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snadná příprava
střední obtížnost
pro zkušené

 příprava do 20 min.
 příprava do 40 min.
 příprava do 60 min.

Čas 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:

KL = kávová lžička
PL = polévková lžíce



předvánoční čas je krásným obdobím, na které  
se všichni těšíme, ať už jsme děti nebo dospělí.  
Zapojujeme fantazii, připravujeme a plánujeme,  
aby naše Vánoce byly dokonalé a jedinečné.

V novém receptáři Dr. Oetker Vám přinášíme  
15 skvělých receptů plných nápadů a fantazie.  
Vyzkoušejte je a prožijte Advent i Vánoce plné  
skvělých vůní z čerstvě upečených dobrot.

Chuť jako z pohádky má Fíkový dort  
s karamelovou polevou, Vánoční poleno  
s mandarinkami představí kousek  
z francouzského cukrářského umění, a kdyby  

nebyl sníh přede dveřmi, tak ať je alespoň  
na vánočním stole v podobě Citrónového  
chlebíčku se sněhovou pokrývkou.  
Na silvestrovskou párty se zas budou hodit  
Řepové tartaletky s fetou.

Hodně radosti a potěšení při svátečním pečení  
s fantazií Vám přejí 
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Další recepty
najdete na 
www.oetker.cz

Veronika Lengyelová                                   
Zákaznický servis

Iveta Krausová
Zkušební kuchyně



1. Na přípravu těsta namočíme rozinky do rumu a necháme je asi hodinu  
 macerovat. Fíky nakrájíme na malé kousky, vložíme je do vařící vody  
 a za občasného zamíchání je povaříme asi 15 minut. Poté odstavíme,  
 vmícháme jedlou sodu a necháme je zchladnout. V míse vyšleháme vejce  
 s cukry elektrickým ručním šlehačem na nejvyšším stupni do pěny. Přidáme  
 ponorným mixérem rozmixované fíky, rozinky v rumu, pohankovou mouku,  
 mandlovou mouku a olej a vymícháme dohladka. Těsto naneseme  
 do vymazané a moukou vysypané formy a uhladíme.

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

 Čas pečení: asi 60 minut

2. Korpus necháme vychladnout a odstraníme formu.

3. Na polevu necháme v rendlíku rozpustit cukr, přilijeme kokosové mléko  
 a třtinový cukr karamelový a za stálého míchání vaříme do zhoustnutí.  
 Polevu nalijeme na povrch dortu. 

4. Na ozdobení očistíme fíky a nakrájíme je na čtvrtky. Fíky naneseme  
 na povrch do středu dortu.
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TIP:
Dort můžeme  
dozdobit opraženými 
plátky mandlí.  

Čas přípravy: asi 45 minut
Celkový čas přípravy: asi 105 minut

Vystačí na: asi 12 porcí

Na těsto:
50 g rozinek
100 ml rumu

350 g sušených fíků
500 ml vařící vody

2 zarovnané KL Jedlé sody Dr. Oetker
4 vejce

50 g třtinového cukru
1 balíček Třtinového cukru s rumovou 

příchutí Dr. Oetker
200 g pohankové mouky

180 g mandlové mouky
60 ml olivového oleje

Na polevu:
80 g třtinového cukru

1 balíček Třtinového cukru  
karamelového Dr. Oetker

250 ml kokosového mléka
Na ozdobení:

3 fíky
Ještě potřebujeme:

ponorný mixér
dortovou formu (Ø 22 cm)

elektrický ruční šlehač



Čas přípravy: asi 30 minut
Celkový čas přípravy: asi 70 minut
Vystačí na: asi 8 porcí 

Na těsto:
130 g hladké mouky
1 zarovnaná KL Kypřicího prášku  
do pečiva Dr. Oetker
špetka soli
80 g cukru
1 balíček Třtinového cukru  
citrónového Dr. Oetker
3 žloutky
50 ml oleje
40 ml mléka
30 ml citrónové šťávy
3 bílky 
Na náplň:
3 PL citrónového krému (Lemon curd)
Na ozdobení:
120 g cukru
30 ml vody
2 bílky
Ještě potřebujeme:
formu na srnčí hřbet (30 × 10 cm)
elektrický ruční šlehač
flambovací pistoli

1. Na přípravu těsta v míse smícháme mouku s kypřicím práškem, solí a cukrem.  
 Přidáme žloutky, olej, mléko a citrónovou šťávu. Z bílků vyšleháme elektrickým  
 ručním šlehačem na nejvyšším stupni tuhý sníh, který opatrně zapracujeme  
 do těsta. Těsto naneseme do formy vyložené papírem na pečení a uhladíme.  
 Vložíme do předehřáté trouby a pečeme.

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

 Čas pečení: asi 40 minut

2. Chlebíček necháme vychladnout.

3. Po vychladnutí chlebíček jednou podélně rozřízneme a potřeme citrónovým  
 krémem. 

4. Na ozdobení v kastrůlku svaříme cukr s vodou na sirup. V míse vyšleháme  
 bílky elektrickým ručním šlehačem na nejvyšším stupni dotuha. Sirup  
 přiléváme za stálého šlehání do sněhu. Sněhem pomocí lžíce potřeme  
 velkými tahy povrch chlebíčku a pomocí flambovací pistole sníh ožehneme,  
 aby získal nahnědlou barvu. 
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Recept na 
Lemon curd

najdete na našich
webových stránkách.



1. Na přípravu těsta v míse smícháme mouku se solí. Přidáme máslo a vodu  
 a ručně vypracujeme na hladké těsto. Těsto rozdělíme na 8 stejných dílů  
 a naneseme jej do vymazaných formiček. Vložíme do předehřáté trouby a pečeme. 

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

 Čas pečení: asi 20 minut 

2. Tartaletky necháme vychladnout. 

3. Na přípravu krému nalijeme do hrnce mléko. Přidáme cukr, med, škrob, sůl,  
 žloutek a vanilkovou pastu a za stálého míchání přivedeme do varu. Povaříme  
 asi 2 minuty do zhoustnutí. Odstavíme a necháme zchladnout. Krém naneseme  
 na tartaletky. 

4. Na ozdobení oloupeme banány a podélně je rozřízneme. Řeznou stranu banánu  
 posypeme třtinovým cukrem a pomocí flambovací pistole opálíme tak, dokud se  
 z cukru nevytvoří tvrdá skořápka. Banány přeneseme na krém, posypeme  
 opraženým kokosem a pokapeme medem.
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Čas přípravy: asi 45 minut
Celkový čas přípravy: asi 65 minut

Vystačí na: 8 kusů

Na těsto:
250 g hladké mouky

špetka soli
150 g změklého másla

2 PL vody
Na krém:

300 ml mléka
35 g cukru

2 PL tekutého medu
2 zarovnané PL Gustinu  

bezlepkového  Dr. Oetker
špetka soli

1 žloutek
1 KL Vanilkové pasty Dr. Oetker

Na ozdobení:
4 baby banány

1 balíček Třtinového cukru  
karamelového Dr. Oetker

2 zarovnané PL strouhaného kokosu 
(opraženého)

2 PL tekutého medu
Ještě potřebujeme:

plech na pečení 
8 formiček na tartaletky (Ø 10 cm)

flambovací pistoli

TIP:
Kokos pražíme  
na pánvi na sucho  
a na mírném plameni.



Čas přípravy: asi 40 minut
Celkový čas přípravy: asi 90 minut
Vystačí na: asi 16 porcí

Na těsto:
280 g hladké mouky
1 balíček sušeného Droždí Dr. Oetker
220 g cukru
špetka soli
100 g mletého máku
kůra z jednoho chemicky  
neošetřeného pomeranče
1 balíček Finesse citrónové kůry  
Dr. Oetker
3 vejce
140 ml 100 % pomerančového džusu
130 ml oleje 
Na polití:
150 ml 100 % pomerančového džusu
150 g cukru
Na polevu:
180 g prosátého moučkového cukru
3 PL 100 % pomerančového džusu
Ještě potřebujeme:
formu na věnec (Ø 24 cm)  
nebo na bábovku (Ø 23 cm)

1. Na přípravu těsta v míse smícháme mouku s droždím, cukrem, solí, mákem  
 a kůrami. Přidáme vejce, džus a olej a metličkou vymícháme dohladka.              
 Těsto naneseme do vymazané a moukou vysypané formy. Vložíme  
 do předehřáté trouby a pečeme.

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

 Čas pečení: asi 50 minut 

2. Na polití v kastrůlku povaříme džus s cukrem na sirup.

3. Věnec ještě teplý ve formě propícháme na několika místech vidličkou  
 a prolijeme ho horkým sirupem. Necháme věnec zchladnout a poté ho  
 opatrně vyklopíme.

4. Na polevu v misce vymícháme cukr s džusem dohladka a polijeme povrch věnce.
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TIP:
Pomerančový džus 
můžeme nahradit 
čerstvě vylisovanou  
a scezenou šťávou  
z pomerančů.



Čas přípravy: asi 40 minut
Celkový čas přípravy: asi 90 minut

Vystačí na: asi 12 porcí

Na těsto:
200 g změklého másla

140 g cukru
2 balíčky Třtinového cukru  

citrónového Dr. Oetker
2 balíčky Vanilkového cukru  

Dr. Oetker
špetku soli

1 KL Vanilkové pasty Dr. Oetker
kůra i šťáva ze dvou chemicky  

neošetřených citrónů
3 vejce

250 g mandlové mouky
120 g polenty

1 zarovnaná KL Kypřicího prášku  
do pečiva Dr. Oetker

Na polevu:
200 g moučkového cukru
100 g zakysané smetany

1 PL šťávy z citrónu
kůra z jednoho chemicky  

neošetřeného citrónu
Ještě potřebujeme:

dortovou formu (Ø 26 cm)
elektrický ruční šlehač

1. Na přípravu těsta v míse vyšleháme máslo s cukrem, vanilínovým cukrem,  
 citrónovým cukrem, solí, pastou, kůrou a šťávou z citrónu dohladka. Po jednom  
 zašleháme vejce a vmícháme mandlovou mouku smíchanou s polentou  
 a kypřicím práškem dohladka. Těsto naneseme do vymazané a papírem  
 na pečení vyložené dortové formy. Vložíme do předehřáté trouby a pečeme.

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

 Čas pečení: asi 50 minut 

2. Koláč necháme vychladnout.

3. Na přípravu polevy v misce smícháme cukr se zakysanou smetanou a šťávou  
 a vymícháme dohladka. Polevu rozetřeme na koláč a posypeme nastrouhanou  
 kůrou.
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1. Na přípravu těsta v míse smícháme mouku s jedlou sodou, solí, zázvorem, kořením  
 a cukrem. Přidáme vejce, med, vanilkovou pastu a máslo a ručně vypracujeme  
 dohladka. Těsto zabalíme do potravinářské fólie a uložíme asi na půl hodiny  
 do chladničky. Poté z těsta vytvoříme váleček a nakrájíme ho na 32 stejných  
 dílů. Z každého dílu vytvoříme kuličku, kterou obalíme v cukru, položíme  
 na plech vyložený papírem na pečení v dostatečné vzdálenosti od sebe a prsty  
 zmáčkneme tak, aby vznikla placička. Vložíme do předehřáté trouby a pečeme. 

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

 Čas pečení: asi 10 minut (1 plech)

2. Cookies necháme vychladnout.

3. Na ozdobení rozpustíme polevu podle návodu na obale a polovinu cookies  
 polijeme a necháme zatuhnout. Dozdobíme tubičkami motivy plodů a větviček  
 cesmíny.
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Čas přípravy: asi 30 minut
Celkový čas přípravy: asi 50 minut
Vystačí na: asi 32 kusů

Na těsto:
400 g hladké mouky
1 zarovnaná KL Jedlé sody Dr. Oetker
½ KL soli
2 zarovnané KL Perníkového koření 
Dr. Oetker
220 g třtinového cukru
2 vejce
50 g tekutého medu
2 KL Vanilkové pasty Dr. Oetker
150 g změklého másla
Na obalení a ozdobení:
3 zarovnané PL třtinového cukru 
1 balíček Polevy světlá Dr. Oetker
Tubičky na zdobení 4 barvy Dr. Oetker
Ještě potřebujeme:
potravinářskou fólii
2 plechy na pečení (30 × 40 cm)





Čas přípravy: asi 60 minut
Celkový čas přípravy: asi 130 minut
Vystačí na: asi 8 porcí

Na náplň:
2 mandarinkové kompoty  
(po odkapání 175 g)
1 plátek Želatiny v plátcích Dr. Oetker
100 ml šťávy z kompotu
Na krokant:
80 g mléčné čokolády
150 g lískooříškové pomazánky
120 g nasekaných opražených ořechů 
(lískové, vlašské, kešu, para)
Na sušenku:
60 g mandlové moučky
60 g moučkového cukru
10 g hladké mouky
kůra z 2 chemicky neošetřených 
mandarinek
2 vejce
2 bílky 
Na pěnu:
400 g mléčné čokolády
300 ml smetany ke šlehání
90 ml mléka
100 ml smetany ke šlehání
2 žloutky
20 g cukru
100 ml smetany ke šlehání 
Na ozdobení:
Holandské kakao Dr. Oetker 
Ještě potřebujeme:
formu na srnčí hřbet (30 × 10 cm)
elektrický ruční šlehač
2 formy (30 × 10 cm)

1. Na přípravu náplně necháme přes sítko odkapat kompoty a šťávu přitom  
 zachytíme. Želatinu necháme ve šťávě nabobtnat a rozpustit podle návodu  
 na obale. Přidáme odkapané mandarinky, odstavíme a necháme ztuhnout.

2. Na přípravu krokantu nalámeme čokoládu do kastrůlku a ve vodní lázni  
 ji rozpustíme. Odstavíme a vmícháme lískooříškovou pomazánku a ořechy.  
 Krokant nalijeme do formy vyložené papírem na pečení a uhladíme.  
 Vložíme asi na hodinu do mrazáku ztuhnout.

3. Na přípravu sušenky v míse smícháme mandlovou mouku s cukrem, moukou  
 a kůrou. Přidáme žloutky. Z bílků vyšleháme elektrickým ručním šlehačem tuhý  
 sníh a zlehka ho vmícháme do směsi. Těsto naneseme do formy vyložené  
 papírem na pečení a uhladíme. Vložíme do předehřáté trouby a pečeme.

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

 Čas pečení: asi 10 minut

4. Sušenku necháme vychladnout. 

5. Na přípravu pěny čokoládu nalámeme do kastrůlku, ve vodní lázni ji rozpustíme  
 a odstavíme. V míse vyšleháme smetanu (300 ml) elektrickým ručním šlehačem  
 na nejvyšším stupni dotuha. V kastrůlku zahřejeme mléko a se smetanou (100 ml).  
 V míse vyšleháme žloutky s cukrem elektrickým ručním šlehačem na nejvyšším  
 stupni do pěny. Přilijeme mléko se smetanou a krátce vyšleháme. Poté nalijeme  
 zpět do kastrůlku a za stálého míchání povaříme do zhoustnutí. Poté vmícháme  
 do rozpuštěné čokolády a vymícháme dohladka. Směs přelijeme do vyšší nádoby,  
 přilijeme smetanu (100 ml) a metličkou vymícháme. Nakonec zlehka vmícháme  
 vyšlehanou šlehačku. 

6. Do formy na srnčí hřbet vyložené potravinářskou fólií naneseme ¾ čokoládové  
 pěny. Do středu naneseme náplň z mandarinek a zakryjeme sušenkou. Poté  
 naneseme zbytek pěny a zakončíme krokantem. Formu vložíme minimálně  
 na 5 hodin do chladničky.

7. Dezert vyklopíme z formy na podnos, stáhneme potravinářskou fólii  
 a posypeme kakaem. 
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TIP:
Pokud nemáme  
vhodnou formu,  
vytvoříme rámeček 
z alobalu na rozměr 
formy srnčího hřbetu. 



Čas přípravy: asi 35 minut
Celkový čas přípravy: asi 70 minut

Vystačí na: asi 12 porcí

Na korpus:
400 g listového těsta

Na náplň:
100 g másla

180 ml javorového sirupu
2 KL Vanilkové pasty Dr. Oetker

1 zarovnaná KL mleté skořice
4 hrušky (oloupané a na plátky 

nakrájené)
80 g nasekaných pekanových ořechů

1 balíček Třtinového cukru  
s rumovou příchutí Dr. Oetker 

Ještě potřebujeme:
koláčovou formu (Ø 31 cm)

1. Na přípravu korpusu na pomoučené pracovní ploše vyválíme pomocí válečku  
 listové těsto na plát s průměrem 34 cm. Těsto naneseme na dno a okraje  
 vymazané formy a vidličkou na několika místech propícháme.  

2. Na přípravu náplně v kastrůlku rozpustíme máslo. Přidáme javorový sirup,  
 vanilkovou pastu a skořici a asi 2 minuty povaříme. Na těsto naskládáme  
 očištěné na plátky nakrájené hrušky a posypeme ořechy. Naneseme  
 rovnoměrně náplň a povrch posypeme třtinovým cukrem. Vložíme  
 do předehřáté trouby a pečeme. 

  Elektrická trouba: 190 °C 
 Horkovzdušná trouba: 170 °C 
 Plynová trouba: stupeň 3

 Čas pečení: asi 35 minut 

3. Koláč necháme vychladnout.
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Čas přípravy: asi 35 minut
Celkový čas přípravy: asi 65 minut
Vystačí na: asi 8 porcí

Na těsto:
1 balení Red Velvet dortu Dr. Oetker
3 vejce
125 ml smetany ke šlehání
Na krém:
85 g směsi na krém (součást balení)
250 ml smetany ke šlehání
200 zakysané smetany
250 g polotučného tvarohu 
Na ozdobení:
200 g scezených kompotových višní
1 zarovnaná PL moučkového cukru
Ještě potřebujeme:
2 dortové formy (Ø 18 cm)
elektrický ruční šlehač

1. Na přípravu těsta v míse vyšleháme směs na těsto s vejci a smetanou  
 na šlehání elektrickým ručním šlehačem podle návodu na obale. Těsto  
 rozdělíme do vymazaných a moukou vysypaných forem a uhladíme.  
 Vložíme do předehřáté trouby a pečeme.

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

 Čas pečení: asi 30 minut

2. Korpusy necháme vychladnout. Poté oba korpusy jednou podélně rozřízneme.

3. Na přípravu krému v míse vyšleháme směs na krém se smetanou, zakysanou  
 smetanou a tvarohem elektrickým ručním šlehačem na nejvyšším stupni  
 dohladka. Krémem potřeme všechny korpusy. Poté korpusy poskládáme  
 na sebe. 

4. Dort ozdobíme višněmi a odložíme ho do chladničky. Před podáváním dort  
 poprášíme moučkovým cukrem.
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TIP:
Višňový kompot 
můžeme nahradit 
čerstvými brusinkami 
nebo brusinkovým 
kompotem. 



Čas přípravy: asi 40 minut
Celkový čas přípravy: asi 100 minut

Vystačí na: asi 24 porcí

Na těsto:
150 g sušených meruněk nakrájených 

na malé kousky
150 g rozinek

150 g brusinek
3 PL brandy nebo rumu
170 g změklého másla
150 g třtinového cukru

1 balíček Třtinového cukru citrónvého 
Dr. Oetker

180 g hladké mouky
4 vejce

150 g čerstvého nebo mraženého 
rybízu

Na ozdobení:
2 PL meruňkového džemu

1 balíček Marcipánu Dr. Oetker
1 balíček Fondánu Dr. Oetker

Ještě potřebujeme:
plech na pečení (20 × 30 cm)

elektrický ruční šlehač
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1. Na přípravu těsta meruňky, rozinky a brusinky vložíme do misky, pokapeme  
 je brandy nebo rumem a necháme přes noc nebo alespoň 2 hodiny macerovat.  
 V míse vyšleháme máslo s oběma cukry elektrickým ručním šlehačem  
 na nejvyšším stupni dohladka. Přidáme mouku, vejce, rybíz a macerované  
 ovoce a důkladně promícháme dohladka. 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 2

 Čas pečení: asi 60 minut

2. Koláč necháme vychladnout. Poté povrch koláče potřeme 1 PL džemu.

3. Na ozdobení pomocí válečku vyválíme marcipán na obdélník 20 × 30 cm  
 a přeneseme ho na povrch koláče. Marcipán potřeme 1 PL džemu.  
 Fondán vyválíme na obdélník 20 × 30 cm, položíme na koláč a zlehka  
 přitlačíme. 

TIP:
Koláč bez marcipánu  
a fondánu lze  
zamrazit.

  



Čas přípravy: asi 40 minut
Celkový čas přípravy: asi 70 minut
Vystačí na: asi 10 porcí

Na těsto:
2 pláty chlazeného listového těsta
Na náplň:
150 g brusinkového džemu
Na potretie:
1 vejce 
Na ozdobení:
1 balíček Polevy světlé Dr. Oetker
25 g pistáciových ořechů
25 g sušených brusinek
Ještě potřebujeme:
plech na pečení (30 × 40 cm)

1. Na přípravu těsta vyndáme těsta z chladničky a necháme je povolit asi 10 minut  
 při pokojové teplotě. Poté jedno těsto položíme na plech s papírem na pečení  
 a vykrojíme z něj tvar stromečku.

2. Potřeme ho brusinkovým džemem a přiložíme vykrojený stromeček z druhého  
 těsta.

3. Pomocí štětce nebo mašlovačky povrch těsta potřeme rozšlehaným vejcem.  
 Boky stromečku ostrým nožem nakrájíme na proužky a stočíme do spirálek  
 (viz obr.) Vložíme do předehřáté trouby a pečeme.

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

 Čas pečení: asi 30 minut

4. Stromeček necháme vychladnout.

5. Na ozdobení rozpustíme polevu podle návodu na obale a naneseme  
 na stromeček. Posypeme pistáciemi a brusinkami a necháme ztuhnout.
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TIP:
Brusinkový džem 
můžeme nahradit 
např. rybízovým nebo 
malinovým džemem. 
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Čas přípravy: asi 50 minut
Celkový čas přípravy: asi 160 minut

Vystačí na: asi 12 porcí

Na citrónový krém:
kůra z 1 chemicky neošetřeného 

citrónu
1 zarovnaná KL sušené levandule 

(nemusí být)
200 g cukru
špetka soli

150 ml citrónové šťávy
2 vejce

60 g změklého másla
Na korpus:

200 g máslových sušenek
150 g rozpuštěného másla

Na náplň:
450 g smetanového sýru  

(např. Philadelphia)
300 g zakysané smetany
100 g moučkového cukru

1 balíček Vanilkového cukru Dr. Oetker
1 balíček Pudingu Originál 

s vanilkovou příchutí Dr. Oetker
2 KL Vanilkové pasty Dr. Oetker

4 vejce
Na ozdobení:

120 g cukru
30 ml vody

2 bílky
Ještě potřebujeme:

dortovou formu (Ø 26 cm)
elektrický ruční šlehač

cukrářský sáček s řezanou špičkou
flambovací pistoli

1. Na přípravu krému vložíme do kastrůlku citrónovou kůru, levanduli, cukr a sůl.  
 Přilijeme citrónovou šťávu a přivedeme do varu a krátce povaříme. V míse  
 vyšleháme vejce elektrickým ručním šlehačem do pěny a postupně přiléváme  
 citrónovou směs. Přidáme máslo a vyšleháme dohladka. Krém přecedíme  
 a po zchladnutí uložíme do chladničky asi na 3 hodiny, nejlépe však  
 do druhého dne. 

2. Na přípravu těsta sušenky rozdrtíme pomocí válečku a v míse je smícháme  
 s máslem. Těsto naneseme na dno a strany vymazané formy a přitiskneme.  
 Uložíme asi na 20 minut do chladničky.

3. Na přípravu náplně v míse smícháme sýr se smetanou, cukrem, vanilkovým  
 cukrem, pudingovým práškem, pastou, vejci a citrónovým krémem a důkladně  
 vymícháme dohladka. Náplň nalijeme na sušenkový korpus ve formě. Vložíme  
 do předehřáté trouby a pečeme.

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

 Čas pečení: asi 50 minut

4. Chessecake necháme důkladně vychladnout.

5. Na ozdobení v kastrůlku svaříme cukr s vodou na sirup. V míse vyšleháme  
 bílky elektrickým ručním šlehačem na nejvyšším stupni dotuha. Sirup přiléváme  
 za stálého šlehání do sněhu. Sněhem naplníme cukrářský sáček a na povrchu  
 cheesecaku vytvoříme pusinky. Pomocí flambovací pistole pusinky ožehneme,  
 aby získaly nahnědlou barvu.
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Čas přípravy: asi 45 minut
Celkový čas přípravy: asi 80 minut
Vystačí na: 7 kusů

Na korpus:
250 g hladké mouky
špetka soli
125 g změklého másla
50 ml studené vody
Na náplň:
2 PL olivového oleje
2 malé červené cibule
2 malé červené řepy
½ balíčku Třtinového cukru  
karamelového Dr. Oetker
60 ml octa balzamico
1 vejce
100 ml smetany ke šlehání
½ KL soli
¼ KL pepře
100 g sýru feta
Na ozdobení:
čerstvý rozmarýn 
Ještě potřebujeme:
plech na pečení 
7 formiček na tartaletky (Ø 10 cm)

1. Na přípravu korpusu v míse smícháme mouku se solí. Přidáme máslo a vodu  
 a ručně vypracujeme na hladké těsto. Na pomoučené pracovní ploše vyválíme  
 pomocí válečku plát. Z plátu těsta vykrojíme kolečka s průměrem 11 cm  
 a naneseme je do vymazaných a moukou vysypaných formiček na tartaletky.

2. Na přípravu náplně na pánvi zahřejeme olej. Přidáme na kolečka nakrájenou  
 cibuli a na hrubém struhadle nastrouhanou řepu a asi 10 minut restujeme.  
 Poté přidáme třtinový cukr a ocet balsamico a ještě krátce orestujeme.  
 Odstavíme a necháme zchladnout. Náplň rozdělíme na těsto do formiček  
 a zalijeme vejcem rozšlehaným se smetanou a dochuceným solí a pepřem.  
 Na povrch rozdrobíme sýr. Vložíme do předehřáté trouby a pečeme.

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

 Čas pečení: asi 35 minut

3. Po upečení ozdobíme nasekaným rozmarýnem.

TIP:
Místo formiček na  
tartaletky můžeme 
použít i formičky  
na košíčky.



Čas přípravy: asi 40 minut
Celkový čas přípravy: asi 70 minut

Vystačí na: asi 8 porcí

Na náplň:
3 cibule šalotky

1 PL olivového oleje
1 balíček Třtinového cukru  

karamelového Dr. Oetker
podle chuti pepř, tymián, chilli

1 zarovnaná KL soli
1 PL octa

50 ml červeného vína suchého
1 hruška zelená

1 KL másla
100 g husích jater

Na těsto:
2 balíčky listového těsta

Na potření:
1 žloutek

1 PL mléka
Ještě potřebujeme:

plech na pečení
formička na vykrajování  

ve tvaru kolečka (Ø 9 cm)
formička na vykrajování  

ve tvaru hvězdičky

1. Na přípravu náplně cibuli oloupeme a nakrájíme na kolečka. V kastrůlku na oleji  
 cibuli necháme zesklovatět. Poté přidáme třtinový cukr a mícháme, než vznikne  
 karamel. Přidáme koření, sůl, ocet a víno a povaříme do zhoustnutí. Odstavíme  
 a necháme vychladnout. Hrušku oloupeme a nakrájíme na malé kostičky.  
 Poté je na másle osmažíme a necháme vychladnout. Játra pokrájíme  
 na malé kousky.

2. Z jednoho těsta vykrojíme 8 koleček s průměrem 9 cm a uložíme je na plech  
 vyložený pečícím papírem. Do středu koleček rozdělíme karamelizovanou cibuli,  
 hrušky a játra. Z druhého těsta vykrojíme 8 koleček, poklademe je na náplň  
 a přitiskneme vidličkou. Ze zbylého těsta vykrojíme formičkou 8 hvězdiček,  
 které poklademe na taštičky.

3. Na potření rozmícháme žloutek s mlékem a pomocí štětce nebo mašlovačky  
 potřeme povrch. Vložíme do předehřáté trouby a pečeme.

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

 Čas pečení: asi 30 minut

4. Taštičky necháme zchladnout.
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TIPY:
Pro přípravu můžeme 
použít mražené  
i chlazené listové  
těsto.

Husí játra můžeme 
nahradit kachními. 



Čas přípravy: asi 20 minut
Celkový čas přípravy: asi 40 minut
Vystačí na: 20 kusů

Na těsto:
100 g ovesných vloček
250 ml polotučného mléka
špetka soli
1 zarovnaná KL Kypřicího prášku  
do pečiva Dr. Oetker
1 banán
Na krém:
200 g kvalitní hořké čokolády
100 g mléčné čokolády
40 ml rumu
500 ml smetany ke šlehání
Na ozdobení:
2 balíčky Třtinového cukru  
karamelového Dr. Oetker
50 g mandlových plátků
Ještě potřebujeme:
ponorný mixér
pánev na lívance 
olej na smažení
elektrický ruční šlehač
teflonová pánev

1. Na přípravu těsta vložíme vločky do mísy, zalijeme mlékem a necháme  
 je asi 10 minut nabobtnat. Přidáme sůl, kypřicí prášek a banán. Vše důkladně  
 rozmixujeme pomocí ponorného mixéru. Lívance smažíme na oleji a necháme  
 vychladnout.

2. Na přípravu krému obě čokolády nalámeme do kastrůlku a ve vodní lázni  
 s vařící vodou je necháme rozpustit. Poté přelijeme do mísy, přidáme  
 smetanu a rum a asi 3 minuty vyšleháme. Krém uložíme na 10 minut  
 do chladničky.

3. Na ozdobení na teflonové pánvi rozpustíme třtinové cukry. Přidáme plátky  
 mandlí a necháme vše zkaramelizovat. Odstavíme, naneseme na papír  
 na pečení a necháme vychladnout.

4. Lívanečky natřeme krémem a povrch posypeme mandlemi v karamelu.
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Dr. Oetker s.r.o., Americká 2335, 272 01 Kladno • www.oetker.cz

Přírodní kakao Dr. Oetker 
Je nealkalizované 100% kakao 
s jedineènou pøirozenou plnou 
kakaovou chutí a vùní.

Zachovává si dùležité vlastnosti 
kakaových bobù, neboť neprošlo 
alkalizaèním procesem.

Má svìtlejší barvu než kakao 
holandské a nižší pH.

Dopøejte si jedineèné 100% Pøírodní 
kakao Dr. Oetker.

Holandské kakao 
Dr. Oetker 
Je prvotøídní kakao se sníženým 
obsahem tuku zpracované 
tradièním zpùsobem.

Má krásnou tmavou barvu 
a pøíjemnou èokoládovou chuť.

Vyzkoušejte prvotøídní Holandské 
kakao Dr. Oetker do všech 
svých receptù.


