


snadná příprava

střední obtížnost

předpokládáme již zkušenost s pečením

příprava do 20 min.

příprava do 40 min.

příprava do 60 min.

KL = kávová lžička

PL = polévková lžíce

Doba přípravy bez kynutí, pečení a chladnutí. Prosíme, při pečení vždy respektujte 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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Čekáte milou návštěvu, blíží se důležitá 
oslava nebo k Vám mají přijít přátelé? 

Tak neváhejte a objednejte si naši 
novou knihu s 55 recepty „Moučníky 
pro návštěvu, na oslavu a posezení 
s přáteli” na www.eshop.oetker.cz

přejeme si je všichni každý rok, ale ne vždy se nám toto přání splní.
Začíná to již Martinem. Přijede tento rok na bílém koni? Budou tento 
rok zase na blátě?

Ano, máme na mysli bílé Vánoce. Každý rok se na ně těšíme a každý
rok vzpomínáme na to, kdy byly naposledy. Proto jsme se rozhodli, 
že Vánoce budou tento rok s receptářem Dr.Oetker zaručeně bílé! 
Ale protože k Vánocům barvy vánočního stromečku, cukroví a dárků
patří, nemohli jsme Vás připravit o pestrost Vánoc, proto máme 
Bílé Vánoce plné barev.

Neváhejte a oslavte Mikuláše s Cake pops a Zasněženými sněhuláky. Dětem
se budou zaručeně líbit! Místo brambor do punčochy se smilujte nad
zlobivci a připravte jim tento rok chutné a sladké Marcipánové brambory. 

Na Vaše oslavy Mikuláše, Vánoc a Nového roku máte na výběr 

16 vyzkoušených receptů ze Zkušební kuchyně Dr.Oetker. Garantujeme,
že se při pečlivém dodržení návodu všem podaří. A budou zaručeně
chutnat!

A kdybyste byli náhodou rozmrzelí z toho, že Vánoce se blíží a venku 
je bláto, tak si upečte něco z našeho „bílého i barevného“ receptáře 
a hned Vám bude příjemněji u srdce. A zároveň potěšíte i své blízké.

Tento rok slavíme Bílé Vánoce plné barev!

Hodně štěstí, zdraví a spokojenosti přejí 

Lucie Dalíková                                   
Zákaznický servis                                   

Iveta Krausová
Zkušební kuchyně
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1. Na přípravu těsta v kastrůlku zahřejeme vodu s máslem a kakaem a za stálého 
míchání krátce povaříme. Odstavíme z plotny a necháme zchladnout.

2. V míse vyšleháme elektrickým ručním šlehačem na nejvyšším stupni vejce 
s cukrem a vanilínovým cukrem do pěny. Přidáme jogurt, zchladlou směs 
a mouku smíchanou s kypřicím práškem, sodou a kokosem a krátce na středním 
stupni vymícháme dohladka. Těsto naneseme na vymazaný a moukou vysypaný 
plech a rovnoměrně rozetřeme. Vložíme do předehřáté trouby a pečeme. 

Elektrická trouba: 170 °C
Horkovzdušná trouba: 150 °C
Plynová trouba: stupeň 3

Doba pečení: asi 20 minut

3. Korpus necháme vychladnout. Poté ho rozdrobíme do mísy, přidáme mascarpone
a vanilkový cukr a ručně vypracujeme dohladka. Z těsta vytvarujeme váleček 
a rozdělíme ho na 20 stejných dílů. Z každého dílu vytvarujeme kuličku, 
uložíme asi na 1 hodinu do chladničky a necháme tuhnout.

4. Na ozdobení rozpustíme polevy podle návodu na obale. Špejle přepůlíme, 
konec špejle namočíme do polevy a zapíchneme do kuličky. Necháme 
v chladničce ztuhnout.

5. Kuličky na špejli namáčíme do polev a ihned zdobíme dle vlastní fantazie.

Doba přípravy: asi 50 minut

Doba pečení: asi 20 minut

Vystačí na: 20 kusů

Na těsto:

90 ml vody

30 g másla

30 g prosátého kakaa

1 vejce

80 g cukru 

1 balíček Vanilínového cukru 
Dr.Oetker

50 g bílého jogurtu

70 g polohrubé mouky

½ KL Kypřicího prášku do pečiva 
Dr.Oetker

na špičku nože Jedlé sody Dr.Oetker

30 g strouhaného kokosu

100 g mascarpone 
(nebo pomazánkového másla)

2 balíčky Vanilkového cukru Dr.Oetker

Na ozdobení:

1 balíček Polevy tmavé Dr.Oetker

1 balíček Polevy světlé Dr.Oetker

Zdobení 4 druhy bílé Dr.Oetker

Zdobení 4 druhy zlaté/stříbrné 
Dr.Oetker

Ještě potřebujeme:

plech na pečení (20 x 30 cm)

elektrický ruční šlehač

10 špejlí

TIP:
Kromě kuliček 
můžeme z hmoty 
vytvořit různé tvary,
např. srdíčka, 
kostičky atd.
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1. Na přípravu těsta v míse vyšleháme z bílků elektrickým ručním šlehačem 
na nejvyšším stupni tuhý sníh. V druhé míse vyšleháme žloutky s cukrem 
a vanilínovým cukrem do pěny. Přidáme smetanu a mouku smíchanou 
s kypřicím práškem a vyšleháme dohladka. Nakonec zlehka vmícháme sníh. 
Těsto naneseme na vymazaný a moukou vysypaný plech a rovnoměrně 
rozetřeme. Vložíme do předehřáté trouby a pečeme.

Elektrická trouba: 170 °C
Horkovzdušná trouba: 150 °C
Plynová trouba: stupeň 3

Doba pečení: asi 25 minut

2. Korpus necháme vychladnout.

3. Na přípravu vanilkové náplně uvaříme Zlaté klasy podle návodu na obale, 
ale pouze se 750 ml mléka. Odstavíme z plotny a za občasného míchání 
necháme vychladnout. V míse vyšleháme máslo s cukrem a vanilkovým 
cukrem elektrickým ručním šlehačem na nejvyšším stupni dohladka 
a postupně přidáváme vychladlý Zlatý klas. Nakonec krátce zašleháme 
rum. Náplň naneseme na korpus a stejnoměrně rozetřeme. Uložíme 
asi na 1 hodinu do chladničky a necháme ztuhnout.

4. Na přípravu kokosové náplně nalijeme smetanu do vyšší nádoby. Přidáme 
Crème Olé, Smeta-fix a na středním stupni šleháme asi 1 minutu. Náplň nesmí 
být příliš tuhá. Nakonec vmícháme kokos a rozetřeme na vanilkovou náplň. 

5. Nakrájíme na řezy, posypeme kokosem a ozdobíme perličkami. 

TIP:
Mezi náplně je 

možné vložit 
nakrájený ananas.

Doba přípravy: asi 40 minut

Doba pečení: asi 25 minut

Vystačí na: asi 24 porcí 

Na těsto:

2 bílky

2 žloutky

120 g cukru

1 balíček Vanilínového cukru 
Dr.Oetker

150 ml smetany ke šlehání

200 g polohrubé mouky

½ balíčku Kypřicího prášku 
do pečiva Dr.Oetker

Na vanilkovou náplň:

2 balíčky Zlatého klasu Dr.Oetker

750 ml mléka

250 g změklého másla 

150 g moučkového cukru 

1 balíček Vanilkového cukru Dr.Oetker

4 PL rumu

Na kokosovou náplň:

500 ml smetany ke šlehání

1 balíček Crème Olé s kokosovou 
příchutí Dr.Oetker

1 balíček Smeta-fixu Dr.Oetker

50 g strouhaného kokosu

Na ozdobení:

20 g strouhaného kokosu

Perličky stříbrné Dr.Oetker

Ještě potřebujeme:

plech na pečení s vyšším okrajem 
(30 x 40 cm)

elektrický ruční šlehač
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1. Na přípravu náplně rozpustíme polevu podle návodu na obale. V míse 
vyšleháme máslo s cukrem elektrickým ručním šlehačem na nejvyšším 
stupni dohladka. Přilijeme polevu a rum a krátce vyšleháme dohladka.

2. Piškoty slepíme náplní, uložíme asi na 1 hodinu do chladničky a necháme 
ztuhnout. 

3. Na obalení marcipán pomocí válečku vyválíme na tenký plát a formičkou 
vykrájíme kolečka. (Na vykrajování koleček můžeme použít také skleničku 
o Ø 8 cm.) Slepené piškoty obalíme marcipánem a kakaem. 

4. Uložíme do chladničky.

Doba přípravy: asi 30 minut

Vystačí na: 25 kusů 

Na náplň:

½ balíčku Polevy tmavé Dr.Oetker

50 g změklého másla

25 g moučkového cukru

1 PL rumu

50 ks dětských piškotů

Na obalení:

1 balíček Marcipánu Dr.Oetker

50 g prosátého kakaa

Ještě potřebujeme:

elektrický ruční šlehač

kulatá formička na vykrajování 
(Ø 8 cm)

TIP:
Piškoty můžeme 
slepit také Krémovou
náplní čokoládovou
Dr.Oetker. 
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1. Na přípravu těsta rozdrtíme piškoty a sušenky pomocí válečku a vložíme 
je do misky. Přidáme máslo, kakao, rum a mléko a ručně vypracujeme 
dohladka. Z těsta vytvoříme 10 větších a 10 menších kuliček. Uložíme 
je asi na 1 hodinu do chladničky a necháme ztuhnout.

2. Na ozdobení rozpustíme polevy podle návodu na obale. Kuličky pomocí 
vidličky namáčíme v polevě a ihned slepujeme velkou a malou kuličku k sobě. 
Uložíme do chladničky a necháme ztuhnout.

3. Dozdobíme tubičkami a zdobením. 

Na ozdobení můžeme použít také Marcipán Dr.Oetker obarvený Barvami 
gelovými potravinářskými Dr.Oetker.

Doba přípravy: asi 20 minut

Vystačí na: 10 kusů  

Na těsto:

100 g dětských piškotů

100 g kokosovo-čokoládových 
sušenek

100 g změklého másla

2 zarovnané KL prosátého kakaa

3 PL rumu

2 PL vlažného mléka

Na ozdobení:

2 balíčky Polevy světlé Dr.Oetker

1 balení Tubiček na zdobení 
4 barvy Dr.Oetker 

Zdobení 4 druhy bílé Dr.Oetker  
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1. Na přípravu těsta v míse smícháme mouku s pudingovými prášky a cukrem. 
Přidáme vejce, máslo nebo margarín a gelovou barvu a ručně vypracujeme 
dohladka.  

2. Těsto vymačkáme do vymazaných formiček a naneseme na plech. Vložíme 
do předehřáté trouby a pečeme. 

Elektrická trouba: 170 °C
Horkovzdušná trouba: 150 °C
Plynová trouba: stupeň 3

Doba pečení: asi 15 minut (1 plech)

3. Pečivo necháme mírně zchladnout a poté ho vyjmeme z formiček.

4. Na přípravu náplně uvaříme z pudingového prášku hustý puding, 
ale jen s 250 ml mléka a bez cukru. Za občasného míchání necháme 
vychladnout.

5. Máslo s cukrem vyšleháme elektrickým ručním šlehačem na nejvyšším stupni 
dohladka a po částech zašleháváme puding. Nakonec krátce zašleháme 
džem a aroma. Vždy dvě půlky slepujeme náplní, uložíme nejméně 
na 1 hodinu do chladničky a necháme ztuhnout.

6. Polevu rozpustíme podle návodu na obale a nalijeme do misky. Kokos obarvíme 
gelovou barvou. Konce jahod namáčíme do polevy a ihned obalíme kokosem. 
Necháme ztuhnout. 

TIP:
Místo pudingu
jahodového 
můžeme použít
Puding Naturamyl
s malinovou příchutí
Dr.Oetker.

Doba přípravy: asi 40 minut

Doba pečení: asi 15 minut (1 plech)

Vystačí na: asi 40 kusů (slepených)

Na těsto:

340 g hladké mouky

3 balíčky Pudingu Naturamyl 
s jahodovou příchutí Dr.Oetker

160 g moučkového cukru

2 vejce

200 g změklého másla 
nebo margarínu

červená Barva gelová potravinářská 
Dr.Oetker 

Na náplň:

1 balíček Pudingu Naturamyl 
s jahodovou příchutí Dr.Oetker

250 ml mléka

150 g změklého másla

100 g moučkového cukru

50 g jahodového džemu

1 KL Aroma citrónového Dr.Oetker

Na ozdobení:

1 balíček Polevy světlé Dr.Oetker

50 g strouhaného kokosu

zelená Barva gelová potravinářská 
Dr.Oetker

Ještě potřebujeme:

2 plechy na pečení 

formičky na ořechy nebo mušle

elektrický ruční šlehač
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1. Na přípravu těsta namočíme rozinky do rumu. V míse smícháme mouku 
s kypřicím práškem, cukrem, kůrou, ořechy, mandlemi a kandovaným ovocem 
a promícháme. Přidáme máslo nebo margarín, tvaroh a vejce a ručně vypracujeme
dohladka. Těsto na pomoučené pracovní ploše pomocí válečku vyválíme na plát 
30 x 35 cm. 

2. Na přípravu náplně do marcipánu zapracujeme brusinky a vytvoříme váleček 
dlouhý 25 cm. Váleček naneseme do středu plátu a z obou stran těsto přehneme 
přes marcipán. Přeneseme na plech vyložený papírem na pečení a potřeme 
částí rozpuštěného másla. Vložíme do předehřáté trouby a pečeme.

Elektrická trouba: 170 °C
Horkovzdušná trouba: 150 °C
Plynová trouba: stupeň 3

Doba pečení: asi 60 minut

3. Po upečení štolu ihned potřeme zbylým máslem a pocukrujeme moučkovým 
cukrem smíchaným s vanilínovým cukrem. Necháme vychladnout.

Doba přípravy: asi 45 minut

Doba pečení: asi 60 minut

Vystačí na: asi 16 porcí

Na těsto:

50 g rozinek

4 PL rumu

500 g hladké mouky

1 balíček Kypřicího prášku 
amenem Dr.Oetker

150 g cukru

2 balíčky Finesse Citrónové kůry 
Dr.Oetker

50 g vlašských ořechů

50 g mandlových plátků

100 g kandovaného ovoce

150 g změklého másla 
nebo margarínu

250 g polotučného tvarohu

2 vejce

Na náplň:

1 balíček Marcipánu Dr.Oetker

50 g sušených brusinek

Na potření:

150 g změklého másla

150 g moučkového cukru

1 balíček Vanilínového cukru 
Dr.Oetker

Ještě potřebujeme:

plech na pečení (30 x 40 cm)

TIP:
Štolu můžeme upéct

ve formě na srnčí
hřbet nebo ve formě

na bábovku.
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1. Na přípravu těsta v míse vyšleháme vejce s cukrem, vanilínovým cukrem, olejem 
a mlékem elektrickým ručním šlehačem na středním stupni do pěny. Přidáme 
mouku smíchanou s kypřicím práškem a kakaem a vyšleháme dohladka. 
Nakonec vmícháme zdobení. Těsto naneseme do košíčků ve formě. Vložíme 
do předehřáté trouby a pečeme. 

Elektrická trouba: 170 °C
Horkovzdušná trouba: 150 °C
Plynová trouba: stupeň 3

Doba pečení: asi 25 minut

2. Na přípravu náplně připravíme krémovou náplň s mlékem a s cukrem podle 
návodu na obale. Naplníme cukrářský sáček, naneseme na vychladlé muffiny, 
uložíme do chladničky a necháme ztuhnout.

3. Na ozdobení obarvíme fondán gelovými barvami dle vlastní fantazie. 
Na pracovní ploše posypané moučkovým cukrem fondán pomocí válečku 
vyválíme na plát o tloušťce asi 3 mm. Pomocí formiček vykrajujeme různé 
tvary a necháme je zaschnout. Před podáváním cupcakes ozdobíme 
vykrájeným fondánem.

Doba přípravy: asi 20 minut

Doba pečení: asi 25 minut

Vystačí na: 12 kusů

Na těsto:

3 vejce

100 g cukru

1 balíček Vanilínového cukru 
Dr.Oetker

100 ml oleje

100 ml vlažného mléka

250 g polohrubé mouky 

2 zarovnané KL Kypřicího prášku 
do pečiva Dr.Oetker

2 zarovnané PL prosátého kakaa

4 zarovnané PL Zdobení tmavého 
Dr.Oetker

Na náplň:

1 balíček Krémové náplně 
čokoládové Dr.Oetker

200 ml studeného mléka

3 zarovnané PL moučkového cukru

Na ozdobení:

1 balíček Fondánu Dr.Oetker

červená a zelená Barva gelová 
potravinářská Dr.Oetker 

Ještě potřebujeme:

formu na muffiny

12 papírových košíčků na muffiny

elektrický ruční šlehač

cukrářský sáček s hladkou trubičkou

formičky na vykrajování 
s vánočními motivy

TIP:
Do středu cupcakes
můžeme zapéct 
oříšek, kandované
brusinky nebo lžičku
džemu. 
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1. Na přípravu těsta v míse smícháme mouku s mandlovou moukou a kypřicím 
práškem. Přidáme cukr, skořicový cukr, sůl, citrónovou kůru, koření, máslo 
a vejce a ručně vypracujeme dohladka.   

2. Na pomoučené pracovní ploše vyválíme z těsta pomocí válečku plát o tloušťce 
asi 4 mm. Pomocí formiček vykrajujeme různé tvary a přeneseme je na plech 
vyložený papírem na pečení. Vložíme do předehřáté trouby a pečeme.

Elektrická trouba: 170 °C
Horkovzdušná trouba: 150 °C
Plynová trouba: stupeň 3

Doba pečení: asi 12 minut (1 plech)

3. Pečivo necháme vychladnout.

4. Pečivo slepujeme džemem a namáčíme do polevy připravené podle návodu 
na obale. Ozdobíme zdobením dle vlastní fantazie.

Doba přípravy: asi 30 minut

Doba pečení: asi 12 minut (1 plech)

Vystačí na: asi 30 kusů (slepených)

Na těsto:

200 g hladké mouky

50 g mandlové mouky (nebo najemno 
mletých loupaných mandlí)

1 zarovnaná KL Kypřicího prášku 
s vinným kamenem Dr.Oetker

150 g třtinového cukru

2 balíčky Skořicového cukru 
Dr.Oetker

špetka soli

1 balení Finesse Citrónové kůry 
Dr.Oetker

špetka mletého zázvoru

špetka mletého muškátového oříšku

špetka mletého hřebíčku

110 g změklého másla

2 vejce

Na ozdobení:

100 g rybízového džemu

1 balíček Polevy světlé Dr.Oetker

Zdobení 4 druhy zlaté/stříbrné 
Dr.Oetker

Ještě potřebujeme:

2 plechy na pečení (30 x 40 cm)

formičky na vykrajování s různými 
vánočními motivy

TIP:
Před pečením 

můžeme pečivo 
posypat plátky

mandlí. 
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1. Na přípravu těsta do mísy rozdrobíme droždí. Přidáme vanilínový cukr, 2 PL hladké
mouky, 130 ml mléka a necháme vzejít kvásek. Do zbytku mléka nakrájíme máslo 
a necháme ho rozpustit. V míse smícháme mouku se solí, přidáme kvásek a mléko
s máslem a ručně vypracujeme dohladka. Těsto zaprášíme moukou, přikryjeme 
utěrkou a necháme asi 45 minut na teplém místě kynout. 

2. Na přípravu náplně nalijeme do kastrůlku mléko. Přidáme ořechy, cukr a vanilkový 
cukr a asi 1 minutu povaříme. Nakonec přidáme piškoty, vařečkou vymícháme 
dohladka a necháme zchladnout. Polevu rozpustíme podle návodu na obale 
a vmícháme do ořechové náplně spolu s vejci a vymícháme dohladka.

3. Těsto rozdělíme na poloviny. Na pomoučené pracovní ploše vyválíme z každé 
poloviny pomocí válečku pláty 20 x 40 cm. Oba pláty potřeme náplní a srolujeme. 
Spleteme a 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 40 minut 

4. Věnec necháme krátce zchladnout a poté vyklopíme na podnos. Necháme 
zcela vychladnout a pocukrujeme.

Doba přípravy: asi 45 minut

Doba pečení: asi 40 minut

Vystačí na: asi 12 kusů

Na těsto:

1 balíček čerstvého Droždí Dr.Oetker

2 balíčky Vanilínového cukru 
Dr.Oetker

2 zarovnané PL hladké mouky

270 ml vlažného mléka

40 g másla

470 g hladké mouky

špetka soli

Na náplň:

125 ml mléka 

125 g mletých vlašských ořechů

50 g moučkového cukru

1 balíček Vanilkového cukru Dr.Oetker

80 g mletých dětských piškotů

1 balíček Polevy de Luxe extra tmavé 
Dr.Oetker

2 vejce

Ještě potřebujeme:

formu na věnec (Ø 26 cm)

TIPY:
Do náplně můžeme
přidat rozinky, 
kandované ovoce
nebo brusinky. 

Polevu můžeme 
nahradit Polevou
tmavou Dr.Oetker.  
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1. Na přípravu těsta v míse smícháme cukr s kokosem a sušeným mlékem. 
Přidáme mléko a kondenzované mléko a ručně vypracujeme dohladka. 
Těsto uložíme asi na 30 minut do chladničky a necháme tuhnout.

2. Na přípravu náplně připravíme krémovou náplň s mlékem, cukrem 
a máslem podle návodu na obale.

3. Z těsta vytvoříme kuličky, obalíme je v moučkovém cukru, vtlačíme do formiček 
a vařečkou vytvoříme důlek. Do těsta pomocí cukrářského sáčku vtlačíme náplň 
a uzavřeme piškotem. Vosí hnízda uložíme asi na 1 hodinu do chladničky.

Na ozdobení můžeme namáčet vosí hnízda v Polevě světlé Dr.Oetker 
a před ztuhnutím dozdobit Sněhovými vločkami Dr.Oetker. 

Doba přípravy: asi 50 minut

Vystačí na: asi 40 kusů 

Na těsto:

180 g moučkového cukru

400 g strouhaného kokosu

140 g sušeného mléka

50 ml mléka

1 plechovka kondenzovaného 
slazeného mléka (asi 400 g)

Na náplň:

1 balení Krémové náplně čokoládové 
Dr.Oetker

200 ml studeného mléka

2 zarovnané PL moučkového cukru

125 g změklého másla

80 g moučkového cukru

1 balení dětských piškotů

Ještě potřebujeme:

formičky na vosí hnízda

elektrický ruční šlehač

cukrářský sáček s hladkou trubičkou

TIP:
Pro milovníky kokosu

doporučujeme vosí
hnízda naplnit

Krémovou náplní
s kokosovou příchutí

Dr.Oetker. 
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1. Na přípravu těsta v míse smícháme mouku s cukrem a vanilínovým cukrem.  
Přidáme máslo a vejce a ručně vypracujeme dohladka.   

2. Na pomoučené pracovní ploše vyválíme z těsta pomocí válečku plát o tloušťce 
asi 4 mm. Pomocí formiček vykrajujeme různé tvary a přeneseme je 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 10 minut (1 plech)

3. Pečivo necháme vychladnout.

4. Pečivo slepujeme džemem. Slepené pečivo z jedné strany namáčíme do polevy 
připravené podle návodu na obale a obarvené gelovými barvami. Ozdobíme 
zdobením a tubičkami dle vlastní fantazie.

Doba přípravy: asi 30 minut

Doba pečení: asi 10 minut (1 plech)

Vystačí na: asi 40 kusů (slepených)

Na těsto:

400 g hladké mouky

100 g cukru

2 balíčky Vanilínového cukru 
Dr.Oetker

200 g změklého másla

1 vejce

Na ozdobení:

150 g pikantního džemu 
(např. rybízového a višňového)

2 balíčky Polevy světlé Dr.Oetker

žlutá, červená, modrá a zelená Barva 
gelová potravinářská Dr.Oetker

Tubičky na zdobení 4 ks bílé 
Dr.Oetker

Sněhové vločky Dr.Oetker

Zdobení 4 druhy zlaté/stříbrné 
Dr.Oetker

Zdobení 4 druhy pestré Dr.Oetker

Mini konfety duhové Dr.Oetker 

Ještě potřebujeme:

2 plechy na pečení (30 x 40 cm)

formičky na vykrajování s různými 
vánočními motivy

TIP:
Cukroví můžeme
slepit také 
lískooříškovým 
krémem.
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1. Na přípravu pusinek v míse ve vodní lázni vyšleháme z bílků a cukru elektrickým
ručním šlehačem na nejvyšším stupni tuhý sníh. Sněhem naplníme cukrářský 
sáček a tvoříme pusinky na plechu vyloženým papírem na pečení. Vložíme 
do předehřáté trouby a sušíme.

Elektrická trouba: 60 °C
Horkovzdušná trouba: 40 °C
Plynová trouba: stupeň 1

Doba sušení: asi 3 – 4 hodiny (1 plech)

2. Pusinky necháme vychladnout.

3. Na přípravu náplně v míse vyšleháme máslo s cukrem elektrickým ručním 
šlehačem na nejvyšším stupni dohladka. Přidáme žloutky, kůru a aroma 
a vyšleháme dohladka. Náplň naneseme do cukrářského sáčku a slepujeme 
vždy dvě pusinky plochou stranou k sobě. Uložíme do chladničky a necháme 
ztuhnout.

TIPY:
Pusinky vydrží 
dlouho čerstvé 

pokud je 
uchováváme 

na suchém 
a chladném místě.

Střed slepených 
pusinek můžeme 

obalit v mletých 
pražených mandlích

nebo krokantu. 

Doba přípravy: asi 45 minut

Doba sušení: asi 3  4 hodiny (1 plech)

Vystačí na: asi 30 kusů

Na pusinky:

5 bílků

350 g cukru

Na náplň:

250 g změklého másla

100 g moučkového cukru

2 žloutky

1 balíček Finesse Citrónové kůry 
Dr.Oetker

1 KL Aroma citrónového Dr.Oetker

Ještě potřebujeme:

2 plechy na pečení (30 x 40 cm)

elektrický ruční šlehač

cukrářský sáček s řezanou trubičkou
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1. Na přípravu těsta v míse vyšleháme bílky s 50 g cukru elektrickým ručním 
šlehačem na nejvyšším stupni dotuha. Máslo nebo margarín se 150 g cukru 
a aroma vyšleháme dohladka. Přidáme žloutky, mouku smíchanou s kypřicím 
práškem a solí, mléko a na středním stupni vyšleháme dohladka. Nakonec 
zlehka ručně vmícháme tuhý sníh. 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 3

Doba pečení: asi 30 minut

2. Korpus necháme ve formě vychladnout. 

3. Krémovou náplň připravíme s mlékem, cukrem a máslem podle návodu na obale.
Korpus 2x podélně rozřízneme, slepíme náplní a slabou vrstvou náplně potřeme
vrchní část a strany dortu. Dort uložíme asi na 1 hodinu do chladničky tuhnout.

4. Na ozdobení na pracovní ploše poprášené moučkovým cukrem pomocí válečku 
vyválíme jeden fondán a dort potáhneme. Druhý fondán obarvíme modrou 
barvou. Na pracovní ploše poprášené moučkovým cukrem pomocí válečku 
vyválíme plát o tloušťce asi 3 mm. Formičkami vykrajujeme hvězdičky a dort 
jimi ozdobíme. Dort libovolně dozdobíme zdobením.

TIP:
Dort chutná lépe,
pokud ho necháme
v chladničce odležet
do druhého dne.

Doba přípravy: asi 40 minut

Doba pečení: asi 30 minut

Vystačí na: asi 12 porcí

Na těsto:

3 bílky

50 g cukru

110 g změklého másla 
nebo margarínu

150 g cukru

1 KL Aroma vanilkového Dr.Oetker

3 žloutky

180 g hladké mouky

2 zarovnané KL Kypřicího prášku 
do pečiva Dr.Oetker

špetka soli

120 ml mléka

Na náplň:

1 balení Krémové náplně čokoládové 
Dr.Oetker

200 ml studeného mléka

2 zarovnané PL moučkového cukru

125 g změklého másla

Na ozdobení:

2 balíčky Fondánu Dr.Oetker

modrá Barva gelová potravinářská 
Dr.Oetker

Zdobení 4 druhy zlaté/stříbrné 
Dr.Oetker

Ještě potřebujeme:

dortovou formu (Ø 26 cm)

elektrický ruční šlehač

formičky na vykrajování ve tvaru 
hvězdiček
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1. Na přípravu těsta datle namočíme do rumu a necháme asi 30 minut odležet. 
V míse vyšleháme vejce s cukrem, vanilínovým cukrem a máslem nebo 
margarínem elektrickým ručním šlehačem na středním stupni do pěny. Přidáme 
mléko, mouku smíchanou s kypřicím práškem, kakaem a aroma a vyšleháme 
dohladka. Těsto naneseme do košíčků ve formě. Do středu těsta vtlačíme 
po jedné datli. Vložíme do předehřáté trouby a pečeme.

Elektrická trouba: 170 °C
Horkovzdušná trouba: 150 °C
Plynová trouba: stupeň 3

Doba pečení: asi 25 minut

2. Muffiny necháme vychladnout.

3. Na ozdobení vyšleháme šlehačku s mlékem podle návodu na obale. 
Naplníme cukrářský sáček a šlehačku naneseme na muffiny. Posypeme 
zdobením a uložíme do chladničky.

Doba přípravy: asi 20 minut

Doba pečení: asi 25 minut

Vystačí na: 12 kusů

Na těsto:

12 sušených datlí

50 ml rumu

3 vejce

100 g cukru

1 balíček Vanilínového cukru 
Dr.Oetker

100 g změklého másla 
nebo margarínu

100 ml mléka

250 g polohrubé mouky 

2 zarovnané KL Kypřicího prášku 
do pečiva Dr.Oetker

2 zarovnané PL prosátého kakaa

1 KL Aroma rumového Dr.Oetker

Na ozdobení:

1 balíček Šlehačky v prášku Dr.Oetker

150 ml studeného mléka

Zdobení tmavé Dr.Oetker

Ještě potřebujeme:

formu na muffiny

12 papírových košíčků na muffiny

elektrický ruční šlehač

cukrářský sáček s hladkou trubičkou  

TIP:
Do středu cupcakes
můžeme místo datlí

zapéct fíky nebo 
sušené švestky. 
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1. Na přípravu těsta vyšleháme z bílků a cukru elektrickým ručním šlehačem 
na nejvyšším stupni tuhý sníh. V míse vyšleháme žloutky s moučkovým 
cukrem, vanilínovým cukrem a citrónovou kůrou do pěny. Přidáme mouku 
a sníh a opatrně ručně zlehka vymícháme dohladka. Víc jak polovinu těsta 
naneseme na vymazaný a moukou vysypaný plech (30 x 40 cm) a uhladíme. 
Vložíme do předehřáté trouby a pečeme.

Elektrická trouba: 170 °C
Horkovzdušná trouba: 150 °C
Plynová trouba: stupeň 3
Doba pečení: asi 15 minut

2. Korpus necháme vychladnout. 

3. Zbytek těsta rozdělíme na poloviny. Jednu polovinu obarvíme červenou barvou 
a druhou žlutou barvou. Obě těsta naneseme ke kratším stranám jednoho 
vymazaného a moukou vysypaného plechu (20 x 30 cm). Opatrně rozetřeme 
ke středu tak, aby se obě těsta spojila, ale nesmíchala. Vložíme do předehřáté 
trouby a pečeme při stejné teplotě jako v bodě 1.

Doba pečení: asi 7 minut

4. Korpus necháme vychladnout.

5. Na přípravu sirupu v kastrůlku povaříme vodu s cukrem asi 15 minut. Směs 
necháme zchladnout a poté do ní přidáme punč a aroma.

6. Světlý korpus překrojíme na poloviny. Barevné pláty potřeme slabou vrstvou 
džemu a rozkrojíme na 4 pruhy – 2 žluté a 2 červené (1 pruh 20 x 7,5 cm). 
Na plech (20 x 30 cm) vyložený papírem na pečení vložíme 1 světlý plát 
a potřeme slabou vrstvou džemu. Střídavě nanášíme barevné pláty a prolijeme 
sirupem. Nakonec naneseme druhý světlý plát. Přikryjeme papírem na pečení, 
zatěžkáme a uložíme alespoň na 2 hodiny do chladničky.

7. Poté vyklopíme na podnos, stáhneme papír na pečení a překrojíme.

8. Na ozdobení připravíme polevu s vodou podle návodu obale. Naneseme ji 
na povrch a uhladíme. Nakonec dozdobíme polevou tmavou připravenou 
podle návodu na obale.

TIP:
Punčové řezy 
chutnají nejlépe, 
pokud se nechají 
uležet do druhého
dne v chladničce. 

Doba přípravy: asi 60 minut

Doba pečení: asi 15 + 7 minut

Vystačí na: asi 24 porcí

Na těsto:

10 bílků

120 g cukru

10 žloutků

100 g moučkového cukru

1 balíček Vanilínového cukru 
Dr.Oetker

1 balíček Finesse citrónové kůry 
Dr.Oetker

270 g hladké mouky

červená Barva gelová potravinářská 
Dr.Oetker

žlutá Barva gelová potravinářská 
Dr.Oetker

250 g pikantního džemu

Na sirup:

150 ml vody

120 g cukru

100 ml punče

1 KL Aroma rumového Dr.Oetker

Na ozdobení:

1 balíček Polevy v prášku 
s citrónovou příchutí Dr.Oetker

3 PL vody

1 balíček Polevy tmavé Dr.Oetker

Ještě potřebujeme:

plech na pečení s vyšším okrajem 
(30 x 40 cm)

elektrický ruční šlehač

plech na pečení s vyšším okrajem 
(20 x 30 cm)
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1. Na přípravu těsta v míse vyšleháme vejce s cukrem, vanilínovým cukrem, 
olejem a likérem elektrickým ručním šlehačem na středním stupni do pěny. 
Přidáme mouku smíchanou s kypřicím práškem a vyšleháme dohladka. Těsto 
naneseme do košíčků ve formě. Vložíme do předehřáté trouby a pečeme. 

Elektrická trouba: 170 °C
Horkovzdušná trouba: 150 °C
Plynová trouba: stupeň 3

Doba pečení: asi 20 minut

2. Na přípravu náplně připravíme krémovou náplň s mlékem a cukrem podle 
návodu na obale. Naplníme cukrářský sáček, naneseme na zchladlé cupcakes 
a uložíme do chladničky.

3. Před podáváním cupcakes ozdobíme konfetami.

TIP:
Cupcakes můžeme

před ozdobením
jemně pokapat 

vaječným likérem. 

Doba přípravy: asi 20 minut

Doba pečení: asi 20 minut

Vystačí na: 12 kusů 

Na těsto:

2 vejce

100 g cukru

1 balíček Vanilínového cukru 
Dr.Oetker

130 ml oleje

130 ml vaječného likéru

230 g polohrubé mouky 

2 zarovnané KL Kypřicího prášku 
do pečiva Dr.Oetker

Na krém:

1 balíček Krémové náplně vaječný 
koňak Dr.Oetker

200 ml studeného mléka

3 zarovnané PL moučkového cukru

Na ozdobení:

Mini konfety duhové Dr.Oetker

Ještě potřebujeme:

formu na muffiny

12 papírových košíčků na muffiny

elektrický ruční šlehač

cukrářský sáček s řezanou trubičkou
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