
Receptář č. 51

Džem  
jako dárek



Pokud máte zájem pravidelně 
dostávat informace 

o novinkách, nových receptech, 
obchodních nabídkách 

a dostávat receptář zdarma, 
stačí, když se zaregistrujete 
do našeho Klubu přátel na: 

oetker.cz/registrace

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 chladničky a rychle spotřebujeme.

Vysvětlení použitých piktogramů a značek:
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Proč jsou dárky připravené doma a z lásky nejkrásnější?
Protože vyrobené doma chutnají nejlépe, protože při zdobení 
džemu nebo sirupu dáte do sklenice kousek ze sebe a vlastní 
fantazie, protože vynaložená námaha vyčaruje úsměv 
a originální chuť překoná očekávání. S námi džem, sirup či 
želé připravíte snadno a rychle, takže zbude čas ozdobit ho 
mašlí, připsat věnování nebo ho ihned vyzkoušet. 

Tento receptář Vám přináší nápadité recepty na zavařování, 
originální kombinace chutí a inspiraci na zdobení. 

Ke snídani servírujte jahodovo-grepový džem, který zdokonalí 
každé křupavé pečivo. K odpolednímu posezení se bude 
skvěle hodit rebarborová pomazánka smetanová na toastu 
a na večerní párty s přáteli přineste bezový sirup s karamelem 
či jedinečný melounový sirup. 

Kolik radosti v podobě voňavých a chutných 
sklenic rozdáte? 

Mnoho zábavy při zkoušení receptů Vám přejí

Dominika Hoellerer
Zákaznický servis

Iveta Krausová
Zkušební kuchyně

Zkušební kuchyně

Rady, tipy, recepty
Kontakt Dr. Oetker

844 638 537  Po–Pá 08.00–14.00
oetker.cz/kontakty

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.

Video recept  
na levandulový sirup
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TIP: 
Skvěle se hodí 
k jemným sýrům 
a krekrům či 
toustům.

JAHODOVÝ DŽEM S OCTEM BALSAMICO

1. Na přípravu džemu vložíme do hrnce jahody. Přidáme kyselinu a ½ balíčku 
Pektinu smíchaného se 2 PL cukru. Za stálého míchání asi 1 minutu důkladně 
povaříme. Přidáme zbytek cukru, přivedeme do varu a povaříme ještě minimálně 
5 minut.

2. Odebereme případnou pěnu, přilijeme ocet balsamico a ihned plníme do 
připravených sklenic až po okraj. Sklenice důkladně uzavřeme víčkem, otočíme 
dnem vzhůru a asi 5 minut necháme stát na víčku.

Vystačí na: asi 6 sklenic à 200 ml
Doba přípravy: asi 40 minut

Přísady:
1 kg jahod  

(očištěných a rozmixovaných)
1 zarovnaná KL  

Kyseliny citrónové Dr. Oetker
½ balíčku Pektinu Dr. Oetker

500 g cukru
3 PL krémového octa balsamico 

Ovocná návštěva  
ke snídani
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TIP: 
Namísto 
broskvového 
nektaru můžeme 
použít též šťávu 
z odšťavených 
čerstvých broskví, 
na 450 ml šťávy 
potřebujeme asi 
600 g broskví.

BEZINKOVO-BROSKVOVÉ ŽELÉ  
SE SNÍŽENÝM OBSAHEM KALORIÍ

1. Na přípravu želé nalijeme do hrnce šťávu a nektar. Přidáme Želírovací cukr se 
stévií a dobře promícháme. Za stálého míchání přivedeme do varu a důkladně 
povaříme minimálně 5 minut.

2. Odebereme případnou pěnu a ihned plníme do připravených sklenic až po okraj. 
Sklenice důkladně uzavřeme víčkem, otočíme dnem vzhůru a asi 5 minut 
necháme stát na víčku.

Sladký pozdrav  
lehký jak vánek

Vystačí na: asi 5 sklenic à 200 ml 
Doba přípravy: asi 40 minut
Přísady:
450 ml bezinkové šťávy  
(z 900 g plodů bezu černého)
450 ml broskvového nektaru
1 balíček Želírovacího cukru  
se stévií Dr. Oetker
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TIP: 
Filetování citrusů: 
ostrým nožem 
okrájíme po celém 
obvodu kůru až na 
dužinu. Podél bílé 
slupky vykrajujeme 
filátka tak, 
abychom získali 
čistou dužinu.

JAHODOVO-GREPOVÝ DŽEM

1. Na přípravu džemu grapefruity oloupeme, odstraníme bílou slupku, vykrájíme 
filátka a odvážíme. Do hrnce vložíme nakrájené ovoce, kyselinu a ½ balíčku 
Pektinu smíchaného se 2 PL cukru. Za stálého míchání asi 1 minutu důkladně 
povaříme. Přidáme zbytek cukru, přivedeme do varu a povaříme ještě minimálně 
5 minut. 

2. Odebereme případnou pěnu a ihned plníme do připravených sklenic až po okraj. 
Sklenice důkladně uzavřeme víčkem, otočíme dnem vzhůru a asi 5 minut 
necháme stát na víčku.

Vystačí na: asi 6 sklenic à 200 ml
Doba přípravy: asi 40 minut

Přísady:
500 g filátek z růžového grapefruitu  

(asi 3 kusy)
500 g jahod  

(nakrájených na malé kousky)
1 zarovnaná KL  

Kyseliny citrónové Dr. Oetker
½ balíčku Pektinu Dr. Oetker

500 g cukru

Jahodový polibek 
na tvář
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TIP: 
Rebarborová 
pomazánka 
smetanová se 
může skladovat 
v chladničce po 
dobu 1 měsíce. 
Sklenice 
s pomazánkou 
můžeme i zamrazit.

REBARBOROVÁ POMAZÁNKA SMETANOVÁ

1. Na přípravu pomazánky vložíme do hrnce rebarboru s jahodami, limetkovou šťávu 
a Želírovací cukr Extra a dobře promícháme. Za stálého míchání přivedeme do 
varu a důkladně povaříme minimálně 3 minuty. Odstavíme a pomocí ponorného 
mixéru rozmixujeme na pyré. Přidáme máslo a smetanu a za stálého míchání 
ještě asi 2 minuty povaříme. 

2. Odebereme případnou pěnu a ihned plníme do připravených sklenic až po okraj. 
Sklenice důkladně uzavřeme víčkem, otočíme dnem vzhůru a asi 5 minut 
necháme stát na víčku. 

Odpoledne  
plné chuti

Vystačí na: asi 6 sklenic à 200 ml 
Doba přípravy: asi 40 minut
Přísady:
800 g rebarbory  
(očištěné a nakrájené na malé kousky)
100 g jahod  
(očištěných a nakrájených na malé kousky)
2 PL limetkové šťávy  
1 balíček Želírovacího cukru  
Extra 2 : 1 Dr. Oetker
50 g másla
100 ml smetany ke šlehání
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TIP: 
Namísto citrónů 
můžeme přidat 
limetky nebo grep 
spolu s lístky máty 
či meduňky. 
Namísto bílého 
řepného cukru 
můžeme použít 
třtinový cukr.

BEZINKOVÝ SIRUP S KARAMELEM

1. Na přípravu sirupu polovinu cukru ve velkém hrnci zkaramelizujeme. Odstavíme 
a opatrně přilijeme 2 l vroucí vody. Odstavíme a za občasného zamíchání 
necháme zchladnout. Přidáme květy černého bezu, citróny nakrájené na plátky, 
2 balíčky Sirupfixu, zbytek cukru a důkladně zamícháme. Přikryjeme pokličkou 
a necháme 24 hodin v chladničce macerovat.

2. Druhý den směs scedíme přes sítko nebo gázu. Sirup přivedeme do varu 
a 5 minut povaříme. Odebereme případnou pěnu a horký sirup nalijeme do 
sterilních a nahřátých lahví. Lahve uzavřeme pečlivě víčkem a asi na 20 minut je 
položíme naležato.

Vystačí na: asi na 3,5 l sirupu
Doba přípravy: asi 30 minut

Přísady:
2 kg cukru

2 l vody
20 velkých očištěných květů  

černého bezu
4 chemicky neošetřené citróny

2 balíčky Sirupfixu Dr. Oetker

Láska na první 
ochutnání 
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TIP: 
Vychutnejte si sirup 
s vychlazenou 
sycenou 
minerálkou nebo 
proseccem.

JAHODOVÝ SIRUP ZÁKLADNÍ

1. Na přípravu sirupu jahody vložíme do hrnce a zalijeme vodou. Přivedeme do varu 
a za stálého míchání asi 5 minut povaříme. Odstavíme, necháme zchladnout 
a pomocí mixéru rozmixujeme. Poté přidáme cukr, Sirupfix a na plátky nakrájené 
citróny a uložíme přes noc do chladničky. 

2. Druhý den směs scedíme přes sítko nebo gázu či propasírujeme přes sítko. Sirup 
přivedeme do varu a 5 minut povaříme. Odebereme případnou pěnu a horký sirup 
nalijeme do sterilních a nahřátých lahví. Lahve uzavřeme pečlivě víčkem a asi na 
20 minut je položíme naležato.

Vystačí na: 2 l sirupu
Doba přípravy: asi 40 minut
Přísady:
1 kg očištěných jahod
500 ml vody 
1 kg cukru
1 balíček Sirupfixu Dr. Oetker
2 chemicky neošetřené citróny

Mezi námi  
děvčaty
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TIP: 
Zkouška 
želírovací 
schopnosti:
Na talířek kápneme 
1–2 KL právě 
svařeného džemu. 
Pokud je po 
vychladnutí málo 
tuhý, vmícháme 
2 zarovnané KL 
Kyseliny citrónové 
Dr. Oetker.

MERUŇKOVÝ DŽEM NA TŘI ZPŮSOBY

1. Na přípravu džemu vložíme do hrnce ovoce a ponorným mixérem ho 
rozmixujeme. Přidáme želírovací cukr a dobře promícháme. Za stálého míchání 
přivedeme do varu a důkladně povaříme minimálně 5 minut. Odebereme 
případnou pěnu a ihned plníme do připravených sklenic až po okraj. Sklenice 
uzavřeme, otočíme dnem vzhůru a asi 5 minut necháme stát.

2. Variace podle chuti a nálady 
Na meruňkový džem s ananasem přidáme k 1 000 g meruněk 500 g oloupaného 
a na malé kousky nakrájeného ananasu, želírovací cukr a dobře promícháme. Za 
stálého míchání přivedeme do varu a důkladně povaříme minimálně 5 minut. 
Na meruňkový džem s marakujou přidáme k 1 200 g meruněk 300 g dužiny 
z marakuje (asi 8 ks), želírovací cukr a dobře promícháme. Za stálého míchání 
přivedeme do varu a důkladně povaříme minimálně 5 minut.

Vystačí na: asi 8 sklenic à 200 ml 
Doba přípravy: asi 40 minut

Přísady:
1 500 g odpeckovaných meruněk

1 balíček Želírovacího  
cukru Super 3 : 1 Dr. Oetker

Dárečky pro Tebe
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TIP: 
Sirup chutná 
výborně zředěný 
i v teplém čaji.

MELOUNOVÝ SIRUP S CHILLI

1. Na přípravu sirupu meloun a zázvor vložíme do hrnce a zalijeme džusem. 
Přidáme sůl a chilli. Přivedeme do varu a za stálého míchání asi 5 minut 
povaříme. Odstavíme a necháme vychladnout. Poté přidáme cukr na sirup 
a uložíme přes noc do chladničky. 

2. Druhý den směs scedíme přes sítko nebo gázu. Sirup přivedeme do varu 
a 5 minut povaříme. Odebereme případnou pěnu a horký sirup nalijeme do 
sterilních a nahřátých lahví. Lahve uzavřeme pečlivě víčkem a asi na 20 minut je 
položíme naležato.

Čas na přípitek  
 přáteľi

Vystačí na: asi 1 l sirupu
Doba přípravy: asi 40 minut
Přísady:
500 g očištěného a rozmačkaného 
vodního melounu
10 g na kousky nakrájeného  
čerstvého zázvoru
250 ml pomerančového 100% džusu
na špičku nože soli
na špičku nože chilli
1 balíček Cukru na sirup Dr. Oetker



Domácí sirup podle 
Vašich představ! 

Dr. Oetker Sirupfix

je novým přípravkem na zavařování poctivých 
domácích sirupů s Vámi preferovaným 
druhem cukru. Pomocí Sirupfixu je možné 
připravit sirupy z ovoce, květů, bylinek či zázvoru. 
Recept je jednoduchý: 1 000 g ovoce + Sirupfix + 
1 000 g cukru + 500 až 1 000 ml vody = chutný 
a hustý sirup. Výrobek neobsahuje žádné 
konzervační látky.




