň 2 
Doba pečení: asi 60 minut

2. Bábovku necháme asi 10 minut ve formě zchladnout. Poté ji opatrně vyklopíme.

3. Polevu rozpustíme podle návodu na obale a povrch bábovky polijeme.

Doba přípravy: asi 30 minut
Doba pečení: asi 60 minut

Vystačí na: asi 16 porcí
 

Na těsto:
140 g změklého másla

140 g cukru
4 vejce

špetku soli
2 PL rumu

6 PL mléka
230 g hladké mouky

1 balíček Kypřicího prášku  
do pečiva Dr. Oetker

25 g Holandského kakaa Dr. Oetker
Na potření:

1 balíček Polevy de Luxe Dr. Oetker
Ještě potřebujeme:

formu na bábovku (Ø 23 cm)
elektrický ruční šlehač

vylepšený původní

Sachrova bábovka
poctivá
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1. Na přípravu těsta v míse smícháme tvaroh s mlékem, olejem, cukrem 
a vanilínovým cukrem. Přidáme mouku s kypřicím práškem a vymícháme 
dohladka. Těsto naneseme do vymazané a moukou vysypané formy.

2. Na přípravu krému promícháme společně tvaroh, cukr, vanilkový cukr, žloutek 
a kůru. V jiné míse vyšleháme z bílku elektrickým ručním šlehačem nastaveným 
na nejvyšší stupeň tuhý sníh. Zlehka ho vmícháme do tvarohového krému, který 
natřeme na těsto.

3. Na povrch krému naskládáme plátky jablek 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 20 minut

4. Koláč necháme vychladnout. Před podáváním můžeme zlehka pocukrovat 
moučkovým cukrem.

Doba přípravy: asi 25 minut
Doba pečení: asi 20 minut
Vystačí na: asi 24 porcí 

Na těsto:
250 g polotučného tvarohu
6 PL mléka
6 PL oleje
75 g cukru
1 balíček Vanilínového cukru Dr. Oetker
300 g hladké mouky
1 balíček Kypřicího prášku  
do pečiva Dr. Oetker
Na krém:
250 g plnotučného tvarohu
30 g cukru
1 balíček Vanilkového cukru Dr. Oetker
1 žloutek
1 balíček Finesse citrónové kůry Dr. Oetker
1 bílek
Na obložení a posypání:
700 g jablek  
(oloupaných a nakrájených na plátky)
2 balíčky Skořicového cukru Dr. Oetker
Ještě potřebujeme:
koláčová forma s vyšším okrajem
elektrický ruční šlehač

moderní

Jablečný koláč
s tvarohem
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1. Na přípravu těsta v míse smícháme mouku s mandlemi, kypřicím práškem, solí, 
cukrem a vanilínovým cukrem. Přidáme máslo, vejce a mléko a ručně 
vypracujeme hladké těsto. Těsto zabalíme do mikrotenového sáčku a uložíme asi 
na 30 minut do chladničky. Těsto na pomoučené pracovní ploše pomocí válečku 
vyválíme na plát 30 × 40 cm, který přeneseme na vymazaný a moukou vysypaný 
plech. Vložíme do předehřáté trouby a pečeme. 
 
Elektrická trouba: 180 °C 
Horkovzdušná trouba: 160 °C 
Plynová trouba: stupeň 3 
Doba pečení: asi 30 minut 

2. Plát necháme vychladnout. Poté plát rozdělíme na polovinu.

3. Na přípravu náplně v míse smícháme ořechy s cukrem a vanilínovým cukrem. 
Přidáme rum a vodu a vymícháme. Náplň rozetřeme na polovinu plátu a druhým 
plátem zakryjeme. Nakrájíme na kostky a posypeme moučkovým cukrem.

Doba přípravy: asi 15 minut
Doba pečení: asi 30 minut

Vystačí na: asi 16 kusů

Na těsto:
160 g hladké mouky

70 g strouhaných mandlí
1 zarovnanou KL Kypřicího prášku  

do pečiva Dr. Oetker
špetku soli
70 g cukru

½ balíčku Vanilínového cukru Dr. Oetker
100 g změklého másla

1 vejce
2 PL mléka
Na náplň:

100 g strouhaných vlašských ořechů
100 g moučkového cukru

½ balíčku Vanilínového cukru Dr. Oetker 
3 PL rumu

trochu vody
Na posypání:

1 PL moučkového cukru
Ještě potřebujeme:

plech na pečení

původní

Ořechové kostky
s rumem
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1. Na přípravu těsta v míse vyšleháme z bílků elektrickým ručním šlehačem 
nastaveným na nejvyšší stupeň tuhý sníh. V jiné míse vyšleháme máslo s cukrem, 
vanilínovým cukrem a žloutky do pěny. Přidáme mouku smíchanou s kypřicím 
práškem a smetanu a vymícháme dohladka. Těsto rozdělíme na polovinu a do 
jedné vmícháme kakao. Těsto po lžících střídavě naneseme 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 45 minut

2. Koláč necháme vychladnout.

Doba přípravy: asi 25 minut
Doba pečení: asi 45 minut
Vystačí na: asi 24 porcí 

Na těsto:
6 bílků
250 g změklého másla
500 g cukru
1 balíček Vanilínového cukru Dr. Oetker
6 žloutků
500 g hladké mouky
1 balíček Kypřicího prášku  
do pečiva Dr. Oetker
200 ml smetany ke šlehání
3 zarovnané PL  
Holandského kakaa Dr. Oetker
Ještě potřebujeme:
elektrický ruční šlehač
plech na pečení s vyšším okrajem 
(30 × 40 cm)

původní

Mramorový koláč
jednoduchá klasika

TIP: 
Koláč můžeme 
upéct také jako 
bábovku – 
doporučujeme 
formu na bábovku 
z našeho e-shopu.
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1. Na přípravu náplně v kastrůlku smícháme mák, máslo, cukr, mléko, kůru 
a skořicový cukr a asi 5 minut povaříme na mírném ohni. Odstavíme a necháme 
vychladnout. 

2. Na přípravu těsta vložíme do mísy vychladlé brambory. Přidáme cukr, vanilínový 
cukr, máslo, vejce, mléko, kůru, mouku smíchanou s kypřicím práškem a sůl 
a ručně vypracujeme hladké těsto. Z těsta vyválíme kulatý plát, který rozdělíme na 
12 stejných trojúhelníčků. Na širší stranu poklademe makovou náplň a zavineme 
tak, aby růžek byl nahoře a uprostřed. Rohlíčky naskládáme na plech vyložený 
papírem na pečení. Potřeme pomocí štětce nebo mašlovačky rozšlehaným 
vejcem. Vložíme do předehřáté trouby a pečeme. 
 
Elektrická trouba: 180 °C 
Horkovzdušná trouba: 160 °C 
Plynová trouba: stupeň 3 
Doba pečení: asi 25 minut

3. Rohlíčky necháme vychladnout. Povrch můžeme před podáváním pocukrovat.

Doba přípravy: asi 25 minut
Doba pečení: asi 25 minut

Vystačí na: 12 kusů

Na náplň:
100 g mletého máku

20 g másla
50 g cukru

125 ml mléka
½ balíčku Finesse citrónové kůry Dr. Oetker

1 balíček Skořicového cukru Dr. Oetker
Na těsto:

150 g vařených nastrouhaných brambor 
70 g cukru

1 balíček Vanilínového cukru Dr. Oetker
70 g změklého másla

1 vejce
1 PL mléka

½ balíčku Finesse citrónové kůry Dr. Oetker
150 g hladké mouky

1 balíček Kypřicího prášku  
do pečiva Dr. Oetker

špetku soli
Na potření:

1 vejce
Ještě potřebujeme:

plech na pečení

původní

Bratislavské rohlíčky
makové nebo ořechové

TIP: 
Rohlíčky chutnají 
báječně také 
s ořechovou 
náplní. Smícháme 
100 g mletých 
vlašských ořechů, 
50 g cukru, 2 PL 
mléka, 2 PL rumu 
a Vanilínový cukr 
Dr. Oetker. 
Naplníme rohlíčky 
a pečeme.
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1. Na přípravu těsta v míse smícháme mouku s kypřicím práškem, cukrem, solí, 
vanilínovým cukrem a citrónovým aroma. Přidáme máslo a vodu a ručně 
vypracujeme hladké těsto. Těsto zabalíme do mikrotenového sáčku a uložíme asi 
na 30 minut do chladničky. Na pomoučené pracovní ploše těsto pomocí válečku 
vyválíme na plát o tloušťce asi 5 mm a pomocí vykrajovátka vykrájíme kolečka. 
Naneseme je na plech vyložený papírem na pečení. Vložíme do předehřáté 
trouby a pečeme. 
 
Elektrická trouba: 190 °C 
Horkovzdušná trouba: 170 °C 
Plynová trouba: stupeň 3 
Doba pečení: asi 12 minut 

2. Kolečka necháme vychladnout.

3. Na ozdobení vyšleháme smetanu elektrickým ručním šlehačem nastaveným na 
nejvyšší stupeň dotuha. Šlehačku naplníme do cukrářského sáčku a naneseme 
na okraje koleček. Do středu vložíme očištěné ovoce. Dort-želé připravíme 
s vodou a cukrem podle návodu na obale a naneseme na ovoce. 
Necháme ztuhnout.

Doba přípravy: asi 20 minut
Doba pečení: asi 12 minut
Vystačí na: asi 8 kusů

Na těsto:
200 g hladké mouky
1 zarovnanou KL Kypřicího prášku  
do pečiva Dr. Oetker
75 g cukru
špetku soli
1 balíček Vanilínového cukru Dr. Oetker
½ KL Aroma citrónového Dr. Oetker
100 g změklého másla
2 PL vody
Na ozdobení:
250 ml smetany ke šlehání
350 g ovoce (maliny, borůvky, jahody, …)
1 balíček Dort-želé čirého Dr. Oetker
250 ml vody
2 zarovnané PL cukru
Ještě potřebujeme:
vykrajovací formičku ve tvaru kolečka 
(Ø 10 cm)
plech na pečení
elektrický ruční šlehač
cukrářský sáček s řezanou trubičkou

původní

Ovocné dortíčky
se šlehačkou



Přísady na pečení a kakao
v novém moderním designu

Pro
ještě
větší

zážitek
z pečení

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