Prospěšná vláknina
Palaãinky Dr.Oetker a Lívaneãky
Dr.Oetker obsahují tûlu tolik
prospû‰nou vlákninu.

Vláknina:
✓ je dÛleÏitou sloÏkou vyváÏené
stravy
✓ pozitivnû ovlivÀuje trávicí
soustavu
✓ pomáhá udrÏovat správnou
funkci stﬁev
✓ Ïádn˘m zpÛsobem neovlivÀuje
chuÈ pﬁipraven˘ch dobrot

Jemné vaječné palačinky Dr.Oetker
V‰echny uvedené recepty
z Palaãinek Dr.Oetker mÛÏete
pﬁipravit také s novinkou Jemn˘mi
vajeãn˘mi palaãinkami Dr.Oetker.
Vyzkou‰ejte Jemné vajeãné palaãinky Dr.Oetker a pﬁesvûdãte
se, Ïe pﬁívlastek jemn˘ nemají
náhodou. Jemné vajeãné palaãinky Dr.Oetker jsou k dostání
pﬁedev‰ím v prodejnách Globus
a Kaufland.

Palačinky
&
Lívanečky
6x jinak

NemÛÏete nalézt Palaãinky Dr.Oetker nebo Lívaneãky Dr.Oetker
ve Va‰em obchodû? Napi‰te nám na oetker@oetker.cz

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

Receptáﬁ

Milí přátelé,
s Palaãinkami a Lívaneãky Dr.Oetker vykouzlíte tradiãní
i zcela originální recepty! Právû nûkolik zcela nov˘ch
a nev‰edních jsme pro Vás toto léto pﬁipravili.
Budete se divit, jak snadno s pomocí Palaãinek
a LívaneãkÛ Dr.Oetker vyãarujete lahodné S˘rové su‰enky,
Rychlou roládu nebo Chléb na italsk˘ zpÛsob.
Promûna je pﬁitom jednoduchá a rychlá! Staãí se nechat
inspirovat recepty Dr.Oetker!
Va‰í tvoﬁivosti se meze nekladou! Va‰e nápady a recepty
pro pﬁípravu Palaãinek a LívaneãkÛ Dr.Oetker pﬁivítáme
na oetker@oetker.cz

Jana Lindi‰ová
Zákaznick˘ servis
Dr.Oetker
Pro jednodu‰‰í orientaci uvádíme
u kaÏdého receptu míru obtíÏnosti:
- snadná pﬁíprava
- stﬁední obtíÏnost
- pﬁedpokládáme
jiÏ zku‰enost s peãením

NOVINKA!

NOVINKA!

Iveta Krausová
Zku‰ební kuchynû
Dr.Oetker
Vysvûtlení pouÏit˘ch
zkratek:
KL
PL

=
=

kávová lÏiãka
polévková lÏíce

Prosíme, pﬁi peãení vÏdy respektujte zku‰enosti s vlastní troubou.
Pﬁipomínáme, Ïe jistotu vydaﬁeného v˘sledku Vám zaruãujeme pouze
pﬁi pouÏití originálních pﬁísad na peãení Dr.Oetker.

Jablkové lívanečky
Doba pﬁípravy: asi 20 minut
Poãet kusÛ: 16 (∅ 6 cm)

Pﬁísady:

Pﬁíprava:

Na tûsto:
• 2 vût‰í kyselej‰í jablka
• 1 balení LívaneãkÛ
Dr.Oetker
• 360 ml vody

1. Na pﬁípravu tûsta oloupeme
a nastrouháme jablka najemno.
V míse smícháme smûs na
pﬁípravu lívaneãkÛ, jablka
a vodu. Vypracujeme hladké
tûsto a necháme 5 minut odstát.

Na posypání:
• 1 zarovnaná PL
mouãkového cukru

2. Na rozehﬁátou, olejem potﬁenou
pánev nalijeme tûsto a smaÏíme
z obou stran dozlatova.

Je‰tû potﬁebujeme:
• pánev na pﬁípravu
lívancÛ
• ‰tûtec

3. Lívaneãky podáváme teplé,
posypané mouãkov˘m cukrem.
TIP 1: Lívaneãky podáváme
ozdobené ‰lehaãkou a Toppingem
ãokoláda Dr.Oetker nebo Polevou
tmavou Dr.Oetker.
TIP 2: Lívaneãky mÛÏeme místo
mouãkového cukru
posypat Skoﬁicov˘m
cukrem Dr.Oetker.

Sýrové sušenky
Poãet kusÛ: 40 (∅ 4 cm)

Doba pﬁípravy: asi 10 minut
Doba peãení: asi 15 minut

Pﬁísady:

Pﬁíprava:

Na tûsto:
• 1 balení LívaneãkÛ
Dr.Oetker
• 70 g strouhaného s˘ru
(rÛzné druhy)
• 1 zarovnaná KL
Kypﬁicího prá‰ku
do peãiva Dr.Oetker
• 1 zarovnaná KL soli
• 1/2 KL chilli koﬁení
• 1/2 KL pepﬁe
• 250 ml vody

1. Na pﬁípravu tûsta v míse
smícháme smûs na pﬁípravu
lívaneãkÛ, strouhan˘ s˘r, kypﬁicí
prá‰ek, sÛl, chilli, pepﬁ a vodu.
Vypracujeme hladké tûsto.
Plech vyloÏíme papírem na peãení.
Pomocí polévkové lÏíce, kterou
namáãíme ve vodû, tvoﬁíme
su‰enky. Povrch posypeme
strouhan˘m s˘rem, vloÏíme
do pﬁedehﬁáté trouby a peãeme.

Na posypání:
• 20 g strouhaného s˘ru
Je‰tû potﬁebujeme:
• plech na peãení
• papír na peãení

Elektrická trouba: 190 °C
Horkovzdu‰ná trouba: 170 °C
Plynová trouba: stupeÀ 3-4
Doba peãení: asi 15 minut
2. Po upeãení necháme su‰enky
vychladnout.
TIP 1: S˘rové su‰enky v˘bornû
chutnají k pivu nebo vínu.
TIP 2: Do su‰enek mÛÏeme
pﬁidat rÛzné suroviny podle chuti
(napﬁ. klobásu, ‰unku, olivy,
kapary).

Rychlá roláda
Doba pﬁípravy: asi 20 minut
Doba peãení: asi 15 minut

Pﬁísady:

Pﬁíprava:

Na tûsto:
• 1 balení LívaneãkÛ
Dr.Oetker
• 2 vejce
• 1 vût‰í nastrouhané jablko
• 200 ml vody

1. Na pﬁípravu tûsta v míse
smícháme smûs na pﬁípravu
lívaneãkÛ, vejce, nastrouhané jablko
a vodu. Vypracujeme hladké tûsto,
které rozetﬁeme na plech vyloÏen˘
papírem na peãení. Plech vloÏíme
do pﬁedehﬁáté trouby a peãeme.

Na náplÀ:
• 1 balíãek ·lehaãky
v prá‰ku Dr.Oetker
• 150 ml studeného
mléka
• 3 zarovnané PL
pikantního dÏemu
(napﬁ. rybízového)

Elektrická trouba: 200 °C
Horkovzdu‰ná trouba: 180 °C
Plynová trouba: stupeÀ 3-4

Na ozdobení:
• 1 balení Polevy tmavé
Dr.Oetker
Je‰tû potﬁebujeme:
• plech na peãení
(30 x 40 cm)
• papír na peãení

Doba peãení: asi 15 minut
2. Po upeãení roládu i s papírem
zatoãíme a necháme vychladnout.
3. Na náplÀ vy‰leháme ‰lehaãku
s mlékem podle návodu na obale.
Roládu rozvineme, odstraníme
papír na peãení. Plát potﬁeme
dÏemem, u‰lehanou ‰lehaãkou
a zarolujeme.
4. Na ozdobení rozpustíme polevu
podle návodu na obale a roládu
rovnomûrnû polijeme a necháme
zatuhnout. Roládu uloÏíme
aÏ do podávání do chladniãky.

Slaný palačinkový dort
Doba pﬁípravy: asi 15 minut
Doba peãení: asi 30 minut

Pﬁísady:

Pﬁíprava:

Na tûsto:
• 1 balení Palaãinek
Dr.Oetker
• 500 ml vody

1. Palaãinky pﬁipravíme s vodou
podle návodu na obale a usmaÏíme.

Na náplÀ:
• 250 g zmrazeného ‰penátu
• 1 cibule
• 250 g ãerstv˘ch ÏampiónÛ
• 4 strouÏky ãesneku
• ‰petka soli
• pepﬁ
• kmín
Na ozdobení:
• 250 ml smetany
ke ‰lehání
• strouhan˘ s˘r (dle chuti)
• rÛzná semínka (napﬁ.
d˘Àová, sluneãnicová)
Je‰tû potﬁebujeme:
• pánviãku na palaãinky
• kulatou zapékací misku
nebo dortovou formu
• ‰tûtec

2. ·penát vloÏíme do hrnce
a na mírném ohni necháme
rozmrazit, cibuli nakrájíme, Ïampióny
oãistíme a nakrájíme. Îampiony
podusíme na cibuli. Ze ‰penátu
necháme odpaﬁit pﬁebyteãnou vodu
a pﬁidáme rozmaãkan˘ ãesnek,
sÛl a pepﬁ. Îampióny osolíme
a pﬁidáme ‰petku kmínu.
3. V zapékací misce (pokud
chceme pouÏít dortovou formu,
vyloÏíme ji alobalem) prokládáme
palaãinky stﬁídavû ‰penátem
a Ïampiony. Postup opakujeme,
dokud máme k dispozici palaãinky.
Na poslední vrchní palaãinku
jiÏ náplÀ neklademe.
4. Palaãinky polijeme smetanou,
posypeme strouhan˘m s˘rem
a semínky. Zapékací misku
nebo dortovou formu vloÏíme
do pﬁedehﬁáté trouby a zapeãeme.

Elektrická trouba: 180 °C
Horkovzdu‰ná trouba: 160 °C
Plynová trouba: stupeÀ 3-4
Doba peãení: asi 30 minut
TIP: Podáváme jako samostatn˘
tepl˘ pokrm k obûdu nebo veãeﬁi
se zeleninov˘m salátem.

Trhanec
Doba pﬁípravy: asi 20 minut
Poãet kusÛ: 4

Pﬁísady:

Pﬁíprava:

Na tûsto:
• 1 balení Palaãinek
Dr.Oetker
• 20 g vla‰sk˘ch oﬁechÛ
• 20 g rozinek
• 4 Ïloutky
• 200 ml vody
• 4 bílky

1. Na pﬁípravu tûsta v míse
smícháme smûs na pﬁípravu
palaãinek, nasekané oﬁechy,
rozinky, Ïloutky a vodu.
Vypracujeme hladké tûsto.
Z bílkÛ u‰leháme tuh˘ sníh,
kter˘ zlehka vmícháme do smûsi.

Na posypání:
• 1 zarovnaná PL
mouãkového cukru
Je‰tû potﬁebujeme:
• pánev (∅ 23 cm)
• ‰tûtec

2. Na rozehﬁátou, olejem potﬁenou
pánev rozetﬁeme silnûj‰í vrstvu
tûsta a rozetﬁeme ji po celé plo‰e
pánve. Palaãinky smaÏíme z obou
stran dozlatova.
3. Je‰tû teplé palaãinky pomocí
dvou vidliãek natrháme na kousky.
Podáváme teplé, posypané
mouãkov˘m cukrem.
TIP: Trhanec mÛÏeme podávat
ozdoben˘ ‰lehaãkou a Toppingem
malina Dr.Oetker.

Chléb na italský způsob
Doba pﬁípravy: asi 10 minut
Doba peãení: asi 15 minut

Pﬁísady:

Pﬁíprava:

Na tûsto:
• 1 balení Palaãinek
Dr.Oetker
• 50 g nakrájené klobásy
• 40 g nakrájen˘ch oliv
• 40 g nakrájen˘ch
su‰en˘ch rajãat
• 2 zarovnané KL
Kypﬁicího prá‰ku
do peãiva Dr.Oetker
• 1 vejce
• 3 PL olivového oleje
• 1 zarovnaná KL
provensálského koﬁení
• nasekaná petrÏelka
• 100 ml vody

1. Na pﬁípravu tûsta v míse
smícháme smûs na pﬁípravu
palaãinek, klobásu, olivy, rajãata,
kypﬁicí prá‰ek, vejce, olej, koﬁení,
petrÏelku a vodu. Vypracujeme
hladké tûsto. Z tûsta mokrou
rukou vytvoﬁíme na plech vyloÏen˘
papírem na peãení bochníãek
(∅ 25 cm, v˘‰ka 4 cm). Plech
vloÏíme do pﬁedehﬁáté trouby
a peãeme.

Je‰tû potﬁebujeme:
• plech na peãení
• papír na peãení

Elektrická trouba: 190 °C
Horkovzdu‰ná trouba: 170 °C
Plynová trouba: stupeÀ 3-4
Doba peãení: asi 15 minut
2. Po upeãení necháme chléb
vychladnout.
TIP 1: Chléb je znamenitou
pﬁílohou k zeleninov˘m salátÛm
nebo peãené rybû.
TIP 2: Do chleba mÛÏeme pﬁidat
i jiné suroviny dle vlastní chuti
(napﬁ. kapary, anãoviãky,
balkánsk˘ s˘r).

