
Receptář č. 50

Deník  
mého  
léta



příprava do 20 min.
příprava do 40 min.
příprava do 60 min.

KL = kávová lžička
PL = polévková lžíce

snadná příprava
střední obtížnost
pro zkušené

Připomínáme, že všechny recepty jsou vyzkoušeny pouze s výrobky Dr. Oetker.  
Zavařeniny uchováváme na chladném a suchém místě. Otevřené sklenice ukládáme do lednice a rychle spotřebujeme.

Vysvětlení použitých piktogramů a značek:
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Léto je nejkrásnější období roku. Slunce nás ohřívá horkými 
paprsky a příroda nás uchvacuje svojí barevnou záplavou. 
Sladké a šťavnaté plody čekají jen na to, abychom je ochutnali 
a zavařili z nich lahodné pochoutky pro naše nejbližší nebo 
přátele. Do sklenic s džemem a lahví se sirupem si můžeme 
uložit všechny krásné letní vzpomínky.

Abyste si Vy i Vaši milovaní uchovali letní vzpomínky co 
nejlépe, připravili jsme pro Vás tento praktický receptář.

Vyzkoušejte chutné a originální recepty na přípravu džemů, 
sirupů a čatní a uložte si do nich vzpomínky na krásné letní 
dny.

Přejeme Vám spoustu radosti při zavařování!

Veronika Lengyelová
Zákaznický servis

Iveta Krausová
Zkušební kuchyně

Zkušební kuchyně

Je to tak jednoduché!
Jedinečné i klasické 
recepty na přípravu 
džemů, sirupů nebo želé, 
ale i mnoho zajímavých 
tipů a informací najdete 
na www.zavarovani.cz.

Rady, tipy, recepty
Kontakt Dr. Oetker

844 638 537  Po–Pá 08.00–14.00
oetker@oetker.cz



TIP: 
Sirup můžeme 
udělat i z mraženého 
ovoce.

JAHODOVO-TŘEŠŇOVÝ SIRUP

1. Jahody a třešně na přípravu sirupu vložíme do hrnce a zalejeme vodou. 
Přivedeme do varu a za stálého míchání asi 5 minut povaříme. Odstavíme 
a necháme vychladnout. Potom přidáme cukr na sirup a odložíme na noc do 
chladničky.

2. Druhý den směs propasírujeme přes sítko nebo gázu. Sirup přivedeme do varu 
a 5 minut povaříme. Sebereme případnou pěnu a horký sirup nalejeme do 
sterilních a zahřátých lahví. Lahve důkladně uzavřeme víčky a asi na 20 minut 
položíme vodorovně.

Vystačí na: 700 ml sirupu

Doba přípravy: asi 40 minut

Přísady:
250 g očištěných  

a rozmixovaných jahod

250 g odpeckovaných  
a rozmixovaných třešní

200 ml vody

1 balíček Cukru na sirup Dr. Oetker

Pravé letní 
osvěžení



TIP: 
Pokud chceme mít 
pomazánku pikantní, 
přidáme nadrobno 
nakrájenou půlku 
červené čili papričky.

SLADKÁ JAHODOVO-PAPRIKOVÁ POMAZÁNKA

1. Jahody a papriky nakrájíme na větší kousky, dáme do velkého hrnce a pomocí 
ponorného mixéru rozmixujeme na pyré. Přidáme želírovací cukr se stévií a dobře 
promícháme. Za stálého míchání přivedeme do varu a důkladně povaříme 
minimálně 5 minut.

2. Na talířek kápneme 1–2 KL právě uvařené pomazánky. Pokud je po vychladnutí 
málo tuhá, přidáme do směsi 2 zarovnané KL Kyseliny citrónové Dr. Oetker, krátce 
povaříme a zkoušku zopakujeme.

3. Sebereme případnou pěnu a plníme do připravených sklenic až po okraj. Sklenice 
důkladně uzavřeme víčky, otočíme dnem nahoru a asi 5 minut necháme stát na 
víčkách.

Překvapení
 v červeném

Vystačí na: asi 6 sklenic à 200 ml 

Doba přípravy: asi 40 minut

Přísady:
350 g jahod  
(očištěné, nakrájené)

350 g červených paprik  
(očištěné, nakrájené)

1 balíček Želírovacího cukru  
se stévií 250 g



TIP: 
Sirup můžeme pít 
naředěný studenou 
vodou, ale i s teplým 
čajem.

LEVANDULOVÝ SIRUP

1. Květy levandule namočíme do vlažné převařené vody. Přidáme citrón nakrájený 
na plátky a kyselinu citrónovou. Potom přidáme cukr na sirup a odložíme na noc 
do chladničky.

2. Na druhý den směs přecedíme přes sítko nebo gázu. Sirup přivedeme do varu 
a 5 minut povaříme. Sebereme případnou pěnu a horký sirup nalejeme do 
sterilních a zahřátých lahví. Lahve důkladně uzavřeme víčky a asi na 20 minut 
položíme vodorovně.

Vystačí na: 700 ml sirupu

Doba přípravy: asi 40 minut

Přísady:
2 hrsti nastříhaných  

levandulových květů

500 ml vody

1 chemicky neošetřený citrón

1 zarovnaná KL  
Kyseliny citrónové Dr. Oetker

1 balíček Cukru na sirup Dr. Oetker

Relax
pod slunečníkem



TIP: 
Džem můžeme 
připravit i s třtinovým 
cukrem.

HRUŠKOVO-JABLEČNÝ DŽEM S KARAMELEM

1. Hrušky a jablka oloupeme, najemno pokrájíme a navážíme 500 g hrušek a 350 g 
jablek. Ve velkém hrnci ohřejeme 250 g cukru a na středním ohni necháme 
zkaramelizovat do zlatova. Hrnec odstavíme ze sporáku.

2. Ovoce, jablečnou šťávu a kyselinu citrónovou přidáme ke karamelu. ½ balíčku Pektinu 
Dr. Oetker smícháme s 2 PL cukru, přidáme do hrnce a vše dobře promícháme. Za 
stálého míchání přivedeme do varu a důkladně povaříme 1 minutu. Přidáme zbývající 
cukr, přivedeme do varu, důkladně povaříme minimálně 5 minut a odstavíme.

3. Na talířek kápneme 1–2 KL právě uvařeného džemu. Pokud je po vychladnutí 
málo tuhý, přidáme do směsi 2 zarovnané KL Kyseliny citrónové Dr. Oetker, krátce 
povaříme a zkoušku zopakujeme.

4. Sebereme případnou pěnu a plníme do připravených sklenic až po okraj. Sklenice 
důkladně uzavřeme víčky, otočíme dnem nahoru a asi 5 minut necháme stát na 
víčkách.

Romantika ukrytá v ovoci 

Vystačí na: asi 6 sklenic à 200 ml

Doba přípravy: asi 40 minut

Přísady:
500 g hrušek (čistá hmotnost)

350 g jablek nakyslých (čistá hmotnost)

500 g cukru

150 ml čiré jablečné šťávy

1 balíček Kyseliny citrónové Dr. Oetker

½ balíčku Pektinu Dr. Oetker



TIPY: 
•  Místo čerstvých 

rajčat můžeme 
použít jednu 
konzervu 
loupaných rajčat 
(400 g).

•  Čatní podáváme se 
sýrem a krekry.

PIKANTNÍ RAJČATOVÉ ČATNÍ

1. Nadrobno nakrájená rajčata vložíme do hrnce. Přidáme 1 KL vanilkové pasty, 
želírovací cukr a důkladně promícháme. Necháme 30 minut odstát. 

2. Rajčata trochu pomačkáme šťouchadlem na brambory. Cibuli a česnek nakrájíme 
nadrobno. Feferonku očistíme a najemno nakrájíme. Cibuli, česnek, feferonku, 
mrkvovou šťávu, protlak a citrónovou kůru přidáme k rajčatům a dobře 
promícháme. Za stálého míchání přivedeme do varu a důkladně povaříme 
minimálně 5 minut.

3. Přidáme bazalku a citrónovou šťávu. Čatní dochutíme solí, pepřem a skořicí a ihned 
plníme do sklenic až po okraj. Sklenice důkladně uzavřeme víčky, otočíme dnem 
nahoru a asi 5 minut necháme stát na víčkách.

Vystačí na: asi 4 sklenice à 200 ml

Doba přípravy: asi 40 minut

Přísady:
400 g rajčat (očištěná, nakrájená)

1 KL Vanilkové pasty  
s mletým luskem Dr. Oetker

½ balíčku Želírovacího cukru  
Extra 2 : 1 Dr. Oetker

150 g červené cibule (očištěné)

1 stroužek česneku

1 červená feferonka

100 ml mrkvové šťávy

30 g rajčatového protlaku

1 balíček Finesse  
citrónové kůry Dr. Oetker

1 PL nasekaných listů bazalky

2 PL citrónové šťávy

cca 2 KL soli

čerstvě umletý pepř

na 2 špičky nože mleté skořice

Ideální 
na zahradní párty



TIP: 
Džem můžeme 
připravit i ze 
zmražené směsi 
lesního ovoce.

SUPER DŽEM Z LESNÍHO OVOCE

1. Bobulové ovoce přebereme, případně umyjeme a nakrájíme nadrobno. Z každého 
druhu odvážíme 200 g.

2. Ovoce a vanilkový extrakt vložíme do většího hrnce a důkladně promícháme. 
Za stálého míchání přivedeme do varu a důkladně povaříme minimálně 5 minut.

3. Na talířek kápneme 1–2 KL právě uvařeného džemu. Pokud je po vychladnutí 
málo tuhý, přidáme do směsi 2 zarovnané KL Kyseliny citrónové Dr. Oetker, krátce 
povaříme a zkoušku zopakujeme.

4. Sebereme případnou pěnu a plníme do připravených sklenic až po okraj. Sklenice 
důkladně uzavřeme víčky, otočíme dnem nahoru a asi 5 minut necháme stát na 
víčkách.

Vystačí na: asi 6 sklenic à 200 ml

Doba přípravy: asi 40 minut

Přísady:
200 g malin

200 g borůvek

200 g ostružin

200 g černého rybízu

200 g jahod

1 KL Extrakt  
Bourbon vanilka Dr. Oetker

1 balíček Gelfix 3 : 1 Dr. Oetker

350 g cukru

Lesní bobulový výběr



TIP: 
Místo vína můžeme 
použít i červenou 
ovocnou šťávu, např. 
hroznovou.

NETRADIČNÍ DŽEM ZE ŠVESTEK

1. Švestky, víno, pomerančovou šťávu, kůru a skořicový cukr v hrnci dobře 
promícháme. Pektin Dr. Oetker smícháme s 2 PL cukru a přidáme k ovoci. Za 
stálého míchání asi 1 minutu důkladně povaříme.

2. Přidáme zbytek cukru a přivedeme do varu. Za stálého míchání důkladně 
povaříme minimálně 5 minut a odstavíme.

3. Na talířek kápneme 1–2 KL právě uvařeného džemu. Pokud je po vychladnutí 
málo tuhý, přidáme do směsi 2 zarovnané KL Kyseliny citrónové Dr. Oetker, krátce 
povaříme a zkoušku zopakujeme.

4. Sebereme případnou pěnu a plníme do připravených sklenic až po okraj. Sklenice 
důkladně uzavřeme víčky, otočíme dnem nahoru a asi 5 minut necháme stát na 
víčkách.

Vystačí na: asi 7 sklenic à 200 ml

Doba přípravy: asi 40 minut

Přísady:
1 500 g švestek 

(očištěné, odpeckované)

2 chemicky neošetřené pomeranče

350 ml červeného vína

1 balíček Pektinu Dr. Oetker

2 balíčky Skořicového cukru Dr. Oetker

700 g cukru

Letní pozdrav zimě



TIP: 
Sirup chutná 
výborně zředěný 
v teplém čaji.

HŘEJIVÝ SIRUP ZE ŠVESTEK A VÍNA

1. Švestky na přípravu sirupu vložíme do hrnce a zalijeme vodou. Přivedeme do varu 
a za stálého míchání asi 5 minut povaříme. Odstavíme a necháme vychladnout. 
Potom přidáme kůru a šťávu z pomeranče, víno, skořicový cukr a cukr na sirup 
a odložíme na noc do chladničky.

2. Druhý den směs propasírujeme přes sítko nebo gázu. Sirup přivedeme do varu 
a 5 minut povaříme. Sebereme případnou pěnu a horký sirup nalejeme do 
sterilních a zahřátých lahví. Lahve důkladně uzavřeme víčky a asi na 20 minut 
položíme vodorovně.

Vzpomínka 
na konec prázdnin

Vystačí na: asi 700 ml sirupu

Doba přípravy: asi 40 minut

Přísady:
500 g očištěných  
a rozmixovaných švestek

kůra a šťáva z jednoho chemicky 
neošetřeného pomeranče

250 ml červeného vína

1 balíček Skořicového cukru Dr. Oetker

1 balíček Cukru na sirup Dr. Oetker



Inovace
v želírování!

Připravte si džem podle vlastní chuti

Jeden balíček Pektinu Dr. Oetker vystačí 
až na 2 000 g ovoce, ke kterému se přidává 
700 až 1 000 g cukru v závislosti na zralosti 
ovoce nebo preferovaném obsahu cukru 
v připravovaném džemu. Je možné ho 
kombinovat s řepným i třtinovým cukrem. 
Neobsahuje žádné konzervační látky. Pektin 
je 100% rostlinného původu a v džemu působí 
jako přírodní zahušťovadlo. Díky němu získá 
Váš domácí džem požadovanou konzistenci.




