Jarní
Zlaté
inspirace
Vánoce

Receptář č. 49

Vysvětlení použitých piktogramů a zkratek:
snadná příprava
střední obtížnost
předpokládáme již zkušenost s pečením

2

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.

Milí přátelé,

jaro je za dveřmi a my jsme pro Vás připravili
receptář plný jarní inspirace, díky které doma
vykouzlíte báječnou náladu.
Na následujících stránkách Vám ukážeme recepty
na lahodné dezerty a přidáme i recepty, které
do puntíku splňují všechna kritéria pro pohodové
pečení: jsou snadné a rychlé. S čerstvým
ovocem plným chuti to jde totiž úplně samo.       
Pokud hledáte recepty s čerstvými chutěmi
ve svěžích jarních barvách, potom jste na správné
cestě, protože rebarborový koláč nebo rybízové
košíčky budou toho důkazem. Díky svěže pikantní
a zároveň sladké náplni si je rozhodně zamilujete i Vy.
Toužíte svým hostům naservírovat jednoduchý
dezert, kterým je dokonale ohromíte? Vsaďte
na rafinované kombinace chutí špaldových
dortíčků nebo bezových řezů.

Zamilované růžové cupcakes
Borůvkové soufflé
Bezové řezy
Rebarborový koláč
Jahodové trifle
Rybízové košíčky
Palačinkový dor t
Višňová galetka
Špaldové dortíčky
Čokoládové opičky
Meduňkový sirup
Mini dortíčky s kiwi
Tartaletky
Koláč s podmáslím
Špenátový quiche
Cibuloví šneci

Jahodový trifle je úžasný! Po dni stráveném na kole
nebo pěším výletu si jej nemusíte ani trochu vyčítat.
A nejvíce Vám bude chutnat, když si jej připravíte
z vlastnoručně natrhaných jahod.
Víme, že zahraniční kuchyně je bohatým zdrojem
výborných receptů, proto Vám prozradíme pár
skvělých receptů, jako je višňová galetka nebo
borůvkové soufflé.
V receptáři Vás čeká mnoho jarní inspirace,
tak si ji užijte plnými doušky a ať Vám chutná.

Miriama Jóbová
Zákaznický servis

Iveta Krausová
Zkušební kuchyně
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Další recepty
najdete na
www.oetker.cz
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Doba přípravy: asi 20 minut
Doba pečení: asi 20 minut
Vystačí: na 12 porcí
Na těsto:
3 vejce
100 ml oleje
100 ml vlažného mléka
100 g cukru
1 balíček Vanilínového cukru
Dr. Oetker
250 g polohrubé mouky
2 zarovnané KL Kypřicího prášku
do pečiva Dr. Oetker
2 PL kakaa
Na ozdobení:
500 ml smetany na šlehání
1 balení Malinové smetanové
náplně Dr. Oetker
4 PL krystalového cukru
Barva gelová potravinářská
růžová Dr. Oetker
Čokoládová srdíčka Dr. Oetker
Ještě potřebujeme:
formu na pečení muffinů
papírové košíčky na muffiny
cukrářský sáček s řezanou trubičkou

Zamilované růžové cupcakes
dezert od srdce

1. Na přípravu těsta vyšleháme v míse elektrickým ručním šlehačem na středním
stupni vejce, olej, vlažné mléko, cukr a vanilínový cukr dohladka. Přidáme
mouku smíchanou s kypřicím práškem a kakaem a vymícháme dohladka.
2. Do formy na muffiny vložíme papírové košíčky, které plníme těstem asi do dvou
třetin. Vložíme do předehřáté trouby a pečeme.
Elektrická trouba: 160 °C
Horkovzdušná trouba: 140 °C
Plynová trouba: stupeň 2
Doba pečení: asi 20 minut
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TIP:

3. Muffiny necháme vychladnout.

Před pečením můžeme
přidat do těsta do
každého košíčku
čerstvou malinu nebo
lžičku malinové
marmelády.

4. Na přípravu náplně připravíme smetanovou náplň se smetanou podle návodu
na obale.
5. Náplň naplníme do cukrářského sáčku a cupcakes ozdobíme.
6. Cukr nasypeme do malé misky, přidáme na špičku nože gelové barvy růžové
a ručně cukr obarvíme. Nazdobené cupcakes posypeme růžovým cukrem
a ozdobíme čokoládovými srdíčky.

Doba přípravy: asi 30 minut
Doba pečení: asi 30 minut
Vystačí na: 6 porcí
Na těsto:
200 g borůvek
70 g cukru
1 balíček Finesse citrónové kůry
Dr. Oetker
4 žloutky
20 ml citrónové šťávy
4 bílky
2 špetky soli
Na ozdobení:
50 g borůvek
1 zarovnaná PL moučkového cukru
Ještě potřebujeme:
elektrický ruční šlehač
6 žáruvzdorných mističek (Ø 9 cm)
plech s vyšším okrajem

Borůvkové soufflé

křupavé a nadýchané

1. Na přípravu těsta v míse vymícháme rozmačkané borůvky s cukrem, kůrou,
žloutky a citrónovou šťávou. V jiné míse vyšleháme bílky se solí elektrickým
ručním šlehačem na nejvyšším stupni dotuha. Sníh z bílků zlehka vmícháme
do ovocné směsi. Těsto naneseme do máslem vymazaných a cukrem
vysypaných mističek a položíme je na plech na pečení. Do plechu nalijeme
horkou vodu tak, aby mističky byly do poloviny ponořené. Vložíme
do předehřáté trouby a pečeme.
Elektrická trouba: 180 °C
Horkovzdušná trouba: 160 °C
Plynová trouba: stupeň 3
Doba pečení: asi 30 minut
2. Soufflé ozdobíme borůvkami a posypeme moučkovým cukrem. Podáváme
nejlépe teplé.

Slovo soufflé,
vyslovujeme (suflé).

TIP:
Povrch vychladlých
soufflé můžeme také
dozdobit šlehačkou.
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Doba přípravy: asi 40 minut
Doba pečení: asi 30 minut
Vystačí na: asi 24 porcí
Na těsto:
5 bílků
špetka soli
5 žloutků
200 g moučkového cukru
5 PL horké vody
200 g polohrubé mouky
1 balíček Kypřicího prášku
do pečiva Dr. Oetker
Na náplň:
2 balíčky Zlatého klasu Dr. Oetker
400 ml bezového sirupu
200 ml vody
50 g změklého másla
200 g mascarpone
Na ozdobení:
2 balíčky Šlehačky v prášku Dr. Oetker
300 ml mléka
2 PL bezového sirupu
kůra z 1 chemicky neošetřené limetky
Ještě potřebujeme:
plech na pečení (30 x 40 cm)
elektrický ruční šlehač

Bezové řezy

nápaditý půvab

1. Na přípravu těsta v míse vyšleháme bílky se solí elektrickým ručním šlehačem
na nejvyšším stupni na tuhý sníh. V jiné míse vyšleháme žloutky s cukrem
a vodou do pěny. Přidáme sníh z bílků a mouku smíchanou s kypřicím práškem
a zlehka zamícháme. Těsto naneseme na vymazaný a moukou vysypaný plech
a uhladíme. Vložíme do předehřáté trouby a pečeme.
Elektrická trouba: 180 °C
Horkovzdušná trouba: 160 °C
Plynová trouba: stupeň 3
Doba pečení: asi 30 minut
2. Korpus necháme vychladnout.
3. Na přípravu náplně uvaříme oba balíčky Zlatého klasu podle návodu na obale,
jen místo mléka použijeme bezový sirup smíchaný s vodou. Hustý uvařený
Zlatý klas ihned zakryjeme potravinářskou fólií a při pokojové teplotě ho necháme
zcela vychladnout. V míse vyšleháme změklé máslo s mascarpone a po částech
zašleháváme Zlatý klas. Náplň naneseme na korpus a uhladíme.
Recept na
Bezinkový sirup
najdete i na našich
webových stránkách.

6

4. Na ozdobení v míse vyšleháme šlehačku s mlékem elektrickým ručním šlehačem
podle návodu na obale. Nakonec do šlehačky krátce zašleháme bezový sirup.
Šlehačkou potřeme povrch moučníku a uložíme asi na dvě hodiny do chladničky.
Moučník před podáváním dozdobíme kůrou z limetky a nakrájíme na řezy.

Doba přípravy: asi 40 minut
Doba pečení: asi 30 minut
Vystačí na: asi 8 porcí
Na těsto:
200 g hladké mouky
100 g cukru
špetka soli
100 g změklého másla
1 vejce
Na náplň:
450 g očištěné rebarbory
1 balíček Třtinového cukru s rumovou
příchutí Dr. Oetker
1 PL najemno nastrouhaného
čerstvého zázvoru
250 g bílého jogurtu
3 vejce
70 g medu
1 zarovnaná PL Solamylu bez lepku
Dr. Oetker
1 KL Vanilkové pasty Dr. Oetker
Ještě potřebujeme:
plech na pečení s vyšším okrajem
(20 x 30 cm)

Rebarborový koláč

v hlavní roli

1. Na přípravu těsta v míse smícháme mouku s cukrem a solí. Přidáme máslo
a vejce a ručně vypracujeme dohladka. Těsto na pomoučené pracovní ploše
vyválíme na plát 23 x 33 cm, naneseme ho na vymazaný a moukou vysypaný
plech a přitlačíme ho na dno a kraje plechu.
2. Na přípravu náplně rebarboru nakrájíme na malé kousky a vložíme ji do mísy.
Přidáme třtinový cukr a nastrouhaný zázvor a promícháme. Rebarboru
rovnoměrně rozložíme na těsto. V míse smícháme bílý jogurt s vejci,
medem, škrobem a vanilkovou pastou a metličkou vymícháme dohladka.
Směs stejnoměrně nalijeme na rebarboru. Vložíme do předehřáté trouby
a pečeme.
Elektrická trouba: 180 °C
Horkovzdušná trouba: 160 °C
Plynová trouba: stupeň 3
Doba pečení: asi 30 minut
3. Koláč necháme vychladnout.
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Doba přípravy: asi 40 minut
Doba pečení: asi 12 minut
Vystačí na: asi 8 porcí
Na těsto:
4 bílky
4 žloutky
190 g moučkového cukru
1 balíček Vanilínového cukru
Dr. Oetker
180 g hladké mouky
½ balíčku Kypřicího prášku s vinným
kamenem Dr. Oetker
Na náplň:
1 balíček Zlatého klasu Dr. Oetker
500 ml mléka
50 g cukru
250 ml smetany ke šlehání
1 balíček Jahodové smetanové
náplně Dr. Oetker
500 ml smetany ke šlehání
300 g jahod nakrájených
na malé kousky
Na ozdobení:
200 g jahod nakrájených
na malé kousky
Ještě potřebujeme:
plech na pečení (30 x 40 cm)
elektrický ruční šlehač
větší pohár nebo mísa

Jahodové trifle

božsky dokonalé

1. Na přípravu těsta v míse vyšleháme bílky elektrickým ručním šlehačem
na nejvyšším stupni dotuha. V jiné míse vyšleháme žloutky s cukrem
a vanilínovým cukrem elektrickým ručním šlehačem na nejvyšším stupni
do pěny. Ke žloutkům přidáme mouku smíchanou s kypřicím práškem
a sníh a zlehka vymícháme dohladka.
2. Těsto naneseme na plech vyložený papírem na pečení a uhladíme.
Vložíme do předehřáté trouby a pečeme.
Elektrická trouba: 200 °C
Horkovzdušná trouba: 180 °C
Plynová trouba: stupeň 4
Doba pečení: asi 12 minut
3. Upečený plát překlopíme na papír na pečení posypaný moučkovým cukrem
a i s papírem, na kterém se plát pekl, necháme vychladnout. Poté stáhneme
papír na pečení a plát nakrájíme na malé kousky.
4. Na přípravu krému uvaříme Zlatý klas s mlékem a cukrem podle návodu
obale a necháme vychladnout. Poté vyšleháme 250 ml smetany ke šlehání
dotuha a zlehka ji vmícháme do Zlatého klasu. Smetanovou náplň vyšleháme
s 500 ml smetany podle návodu na obale.
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5. Do poháru nebo mísy střídavě vrstvíme piškotové kousky, náplň a jahody.
Uložíme do chladničky alespoň na 2 hodiny a necháme ztuhnout.
Před podáváním dozdobíme jahodami.

Doba přípravy: asi 30 minut
Doba pečení: asi 15 minut
Vystačí na: asi 12 porcí
Na těsto:
2 balení vyváleného listového těsta
1 vejce
1 balíček Třtinového cukru
karamelového Dr. Oetker
Na náplň:
350 ml mléka
1 balíček Crème Olé s vanilkovou
příchutí Dr. Oetker
2 balíčky Vanilkového cukru Dr. Oetker
1–2 PL Vanilkové pasty Dr. Oetker
250 g polotučného tvarohu
Na ozdobení:
500 g červeného rybízu
1 zarovnaná PL moučkového cukru
Ještě potřebujeme:
2 kulaté formičky na vykrajování
(Ø 3,5 a 5,5 cm)
elektrický ruční šlehač
cukrářský sáček s řezanou trubičkou

Rybízové košíčky

jako pírko

1. Z jedné poloviny balení listového těsta vykrájíme formičkou o Ø 5,5 cm
12 koleček a naneseme je na plech vyložený papírem na pečení. Druhé
těsto přehneme a na povrch naneseme zbylou polovinu listového těsta.
Z navrstveného těsta vykrojíme 12 koleček formičkou o Ø 5,5 cm, do kterých
pomocí formičky o Ø 3,5 cm vykrojíme z každého střed. Vykrojené kroužky
o Ø 5,5 cm naneseme na kolečka položená na plechu. Vzniklé košíčky
potřeme pomocí štětce nebo mašlovačky rozšlehaným vejcem a posypeme
třtinovým cukrem. Vložíme do předehřáté trouby a pečeme.
Elektrická trouba: 190 °C
Horkovzdušná trouba: 170 °C
Plynová trouba: stupeň 3
Doba pečení: asi 15 minut
2. Košíčky necháme vychladnout.
3. Na přípravu náplně vyšleháme mléko s Crème Olé, vanilkovým cukrem,
vanilkovou pastou a tvarohem elektrickým ručním šlehačem na nejvyšším
stupni dotuha. Náplň naplníme do cukrářského sáčku a naneseme ji do košíčků.
4. Povrch košíčků dozdobíme rybízem a pocukrujeme.

TIP:
Zbylá vnitřní
vykrojená kolečka
o Ø 3,5 cm můžeme
dát do trouby
společně s košíčky
a po upečení je použít
na dozdobení košíčků.
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Doba přípravy: asi 30 minut
Vystačí na: asi 8 porcí
Na těsto:
1 balení Palačinek Dr. Oetker
500 ml vody
Na náplň:
1 balíček Pudingu Originál
s vanilkovou příchutí Dr. Oetker
500 ml mléka
50 g cukru
250 g polotučného tvarohu
200–250 g pikantního
rybízového džemu
Na ozdobení:
čerstvé bobulové ovoce
Ještě potřebujeme:
pánev na palačinky
dortovou formu (Ø 18 cm)

Palačinkový dor t

dokonalý celek

1. Těsto na palačinky si připravíme podle návodu na obale. Z připraveného těsta
usmažíme asi 12 palačinek o průměru asi 15 cm a necháme je vychladnout.
2. Na přípravu náplně uvaříme pudingový prášek s mlékem a cukrem podle návodu
na obale. Do horkého pudingu přidáme tvaroh a vymícháme metličkou dohladka.
3. Vychladlou palačinku potřeme džemem a vložíme ji do dortové formy. Naneseme
slabou vrstvu náplně. Tento postup opakujeme do spotřebování palačinek

10

4. Dozdobíme zbytkem náplně a ovocem. Uložíme asi na 2 hodiny do chladničky
a necháme zatuhnout.

Doba přípravy: asi 45 minut
Doba pečení: asi 45 minut
Vystačí na: asi 8 porcí
Na těsto:
180 g hladké mouky
2 zarovnané PL cukru
½ KL soli
110 g másla
45 g 100% ztuženého tuku
5 PL studené vody
Na náplň:
250 g polotučného tvarohu
50 g cukru
1 balíček Vanilkového cukru Dr. Oetker
1 zarovnaná PL Gustinu bez lepku
Dr. Oetker
300 g odpeckovaných višní
3 zarovnané PL mandlové moučky
1 KL Vanilkové pasty Dr. Oetker
šťáva z ½ citrónu
Na potření a posypání:
1 vejce

Višňová galetka

francouzské a smyslné

1 PL vody
1 balíček Třtinového cukru s rumovou
příchutí Dr. Oetker
Ještě potřebujeme:
plech na pečení (30 x 40 cm)
potravinářskou fólii
elektrický ruční šlehač

1. Na přípravu těsta v míse smícháme mouku s cukrem a solí. Přidáme najemno
nastrouhané máslo a najemno nastrouhaný tuk a krátce ručně vypracujeme
na drobenku. Přidáme vodu a důkladně vypracujeme dohladka. Těsto zabalíme
do potravinářské fólie a uložíme alespoň na 2 hodiny do chladničky, nejlépe
však přes noc.
2. Těsto na pomoučené pracovní ploše vyválíme pomocí válečku na plát
o průměru asi 40 cm.
3. Na přípravu náplně v míse smícháme tvaroh s cukrem, vanilkovým cukrem
a škrobem a vymícháme dohladka. Poté naneseme náplň do středu a rozetřeme
tak, abychom nechali volné okraje široké asi 15 cm. V jiné míse smícháme
důkladně višně s mandlovou moučkou, pastou a citrónovou šťávou. Náplň
naneseme do středu, ale opět necháme na tvarohové náplni volný okraj
široký asi 2 cm. Poté okraje těsta přehneme do středu.
4. Povrch pomocí štětce nebo mašlovačky potřeme vejcem rozšlehaným s vodou
a posypeme třtinovým cukrem. Vložíme do předehřáté trouby a pečeme.
Elektrická trouba: 180 °C
Horkovzdušná trouba: 160 °C
Plynová trouba: stupeň 3
Doba pečení: asi 45 minut
5. Galetku necháme vychladnout.

TIP:
Místo mandlové
moučky můžeme
na zahuštění použít
strouhanku.
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Doba přípravy: asi 30 minut
Doba pečení: asi 45 minut
Vystačí na: 6 porcí
Na těsto:
2 růžové grepy
4 zarovnané PL cukru
1 KL oleje
250 g špaldové mouky
2 zarovnané KL Kypřicího prášku
do pečiva Dr. Oetker
2 zarovnané PL prosátého kakaa
špetka soli
180 g moučkového cukru
1 balíček Vanilkového cukru Dr. Oetker
½ KL čerstvě namletého barevného
pepře
90 ml oleje
50 ml mléka
150 g bílého jogurtu
Ještě potřebujeme:
elektrický ruční šlehač
6 žáruvzdorných mističek (Ø 9 cm)

Špaldové dortíčky

lehce pikantní potěšení

1. Grepy oloupeme, odstraníme bílou slupku a nakrájíme na plátky široké asi 1 cm.
6 největších plátků dáme stranou a ze zbylých plátků vymačkáme do kastrůlku
šťávu. Přidáme cukr a olej a asi 1 minutu povaříme. Okraje mističek potřeme
olejem. Na dno mističek nalijeme cukrovou šťávu a vložíme kolečka grepu.

TIP:
Před podáváním
můžeme koláčky
pokapat medem
nebo ovocným
sirupem.
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2. Na přípravu těsta v míse smícháme mouku s kypřicím práškem, kakaem, solí,
cukrem, vanilkovým cukrem a pepřem. Přidáme olej, mléko a jogurt a vařečkou
vymícháme dohladka. Těsto vlijeme do mističek na kolečka grepu a uhladíme.
Mističky přeneseme na plech na pečení. Vložíme do předehřáté trouby a pečeme.
Elektrická trouba: 180 °C
Horkovzdušná trouba: 160 °C
Plynová trouba: stupeň 3
Doba pečení: asi 45 minut
3. Dortíčky necháme v mističkách vychladnout a poté je vyklopíme.

Doba přípravy: asi 20 minut
Vystačí na: 4 porce
Na dezert:
2 banány
2 balení čoko piškotů
1 balíček Pudingu Originál
s čokoládovou příchutí Dr. Oetker
500 ml mléka
40 g cukru
Na ozdobení:
Poleva světlá Dr. Oetker
Poleva tmavá Dr. Oetker

Čokoládové opičky

geniálně jednoduché

1. Na přípravu dezertu banány oloupeme, nakrájíme a poskládáme na dno misek.
12 piškotů odložíme stranou a zbytek piškotů nakrájíme a poskládáme
na banány. Puding s mlékem a cukrem připravíme podle návodu na obale
a nalijeme na banány a piškoty. Puding necháme vychladnout.
2. Na ozdobení z 8 piškotů odřízeneme necelou 1/3 ostrým nožem a položíme
na puding jako uši. Zbylé 4 piškoty použijeme na čumáček. Polevy rozpustíme
podle návodu na obale, odstřihneme malý růžek a dozdobíme opičkám oči,
pusu a nos.

TIP:
Puding Originál
s čokoládovou
příchutí můžeme
nahradit Premium
pudingem Hořká
čokoláda Dr. Oetker.
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Doba přípravy: asi 30 minut
Vystačí na: asi 700 ml
Přísady:
3 hrsti čerstvých lístků meduňky
500 ml vody
šťáva z jednoho většího pomeranče
1 balíček Cukru na sirup Dr. Oetker

Meduňkový sirup

originální osvěžení

1. Lístky meduňky namočíme do vlažné převařené vody. Přidáme šťávu
z pomeranče a cukr na sirup. Přikryjeme pokličkou a necháme 24 hodin
v chladničce macerovat.
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2. Sirup scedíme a asi 5 minut povaříme. Naplníme do lahví, pečlivě uzavřeme
víčkem a položíme asi na 20 minut naležato.

Doba přípravy: asi 35 minut
Doba tuhnutí: nejméně 2 hodiny
Vystačí na: 8 porcí
Na korpus:
120 g kakaových sušenek bez náplně
2 PL rumu
70 g změklého másla
Na náplň:
6 ks kiwi
700 g bílého smetanového jogurtu
100 g moučkového cukru
1 balíček Vanilkového cukru Dr. Oetker
1 balíček Želatinového ztužovače
Dr. Oetker
100 ml vody
Ještě potřebujeme:
8 kulatých bezedných formiček
nebo misek (Ø 8 cm)

Mini dortíčky s kiwi

sladká tečka

1. Na přípravu korpusu rozdrtíme pomocí válečku sušenky, vložíme je do misky
a pokapeme rumem. Přidáme máslo a ručně vypracujeme dohladka.
2. Formičky rozložíme na podnos, rozdělíme do nich korpus a přitlačíme pomocí
lžičky.
3. Pokud nemáme formičky, použijeme misky a vyložíme je potravinářskou fólií
tak, aby přesahovala přes okraj misky. Korpus rozdělíme do misek a pomocí
lžičky ho přitlačíme ke dnu.
4. Na přípravu náplně kiwi oloupeme a nakrájíme na plátky silné asi 1 cm. Plátky
překrojíme a vyložíme jimi obvod formiček nebo misek. V míse smícháme
jogurt s cukrem a vanilkovým cukrem. V jiné míse připravíme želatinový
ztužovač s vodou podle návodu na obale a ihned ho vmícháme do jogurtové
směsi. Náplň opatrně nalijeme do formiček nebo misek tak, aby nám zakryla
plátky kiwi. Formičky nebo misky uložíme do chladničky nejméně na 2 hodiny
a necháme ztuhnout. Poté formičky odstraníme a z misek vyjmeme dortíčky
pomocí potravinářské fólie na podnos. Povrch dozdobíme kousky kiwi.
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Doba přípravy: asi 45 minut
Doba pečení: asi 20 minut
Vystačí na: 8 kusů
Na těsto:
250 g hladké mouky
50 g mletých mandlí
50 g moučkového cukru
1 balíček Vanilínového cukru
Dr. Oetker
1 balíček Finesse citrónové kůry
Dr. Oetker
125 g změklého másla
nebo margarínu
1 vejce
Na ganache:
100 ml smetany ke šlehání
100 g kvalitní hořké čokolády
Na krém a ozdobení:
1 balíček Crèmé Olé bez vaření
s vanilkovou příchutí Dr. Oetker
200 ml mléka
125 g ostružin
Ještě potřebujeme:
plech na pečení
8 formiček na tartaletky (Ø 10 cm)
elektrický ruční šlehač
cukrářský sáček s řezanou trubičkou

Tartaletky

v objetí chuti

1. Na přípravu těsta v míse smícháme mouku s mandlemi, cukrem, vanilínovým
cukrem a kůrou. Přidáme máslo nebo margarín a vejce a ručně vypracujeme
dohladka. Těsto naneseme do vymazaných a moukou vysypaných formiček
a uhladíme. Vložíme do předehřáté trouby a pečeme.
Elektrická trouba: 170 °C
Horkovzdušná trouba: 150 °C
Plynová trouba: stupeň 2
Doba pečení: asi 20 minut

TIP:
Tartaletky můžeme
naplnit Krémovou
náplní Dr. Oetker
nebo Smetanovou
náplní Dr. Oetker.
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2. Na ganache zahřejeme v kastrůlku smetanu a odstavíme. Do smetany
nalámeme čokoládu a metličkou mícháme tak dlouho, dokud se čokoláda
zcela nerozpustí. Ganache necháme vychladnout, uložíme asi na 1 hodinu
do chladničky a poté vyšleháme. Ganache vložíme do cukrářského sáčku
a naneseme na tartaletky.
3. Na přípravu krému vyšleháme Crèmé Olé elektrickým ručním šlehačem podle
návodu na obale, ale jen s 200 ml mléka. Krém naplníme do cukrářského sáčku
a naneseme na tartaletky.
4. Dozdobíme ostružinami. Tartaletky uložíme do chladničky a necháme ztuhnout.

Doba přípravy: asi 40 minut
Doba pečení: asi 35 minut
Vystačí na: asi 12 porcí
Na těsto:
250 ml podmáslí
80 g cukru
1 balíček Vanilínového cukru
Dr. Oetker
2 vejce
40 ml oleje
200 g polohrubé mouky
1 zarovnaná KL Jedlé sody Dr. Oetker
Na náplň:
450 g blum
1 balíček Třtinového cukru s rumovou
příchutí Dr. Oetker
Ještě potřebujeme:
elektrický ruční šlehač
koláčovou formu (Ø 27 cm)

Koláč s podmáslím

vláčný a lahodný

1. Na přípravu těsta v míse vyšleháme podmáslí s cukrem, vanilínovým cukrem,
vejci a olejem elektrickým ručním šlehačem na středním stupni dohladka.
Přidáme mouku smíchanou se sodou a vymícháme dohladka. Těsto naneseme
do vymazané a moukou vysypané koláčové formy a uhladíme.
2. Na náplň blumy odpeckujeme, nakrájíme na plátky a naneseme na těsto.
Povrch posypeme třtinovým cukrem. Vložíme do předehřáté trouby a pečeme.
Elektrická trouba: 180 °C
Horkovzdušná trouba: 160 °C
Plynová trouba: stupeň 3
Doba pečení: asi 35 minut
3. Koláč necháme vychladnout.
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Doba přípravy: asi 40 minut
Doba pečení: asi 10 + 55 minut
Vystačí na: asi 12 porcí
Na těsto:
250 g celozrnné mouky
1 zarovnaná KL Jedlé sody Dr. Oetker
1 zarovnaná KL soli
80 ml oleje
100 ml studené vody
Na náplň:
400 g rozmraženého sekaného
listového špenátu
2 stroužky rozetřeného česneku
1 balíček Finesse citrónové kůry
Dr. Oetker
2 zarovnané KL soli
1 zarovnaná KL mletého pepře
400 g ricotty
100 g strouhaného parmazánu
2 vejce
Na ozdobení:
3 vejce
6 ks cherry rajčat
Ještě potřebujeme:
koláčovou formu (Ø 27 cm)

Špenátový quiche

stvořený pro brunche

1. Na přípravu těsta v míse smícháme mouku se sodou a solí. Přidáme olej a vodu
a ručně vypracujeme dohladka. Těsto naneseme do vymazané a moukou
vysypané koláčové formy a přitiskneme ke dnu a okrajům. Na několika místech
těsto propícháme vidličkou a vložíme do trouby předpéct.
Elektrická trouba: 180 °C
Horkovzdušná trouba: 160 °C
Plynová trouba: stupeň 3
Doba pečení: asi 10 minut

TIP:
Pokud nám zbylo
trochu těsta, můžeme
z něho pomocí formičky
vykrájet různé ozdoby
a před pečením jimi
povrch koláče ozdobit.
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2. Na přípravu náplně vložíme do mísy špenát. Přidáme česnek, kůru, sůl,
pepř, ricottu, parmazán a vejce a důkladně promícháme. Náplň nalijeme
na předpečený korpus. Pomocí lžíce vytvoříme do náplně 3 důlky, do kterých
vyklepneme vejce. Povrch dozdobíme rajčaty. Vložíme do předehřáté trouby
a pečeme.
Elektrická trouba: 180 °C
Horkovzdušná trouba: 160 °C
Plynová trouba: stupeň 3
Doba pečení: asi 55 minut
3. Koláč můžeme podávat jak teplý, tak studený.

Doba přípravy: asi 30 minut
Doba kynutí: asi 45 + 15 minut
Doba pečení: asi 30 minut
Vystačí na: asi 24 kusů
Na těsto:
200 g polohrubé mouky
200 g špaldové hladké mouky
1 balíček sušeného Droždí Dr. Oetker
1 zarovnaná KL soli
1 zarovnaná KL kmínu
50 g strouhaného sýru
200 ml vlažného mléka
50 ml oleje
1 vejce
Na náplň:
200 g cibule
200 g anglické slaniny
2 PL oleje
50 g sušených rajčat
2 PL nasekané petrželové natě
Na potření a ozdobení:
1 vejce
100 g dýňových semínek

Cibuloví šneci

Ještě potřebujeme:
2 plechy na pečení (30 x 40 cm)

pro zahradní párty

1. Na přípravu těsta v míse smícháme obě mouky s droždím, solí a kmínem.
Přidáme sýr, mléko, olej a vejce a ručně vypracujeme dohladka. Těsto
zaprášíme moukou, přikryjeme utěrkou a necháme asi 45 minut na teplém
místě vykynout.
2. Na přípravu náplně najemno nakrájíme cibuli a slaninu a na oleji je orestujeme.
Odstavíme, vmícháme pokrájená rajčata a petrželovou nať a necháme
vychladnout.
3. Těsto rozdělíme na poloviny. Z každé poloviny vyválíme na pomoučené pracovní
ploše pomocí válečku obdélník 20 x 30 cm. Na povrch obdélníků naneseme
náplň a stejnoměrně rozetřeme. Pláty zarolujeme a ostrým nožem nakrájíme
na 12 stejných dílů. Díly naneseme na plechy vyložené papírem na pečení
řeznou stranou dolů. Zakryjeme utěrkou a necháme ještě asi 15 minut kynout.
Poté potřeme povrch pomocí štětce nebo mašlovačky rozšlehaným vejcem
a posypeme dýňovými semínky. Vložíme do předehřáté trouby a pečeme.
Elektrická trouba: 180 °C
Horkovzdušná trouba: 160 °C
Plynová trouba: stupeň 3
Doba pečení: asi 30 minut
4. Šneky necháme vychladnout.

TIP:
Šneky můžeme
posypat libovolnými
semínky nebo sýrem.
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Lehká a lahodná smetanová náplň
s kousky ovoce
Jahodová & Malinová

■ na přípravu svěžích dortů,
cupcakes a malých zákusků
■ na palačinky nebo lívanečky
■ vhodná i jako dezert
s čerstvým ovocem

Třpytivý zlatý
a stříbrný poklad

Plná ovocné chuti
Krásně drží tvar

Jedinečné

■ praktické tubičky se zlatou a stříbrnou
polevou pro jedinečné zdobení a psaní
■ se třpytivým efektem

■ pro nádherné třpytivé dekorace na vašem
dortu, muffinu nebo zákusku

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

