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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:

KL = kávová lžička                  PL = polévková lžíce

        snadná příprava                 střední obtížnost                         pro zkušené



Velikonoce už klepou na dveře, a proto vám  
již tradičně přinášíme nový jarní receptář.  
Tentokrát chceme jaro přivítat opravdu  
zvesela, a tak jsme se rozhodli pro vás  
uspořádat barevné Oslavy jara.

V receptáři najdete spoustu chutných dobrot! 
Máme pro vás velikonoční klasiky, jako je  
kynutý Sladký uzel, Beránek z třeného těsta 
nebo slavnostní Velikonoční věnec, ale také 
neobvyklé kombinace surovin, chutí a barev. 
Pusťte se s radostí do pečení Čokoládových 
cupcaků s arašídy, barevného Nadýchaného 
dortu nebo Perníku s kávovým krémem.  
Báječné dezerty vytvoříte i bez pečení díky 
originálnímu Tapiokovému pudingu nebo 
Panna cottě s maceškami.

V tomto vydání se také můžete těšit  
na dva exkluzivní recepty od Mirky  
van Gils Slavíkové, porotkyně soutěže  
Peče celá země a mezinárodně úspěšné  
cukrářky, která recepty vymyslela speciálně 
pro náš receptář. Vyzkoušejte si, jaké  
to je být světovým cukrářem, a upečte si 
Ananasový biskupský nebo Čokoládový dort.

Oslavte jaro barevně!  

Milí přátelé, 
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Sledujte nás na sociálních sítích 

           @PečemeSLáskou

           DrOetker_CZ

           Dr. Oetker Česká republika

Debora Turečková                                  
Zákaznický servis

Iveta Krausová
Zkušební kuchyně
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1. Na přípravu těsta v míse smícháme mouku se solí, droždím, cukrem  
 a vanilínovým cukrem. Přidáme vejce, mléko, máslo a mandle a ručně  
 vypracujeme hladké těsto. Zaprášíme moukou, přikryjeme utěrkou  
 a necháme na teplém místě asi 50 minut kynout. 

2. Poté těsto na pomoučené pracovní ploše propracujeme  
 spolu s nadrcenými kousky cukru a rozdělíme na 4 stejné  
 díly. Z každého dílu vytvoříme váleček dlouhý asi 40 cm.  
 Válečky spleteme do kříže podle obrázku 1. Konce  
 válečků překládáme ve směru hodinových ručiček podle  
 obrázku 2. Poté přitlačíme spodní konce proti směru  
 hodinových ručiček podle obrázku 3. Uzel opatrně  
 přeneseme na plech vyložený papírem na pečení.  

3. Povrch potřeme pomocí štětce nebo mašlovačky  
 mlékem a ještě necháme asi 30 minut na teplém místě  
 kynout. Vložíme do předehřáté trouby a pečeme.

  Elektrická trouba: 170 °C 
 Horkovzdušná trouba: 150 °C 
 Plynová trouba: stupeň 2

 Doba pečení: asi 40 minut

4. Necháme vychladnout.
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Doba přípravy: asi 20 minut
Doba pečení: asi 40 minut

Vystačí na: asi 8 porcí

Na těsto:
500 g hladké mouky

1 zarovnanou KL soli
1 balíček Droždí Dr. Oetker

100 g cukru
1 balíček Vanilínového cukru  

Dr. Oetker
1 vejce

250 ml vlažného mléka
80 g rozpuštěného másla

50 g sekaných mandlí 
nadrcené kousky cukru  

(z cukru v kostkách)
Na potření:
2 PL mléka

Ještě potřebujeme:
plech na pečení

Sladký uzel 
                     kynutý

1
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Doba přípravy: asi 20 minut
Doba pečení: asi 25 minut
Vystačí na: asi 12 porcí 

Na těsto:
230 g hladké mouky
1 balíček Kypřicího prášku  
s vinným kamenem Dr. Oetker
150 g třtinového cukru
2 zarovnané PL Holandského  
kakaa Dr. Oetker
2 zarovnané PL arašídového másla
250 ml sójového neslazeného nápoje
80 g nasekaných nesolených arašídů
Na náplň:
100 g arašídového másla
2 kelímky Creme VEGA Dr. Oetker 
80 g moučkového cukru
3 balíčky Smeta-fixu Dr. Oetker
2 zarovnané PL Holandského  
kakaa Dr. Oetker
2 PL sójového neslazeného nápoje
Na ozdobení:
20 g nasekaných nesolených arašídů
Ještě potřebujeme:
12 papírových košíčků na muffiny
formu na muffiny
elektrický ruční šlehač
cukrářský sáček s řezanou trubičkou

1. Na přípravu těsta v míse smícháme mouku s kypřicím práškem,  
 cukrem a kakaem. Přidáme arašídové máslo, sójový nápoj  
 a arašídy a důkladně vše vymícháme dohladka. Těsto naneseme  
 do papírových košíčků ve formě na muffiny. Vložíme do předehřáté  
 trouby a pečeme.

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

 Doba pečení: asi 25 minut

2. Cupcaky necháme vychladnout.

3. Na přípravu náplně v míse vyšleháme arašídové máslo  
 s Creme VEGA, cukrem a Smeta-fixem elektrickým ručním  
 šlehačem nastaveným na nejvyšší stupeň dohladka.  
 Polovinu náplně vložíme do cukrářského sáčku k jedné straně.  
 Do zbývající náplně přidáme kakao a nápoj a krátce vyšleháme.  
 Naneseme do sáčku vedle světlé náplně a povrch cupcaků  
 nazdobíme.  

4. Povrch posypeme nasekanými arašídy.
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Čokoládové cupcaky s arašídy 
                                               veganské 

TIP:
Creme VEGA Dr. Oetker je 
unikátní výrobek bez obsahu 
potravin živočišného původu, 
vyrobený na bázi sóji.  
K dostání je v prodejnách 
Kaufland a Globus. Pokud 
nemusíme dělat veganskou 
variantu, můžeme použít  
také Crème fraîche classic 
Dr. Oetker nebo zakysanou 
smetanu.



1. Na přípravu dortu v míse metličkou vymícháme tvaroh s pudingovým práškem,  
 vejci, jogurtem a medem. Polovinu směsi odlijeme do jiné mísy, obarvíme  
 ji kakaem a důkladně promícháme. Do středu dortové formy opatrně střídavě  
 naléváme těsto na sebe tak, aby vznikl zebrovaný vzor. Na povrch dortu  
 rozložíme ovoce. Vložíme do předehřáté trouby a pečeme.

  Elektrická trouba: 200 °C 
 Horkovzdušná trouba: 180 °C 
 Plynová trouba: stupeň 4

 Doba pečení: asi 10 minut

2. Teplotu snížíme a dopečeme. 

 Elektrická trouba: 160 °C 
 Horkovzdušná trouba: 140 °C 
 Plynová trouba: stupeň 2

 Doba pečení: asi 30 minut

3. Dort necháme vychladnout.
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Doba přípravy: asi 30 minut
Doba pečení: asi 40 minut

Vystačí na: asi 12 porcí

Na dort:
500 g polotučného tvarohu
1 balíček Pudingu Originál  

s vanilkovou příchutí Dr. Oetker 
3 vejce

150 g bílého jogurtu
4 PL tekutého medu

2 PL prosátého Holandského  
kakaa Dr. Oetker

200 g lesního ovoce  
(maliny, borůvky, rybíz)

Ještě potřebujeme:
dortovou formu (Ø 26 cm)

Dvoubarevný tvarohový dort 
                     kreativní 



Doba přípravy: asi 20 minut
Doba pečení: asi 40 minut
Doba chlazení: asi 4 hodiny
Vystačí na: asi 12 porcí

Na těsto:
5 bílků
5 žloutků
150 g cukru
2 balíčky Vanilínového cukru  
Dr. Oetker
100 g mletých mandlí
100 g mletých lískových ořechů
Na náplň:
100 ml jahodového džusu
300 g jahod nakrájených  
na malé kousky
35 g Gustinu bez lepku Dr. Oetker
4 plátky Želatiny v plátcích Dr. Oetker
500 g čerstvého krémového sýru
1 balíček Vanilínového cukru  
Dr. Oetker
1 balíček Finesse citrónové kůry  
Dr. Oetker
250 ml smetany ke šlehání
Ještě potřebujeme:
elektrický ruční šlehač
dortovou formu (Ø 26 cm)

1. Na přípravu těsta v míse vyšleháme z bílků tuhý sníh elektrickým ručním  
 šlehačem nastaveným na nejvyšší stupeň. V jiné míse vyšleháme žloutky  
 s cukrem a vanilínovým cukrem do pěny. Opatrně vmícháme mandle,   
 ořechy a sníh z bílků. Těsto naneseme do vymazané a moukou vysypané  
 formy a uhladíme. Vložíme do předehřáté trouby a pečeme.

  Elektrická trouba: 170 °C 
 Horkovzdušná trouba: 150 °C 
 Plynová trouba: stupeň 2

 Doba pečení: asi 40 minut

2. Korpus necháme vychladnout. Poté ho vyjmeme z formy, položíme na podnos  
 a kolem umístíme očištěný okraj formy. 

3. Na přípravu náplně v kastrůlku povaříme džus s jahodami. Gustin rozmícháme  
 v trošce vody, nalijeme do kastrůlku a mícháme do zhoustnutí. Odstavíme  
 a necháme vychladnout. 

4. Želatinu necháme nabobtnat podle návodu na obale. V míse smícháme sýr  
 s vanilínovým cukrem a kůrou. Vmícháme rozehřátou želatinu a uložíme  
 do chladničky. Smetanu vyšleháme elektrickým ručním šlehačem nastaveným  
 na nejvyšší stupeň dotuha a zlehka ji vmícháme do sýrové náplně.

5. Na vychladlý korpus naneseme polovinu náplně a uhladíme. Na náplň  
 naneseme vrstvu vychladlého želé z jahod. Povrch zakryjeme zbytkem náplně. 

6. Dort uložíme nejméně na 4 hodiny do chladničky.
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  Ořechový dort s jahodami 
                                                               svěží 

TIP:
Na dozdobení povrchu dortu  
si ponecháme část želé z jahod  
a nakreslíme ornamenty
podle své fantazie. Želé
doporučujeme ohřát, aby
nebylo při kreslení tak tuhé.  



Doba přípravy: asi 70 minut
Vystačí na: 4 porce

Na dezert:
1 balíček Tapioca Pearls Dr. Oetker

500 ml plnotučného mléka
1–2 PL cukru

Na ozdobení:
Čerstvé nebo mražené ovoce  

podle chuti
Ještě potřebujeme:

4 misky

1. Obsah sáčku nasypeme do menšího hrnce, přidáme 500 ml mléka a cukr.  
 Směs promícháme a necháme 1 hodinu nabobtnat.

2. Směs za stálého míchání pozvolna zahříváme po dobu asi 10 minut, poté  
 ji přivedeme k varu a ještě asi 1 minutu povaříme. Kuličky tapioky zprůhlední  
 a dezert zhoustne.

3. Hotový dezert nalijeme do misek a ozdobíme ovocem podle chuti a fantazie.
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Tapiokový puding 
                     originální

TIPY:
Dezert můžeme 
připravit i s rostlinným 
mlékem a osladit jej 
jiným sladidlem, např. 
rýžovým sirupem.

Na ozdobení můžeme 
použít také hoblinky 
čokolády, strouhaný 
kokos nebo oříšky.



1. Na přípravu dezertu nalijeme do kastrůlku smetanu. Přidáme VEGA Gel, cukr  
 a třtinový cukr a zamícháme. Směs přivedeme k varu a asi 1 minutu povaříme.  
 Poté ji postupně rozléváme do skleniček a prokládáme kvítky. Uložíme nejméně  
 na 2 hodiny do chladničky ztuhnout.

2. Před podáváním ozdobíme povrch dezertu zbytkem kvítků, které poprášíme  
 moučkový cukrem.
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Doba přípravy: asi 10 minut
Doba chlazení: asi 2 hodiny
Vystačí na: 4 porce

Na dezert:
500 ml rostlinné smetany  
nebo kokosového mléka
1 balíček VEGA Gelu Dr. Oetker
35 g moučkového cukru
1 balíček Třtinového cukru  
mletý vanilkový lusk Dr. Oetker
15 kvítků macešek  
nebo jiných jedlých kvítků
Na ozdobení:
15 kvítků macešek  
nebo jiných jedlých kvítků
1 PL moučkového cukru
Ještě potřebujeme:
4 skleničky

Panna co�a s maceškami 
                           veganská

TIP:
VEGA Gel můžeme 
použít i v kombinaci 
s klasickou smetanou 
ke šlehání z kravského 
mléka.



Doba přípravy: asi 40 minut
Doba pečení: asi 105 minut

Vystačí na: asi 12 porcí

Na těsto:
ananasový kompot kousky  

(hmotnost po odkapání 250 g)
250 g změklého másla

250 g cukru
2 KL Vanilkové pasty Dr. Oetker
2 balíčky Finesse citrónové kůry  

Dr. Oetker
1 zarovnaná KL soli

5 vajec
350 g sušených brusinek
350 g sušených meruněk  

(nakrájené na malé kousky)
350 g rozinek

100 g mandlí nasekaných nahrubo
250 g hladké mouky

100 g mandlové mouky
1 balíček Kypřicího prášku  

s vinným kamenem Dr. Oetker
Na ozdobení:

1 balíček Fondánu kakaové  
potahovací hmoty Dr. Oetker

1 balíček Marcipánu Dr. Oetker
Ještě potřebujeme:

dortovou formu (Ø 26 cm)
elektrický ruční šlehač

1. Před přípravou těsta necháme kompot nejdříve na sítku důkladně okapat.  
 V míse vyšleháme máslo s cukrem, pastou, kůrou a solí elektrickým ručním  
 šlehačem nastaveným na nevyšší stupeň do pěny. Po jednom zašleháme vejce.  
 Přidáme ananas, sušené ovoce a mandle a důkladně promícháme. Přidáme  
 mouku smíchanou s mandlovou moukou a kypřicím práškem a zamícháme.  
 Těsto naneseme do vymazané a papírem na pečení vyložené formy a uhladíme.  
 Vložíme do předehřáté trouby a pečeme.

  Elektrická trouba: 160 °C 
 Horkovzdušná trouba: 140 °C 
 Plynová trouba: stupeň 1

 Doba pečení: asi 105 minut 

2. Dort necháme vychladnout. Poté ho vyjmeme z formy, stáhneme papír na pečení  
 a položíme ho na podnos. 

3. Na ozdobení vyválíme pomocí válečku fondánovou hmotu na tenký plát a povrch  
 a strany dortu jím potáhneme. Z marcipánu vytvoříme květinky a ze zbylého  
 odkrojeného fondánu vytvoříme lístečky a dozdobíme povrch dortu.
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Ananasový biskupský dort 
                                                                 slaďoučký

Recept od
Mirky van Gils Slavíkové



1. Na přípravu těsta v míse vyšleháme máslo s cukrem a solí elektrickým ručním  
 šlehačem nastaveným na nejvyšší stupeň do pěny. Přidáme žloutky, vejce, kůru  
 a mouku smíchanou s kakaem a kypřicím práškem a ručně vypracujeme dohladka.  
 Těsto vložíme asi na 30 minut do chladničky. Z 2/3 těsta vyválíme pomocí válečku  
 plát o Ø 26 cm a vložíme ho do vymazané a moukou vysypané formy. 

2. Na přípravu náplně uvaříme puding s mlékem a cukrem podle návodu na obale.  
 Puding za občasného zamíchání necháme zchladnout. Poté do něj pomocí  
 metličky vmícháme čokoládu a vejce. Náplň naneseme na plát ve formě  
 a uhladíme. Ze zbylého těsta vyválíme opět plát o Ø 26 cm a položíme  
 ho opatrně na náplň.

3. Povrch potřeme pomocí štětce nebo mašlovačky bílkem. Pomocí vidličky vytvoříme  
 mřížku a posypeme vanilkovým cukrem. Vložíme do předehřáté trouby a pečeme.

  Elektrická trouba: 160 °C 
 Horkovzdušná trouba: 140 °C 
 Plynová trouba: stupeň 2

 Doba pečení: asi 45 minut 

4. Dort necháme ve formě zchladnout.
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Doba přípravy: asi 20 minut
Doba pečení: asi 45 minut
Vystačí na: asi 12 porcí

Na těsto:
200 g změklého másla
80 g cukru
½ KL soli
4 žloutky
2 vejce
1 balíček Finesse citrónové kůry  
Dr. Oetker
320 g špaldové mouky
80 g prosátého Holandského kakaa 
Dr. Oetker
½ balíčku Kypřicího prášku  
s vinným kamenem Dr. Oetker
Na náplň:
300 ml plnotučného mléka
120 g cukru
1 balíček Protein pudingu Kakao  
Dr. Oetker
80 g nasekané hořké čokolády
2 vejce
Na potření a posypání:
1 bílek
1 balíček Třtinového cukru mletý 
vanilkový lusk Dr. Oetker
Ještě potřebujeme:
elektrický ruční šlehač
dortovou formu (Ø 26 cm)Čokoládový dort 

                                        proteinový

Recept od
Mirky van Gils Slavíkové



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

Vystačí na: asi 30–40 kusů

Na těsto:
400 g hladké mouky

1 a ½ balíčku Kypřicího prášku  
do pečiva Dr. Oetker

75 g cukru
200 g polotučného tvarohu

100 ml oleje
50 ml mléka

1 vejce
Na potření a obalení:

75 g rozpuštěného másla
100 g moučkového cukru

2 balíčky Vanilkového cukru  
Dr. Oetker

Ještě potřebujeme:
2 plechy na pečení

velikonoční formičky na vykrajování

1. Na přípravu těsta v míse smícháme mouku s kypřicím práškem a cukrem.  
 Přidáme tvaroh, olej, mléko a vejce a ručně vypracujeme hladké těsto.  
 Těsto na pomoučené pracovní ploše pomocí válečku vyválíme na plát  
 o tloušťce asi 1 cm a pomocí formiček vykrajujeme různé velikonoční motivy.   
 Naneseme je na plechy vyložené papírem na pečení. 

2. Povrch potřeme pomocí štětce nebo mašlovačky rozpuštěným máslem.  
 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)

3. Sušenky ihned po upečení opět potřeme máslem, obalíme v moučkovém cukru  
 smíchaném s vanilkovým cukrem a necháme vychladnout.
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Tvarohové sušenky 
                                 jemné 



1. Na přípravu těsta v míse vyšleháme z bílků tuhý sníh elektrickým ručním  
 šlehačem nastaveným na nejvyšší stupeň. V jiné míse vyšleháme žloutky  
 s cukrem, olejem a pastou a přidáme mouku smíchanou s kypřicím práškem.  
 Těsto rozdělíme na dvě poloviny a každou zvlášť obarvíme modrou a červenou  
 barvou. Do každé poloviny zlehka vmícháme sníh. Obarvená těsta pomocí  
 lžíce střídavě nanášíme do vymazané a moukou vysypané formy,  
 aby se vytvořil mramorový efekt. Těsto uhladíme, vložíme do předehřáté  
 trouby a pečeme.

  Elektrická trouba: 170 °C 
 Horkovzdušná trouba: 150 °C 
 Plynová trouba: stupeň 2

 Doba pečení: asi 40 minut

2. Dort necháme vychladnout.

3. Na ozdobení připravíme polevu podle návodu na obale a naneseme na povrch  
 dortu. Posypeme zdobením a necháme ztuhnout.
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Doba přípravy: asi 20 minut
Doba pečení: asi 40 minut
Vystačí na: asi 12 porcí

Na těsto:
5 bílků
5 žloutků
200 g cukru
5 PL oleje
1 KL Vanilkové pasty Dr. Oetker
200 g polohrubé mouky
1 zarovnanou KL Kypřicího prášku  
s vinným kamenem Dr. Oetker
Barvu gelovou potravinářskou  
červenou Dr. Oetker
Barvu gelovou potravinářskou  
modrou Dr. Oetker
Na ozdobení:
1 balíček Polevy světlé Dr. Oetker
Zdobení Dekor mix modrý Dr. Oetker
Ještě potřebujeme:
elektrický ruční šlehač
dortovou formu (Ø 24 cm)

Nadýchaný dort 
                                  barevný 

TIP:
Dort můžeme ozdobit 
také zdobením Dekor 
mix růžový Dr. Oetker.  



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

Vystačí na: asi 8 kusů

Na těsto:
500 g listového těsta

1 vejce 
Na náplň:

1 kelímek Creme VEGA Dr. Oetker
1 balíček Třtinového cukru  

s rumovou příchutí Dr. Oetker
4 řapíky rebarbory pokrájené  

na proužky po vlákně 
Na potření a posypání:

1 vejce
2 balíčky Třtinového cukru  

s rumovou příchutí Dr. Oetker 
Ještě potřebujeme:

2 plechy na pečení

1. Na přípravu koláčků na pomoučené pracovní ploše vyválíme listové těsto  
 pomocí válečku na tenký plát. Z plátu vykrojíme kolečka o Ø 15 cm.  
 Přeneseme je na plechy vyložené papírem na pečení. Konce lehce  
 zarolujeme dovnitř a dna na několika místech propícháme vidličkou.  
 Okraje potřeme rozšlehaným vejcem pomocí štětce nebo mašlovačky. 

2. Na přípravu náplně v míse vymícháme Creme VEGA s třtinovým cukrem  
 dohladka a potřeme dna koláčků. Na povrch naneseme proužky rebarbory  
 a posypeme třtinovým cukrem. Vložíme do předehřáté trouby a pečeme. 

  Elektrická trouba: 220 °C 
 Horkovzdušná trouba: 200 °C 
 Plynová trouba: stupeň 4

 Doba pečení: asi 40 minut (jeden plech) 

3. Koláčky necháme vychladnout.
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Rebarborové koláčky 
                                  s rumovou příchutí 

TIPY:
Creme VEGA Dr. Oetker je 
unikátní výrobek bez obsahu 
potravin živočišného původu, 
vyrobený na bázi sóji.  
K dostání je v prodejnách 
Kaufland a Globus. Místo  
Creme VEGA můžeme 
použít také Crème fraîche 
classic Dr. Oetker nebo 
zakysanou smetanu.

Místo rebarbory můžeme 
použít i jiné sezónní ovoce.
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Doba přípravy: asi 20 minut
Doba pečení: asi 50 minut
Vystačí na: asi 12 porcí

Na těsto:
1 balení Perníku Dr. Oetker
400 ml vody 
120 ml oleje
Na náplň:
500 ml smetany ke šlehání
1 balíček Polevy světlé Dr. Oetker
1 balíček VEGA Gelu Dr. Oetker
1 PL instantní kávy
Na posypání:
1 zarovnanou PL prosátého  
Přírodního kakaa Dr. Oetker 
Ještě potřebujeme:
elektrický ruční šlehač
dortovou formu (Ø 24 cm)

1. Na přípravu těsta v míse smícháme směs na perník s vodou a olejem podle  
 návodu na obale. Těsto naneseme do vymazané a moukou vysypané formy  
 a uhladíme. Vložíme do předehřáté trouby a pečeme.

  Elektrická trouba: 170 °C 
 Horkovzdušná trouba: 150 °C 
 Plynová trouba: stupeň 2

 Doba pečení: asi 50 minut

2. Korpus necháme vychladnout. Poté ho vyjmeme z formy a podélně rozřízneme. 

3. Na přípravu náplně nalijeme do kastrůlku 250 ml smetany a zahřejeme.  
 Přidáme na kousky nalámanou polevu a necháme ji rozpustit. Přidáme  
 VEGA Gel a za stálého míchání asi minutu povaříme. Odstavíme, vmícháme  
 instantní kávu a necháme zcela vychladnout. Zbylou smetanu vyšleháme  
 elektrickým ručním šlehačem nastaveným na nejvyšší stupeň dotuha a krátce  
 ji zašleháme do vychladlé směsi. Polovinu náplně naneseme na spodní díl  
 korpusu a rozetřeme. Přiložíme vrchní díl a potřeme zbylou náplní.

4. Povrch poprášíme kakaem a do podávání uložíme do chladničky.

Perník s kávovým krémem 
                                    vláčný 

TIP:
VEGA Gel je vhodný  
k použití do veganských  
i vegetariánských 
receptů.



Doba přípravy: asi 30 minut
Doba pečení: asi 45 minut

Vystačí na: asi 16 porcí

Na těsto:
3 bílky

3 žloutky
4 PL horké vody 

200 g moučkového cukru 
1 balíček Vanilínového cukru  

Dr. Oetker
250 ml smetany ke šlehání
100 g rozpuštěného másla

200 g polohrubé špaldové mouky
50 g pohankové mouky

½ balíčku Kypřicího prášku  
s vinným kamenem Dr. Oetker
50 g mletých lískových ořechů

Ještě potřebujeme:
elektrický ruční šlehač

formu na věnec (Ø 26 cm)
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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 žloutky  
 s vodou, cukrem a vanilínovým cukrem do pěny. Přidáme smetanu a máslo  
 a zamícháme. Obě mouky smícháme s kypřicím práškem a ořechy a vmícháme  
 do žloutkové směsi. Poté opatrně po částech vmícháme sníh. Těsto naneseme  
 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 45 minut

2. Věnec necháme asi 10 minut ve formě zchladnout. Poté jej opatrně vyklopíme.

Velikonoční věnec 
                                    slavnostní 

TIP:
Povrch věnce  
můžeme pocukrovat 
nebo potřít polevou  
Dr. Oetker.



Doba přípravy: asi 30 minut
Doba pečení: asi 60 minut
Vystačí na: asi 16 porcí

Na těsto:
250 g změklého másla
100 g cukru
2 balíčky Třtinového cukru 
s rumovou příchutí Dr. Oetker
2 vejce
250 ml mléka
400 g polohrubé mouky
1 balíček Kypřicího prášku 
do pečiva Dr. Oetker
Na vysypání:
strouhaný kokos
Ještě potřebujeme:
elektrický ruční šlehač
větší formu na beránka

1. Na přípravu těsta v míse vyšleháme máslo s cukrem a třtinovým cukrem  
 elektrickým ručním šlehačem nastaveným na nejvyšší stupeň do pěny.  
 Přidáme vejce, mléko a mouku smíchanou s kypřicím práškem a vymícháme  
 dohladka. Těsto naneseme do vymazané a kokosem vysypané formy.  
 Vložíme do předehřáté trouby a pečeme.

  Elektrická trouba: 170 °C 
 Horkovzdušná trouba: 150 °C 
 Plynová trouba: stupeň 2

 Doba pečení: asi 60 minut

2. Beránka necháme asi 10 minut ve formě zchladnout. Poté ho opatrně  
 vyklopíme.
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Beránek z třeného těsta
                     tradiční 

TIP:
Povrch beránka  
můžeme pocukrovat 
nebo potřít polevou  
Dr. Oetker.



Doba přípravy: asi 20 minut
Vystačí na: asi 6 porcí

Na těsto:
1 střední mrkev nahrubo  

nastrouhanou
100 g celeru nahrubo nastrouhaného

100 g pórku nakrájeného  
na tenké proužky

150 g hladké mouky
1 zarovnanou KL Kypřicího  

prášku do pečiva Dr. Oetker
2 vejce

250 ml mléka
50 g strouhaného sýru

špetku soli
čerstvě mletý pepř

Na smetanový dip:
200 g smetanového sýru

1 kelímek Crème fraîche classic  
Dr. Oetker

50 g najemno nasekaného pórku
2 PL nasekané petrželky

sůl
čerstvě mletý pepř

Ještě potřebujeme:
pánev

olej na smažení

1. Na přípravu těsta v hrnci v osolené vodě povaříme mrkev s celerem a pórkem  
 asi 2 minuty. Poté vodu slejeme, propláchneme zeleninu studenou vodou  
 a necháme důkladně okapat. 

2. V míse smícháme mouku s kypřicím práškem. Přidáme vejce, mléko,  
 sýr a povařenou zeleninu. Dochutíme solí a pepřem. Z těsta tvoříme  
 malé placičky. 

3. Placičky smažíme na pánvi potřené olejem z obou stran dozlatova. 

4. Na smetanový dip v misce smícháme smetanový sýr s Crème fraîche,
 

5. Placičky podáváme teplé s připraveným dipem.
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Zeleninové placičky 
                     k obědu i svačině 

TIP:
Crème fraîche pochází  
z Francie, vyrábí se  
ze smetany, do které se  
přidávají mléčné bakterie, 
jejichž pomocí smetana 
zkysne. Tím získá Crème 
fraîche svou jemně  
kyselou chuť a jedinečnou 
konzistenci. K dostání je  
v prodejnách Kaufland  
a Globus. Namísto Crème 
fraîche můžeme použít 
zakysanou smetanu.

pórkem, petrželkou, solí a pepřem. 



Doba přípravy: asi 35 minut
Doba pečení: asi 15 minut
Doba chlazení: asi 2 hodiny
Vystačí na: 1 roládu

Na těsto:
400 g čerstvého špenátu
5 žloutků
50 g smetanového sýru
1 zarovnanou KL soli
3 zarovnané PL hladké mouky
1 zarovnanou KL Kypřicího prášku  
do pečiva Dr. Oetker
5 bílků
Na náplň:
1 kelímek Crème fraîche classic  
Dr. Oetker
1 prolisovaný stroužek česneku
1 zarovnanou KL soli
1 zarovnanou PL čerstvého tymiánu
20 g strouhaného parmazánu
12 kousků sušených rajčat
Ještě potřebujeme:
ponorný mixér
elektrický ruční šlehač
plech na pečení (30 × 40 cm)

1. Na přípravu těsta nejdříve necháme špenát spařit horkou vodou po dobu 2 minut.  
 Poté ho scedíme a vymačkáme z něj co nejvíce vody. V míse smícháme špenát se  
 žloutky, smetanovým sýrem, solí, moukou a kypřicím práškem a ponorným mixérem  
 rozmixujeme. Vyšleháme bílky elektrickým ručním šlehačem nastaveným na nejvyšší  
 stupeň dotuha a zlehka vmícháme do směsi. Těsto stejnoměrně rozetřeme  
 na plech vyložený 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

2. Na přípravu náplně v míse smícháme Crème fraîche s česnekem, solí a tymiánem.  

3. Upečený plát překlopíme na papír na pečení posypaný parmazánem, stáhneme  
 papír, na kterém se plát pekl a necháme vychladnout. Poté plát potřeme náplní,  
 poklademe sušenými rajčaty nakrájenými na malé kousky a zarolujeme.

4. Roládu uložíme do chladničky alespoň na 2 hodiny ztuhnout.
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Špenátová roláda 
                                 krémová 

TIP:
Crème fraîche pochází  
z Francie, vyrábí se  
ze smetany, do které se  
přidávají mléčné bakterie, 
jejichž pomocí smetana 
zkysne. Tím získá Crème 
fraîche svou jemně  
kyselou chuť a jedinečnou 
konzistenci. K dostání je  
v prodejnách Kaufland  
a Globus. Namísto Crème 
fraîche můžeme použít 
zakysanou smetanu.



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

VEGA Gel
Volba nejen pro vegany
VEGA Gel
Volba nejen pro vegany

Žitný kvásek
➣ Dodá vašemu chlebu dokonalou, 
   lehce nakyslou kváskovou chuť 
 a vůni.

➣ Na pečení domácího kváskového 
 chleba a pečiva, na 500 g mouky.

➣ K použití i pro domácí pekárny.

➣ Recept na voňavý Domácí kváskový 
 chléb přímo na zadní straně obalu.

➣ Další inspirativní recepty na 
 www.oetker.cz/kvasek

➣ Alternativa k živočišné želatině. 
 Na přípravu krémů, náplní a zeleninových aspiků.

➣ Lze použít i s rostlinnou alternativou mléčných výrobků.

➣ Vystačí na přípravu 500 ml krému nebo 250 ml aspiku.

➣ VEGA Gel je bez chuti, spolehlivě tuhne a výborně drží tvar.

➣ Záruka kvality a výsledku.

Jedinečný
a

certifikovaný

výrobek




