
DO REC 45 Vanoce 2016 CZ (145x210) v06 (kopie)_xxx  07.09.16  14:25  Stránka 1

Receptář č. 45



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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Rozšiřte si svou oblíbenou řadu Pečeme s láskou 
o naši nejnovější knihu „Advent a Vánoce“ plnou 
inspirativních a moderních variací.
Nechte se provázet nejkrásnějším obdobím 
v roce, obdobím adventu a Vánoc, právě našimi 
54 recepty, kterými potěšíte sebe i svoje blízké. 
Knihu si jednoduše objednáte přes náš 
e-shop na eshop.oetker.cz

receptář Kouzlo podzimu a zimy je plný nápadů pro ty,
kteří si umí užívat právě tuto část roku plnými doušky.
Nastává totiž období krásného barevného podzimu, 
které je spojeno s časem sklizně plodů. Příroda nám 
dává mnoho zdravých a šťavnatých plodů ovoce.

Po sklizni se pomalu připravujeme na čas adventu a Vánoc. 
Na všechny podzimní a zimní příležitosti jsme pro Vás
připravili spoustu voňavých receptů pro Vaše blízké. 

Zaručeným úspěchem pro mlsné jazýčky na Halloween
bude jistě sladká a zároveň křupavá delikatesa v podobě
Dortu Pavlova s hruškami. Skvělým a praktickým 
pomocníkem v čase svatomartinského hodování 
Vám bude recept Makový závin se šťavnatými 
švestkami nebo Podzimní kávový dort.  

Že už teď se obáváte přípravy vánočního cukroví? 
S Vanilkovými dukáty to bude letos hračka. 

Když chcete, aby se Váš Štědrý večer stal nezapome-
nutelným gastronomickým zážitkem, vyzkoušejte 
francouzský recept Vánoční crocquembouche. 

Po vánočních svátcích však nezapomeňte na Valentýna,
svátek zamilovaných. Potěšte 14. února svého milého
nebo svou milou a připravte mu lahodné čokoládové 
pokušení ve formě receptu Dvoubarevné kokosové
kostky. 

Jak vidíte, inspiraci můžete čerpat z receptů klasických 
i originálních, domácích i zahraničních. Všechny recepty
byly pečlivě vyzkoušeny v naší Zkušební kuchyni Dr.Oetker.

Děkujeme i foodblogerkám za 3 recepty, které vytvořily 
speciálně pro tento receptář.

Přejeme Vám podzim a zimu plnou lásky, radosti 
a dobré chuti.

Milí přátelé,

Miriama Jóbová                                   
Zákaznický servis

Iveta Krausová
Zkušební kuchyně
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1.  Na přípravu korpusu v míse vyšleháme z bílků elektrickým ručním šlehačem 
     na nejvyšším stupni tuhý sníh. Přidáme cukr, škrob a ocet a šleháme, dokud 
     se cukr zcela nerozpustí. Směs rozdělíme na dvě části. Na plechy vyložené 
     papírem na pečení vytvoříme ze směsi kruhy (Ø asi 24 cm). Jeden uhladíme 
     a u druhého vytvoříme uprostřed prohlubeň jako hnízdo. Vložíme do předehřáté
     trouby a sušíme.  

     Elektrická trouba: 120 °C
     Horkovzdušná trouba: 100 °C
     Plynová trouba: stupeň 1

     Doba sušení: asi 80 minut

2.  Korpusy necháme vychladnout.

3.  Na ozdobení hrušky omyjeme a oloupeme. Do hrnce nalijeme víno, vodu 
     a šťávu z citrónu. Přidáme koření a med a povaříme asi 5 minut. Do sirupu 
     vložíme hrušky stopkou nahoru a na mírném ohni pod pokličkou povaříme 
     ještě asi 15 minut. Hrušky ze sirupu opatrně vybereme a necháme vychladnout.

4.  Na teflonové pánvi opražíme nasekané ořechy. Přidáme máslo, cukr 
     a vanilkový cukr a krátce zkaramelizujeme. Naneseme na papír na pečení 
     a necháme vychladnout.

5.  Na přípravu náplně uvaříme Zlatý klas s mlékem a cukrem podle návodu 
     na obale, ale jen s 300 ml mléka a 20 g cukru. Necháme za občasného 
     zamíchání vychladnout. Smetanu se Smeta-fixem a extraktem vyšleháme 
     elektrickým ručním šlehačem na nejvyšším stupni dotuha. Asi ⅓ šlehačky 
     odložíme stranou. Zbytek šlehačky vmícháme do vychladlého Zlatého klasu 
     a naneseme na rovný korpus. Přiklopíme korpusem s prohlubní a do středu 
     naneseme odloženou šlehačku.

6.  Hrušky naneseme na povrch dortu a dozdobíme rozdrcenými ořechy 
     v karamelu a agávovým sirupem.

Doba přípravy: asi 50 minut

Doba sušení: asi 80 minut

Vystačí na: asi 12 porcí

Na korpus:

4 bílky

230 g cukru

2 zarovnané PL Gustinu jemného 
kukuřičného škrobu Dr.Oetker

1 PL vinného octa

Na ozdobení:

3 hrušky

500 ml bílého suchého vína 

250 ml vody

šťávu z 1 citrónu

3 bobkové listy

5 kuliček celého pepře

2 celé skořice

3 KL tekutého medu

100 g ořechů (vlašské, 
pekanové, apod.)

1 PL másla

1 PL cukru

1 balíček Vanilkového cukru 
Dr.Oetker

2 PL agávového sirupu

Na náplň:

1 balíček Zlatého klasu Dr.Oetker

300 ml mléka

20 g cukru

250 ml smetany ke šlehání

1 balíček Smeta-fixu Dr.Oetker

2 KL Extraktu Bourbon vanilka 
Madagaskar Dr.Oetker

Ještě potřebujeme:

elektrický ruční šlehač

2 plechy na pečení (30 x 40 cm)

Dort Pavlova s hruškami
magický 
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1.  Na přípravu těsta v míse smícháme mouku s kypřicím práškem, solí a cukrem. 
     Přidáme tvaroh, olej a vodu a ručně vypracujeme dohladka.

2.  Na přípravu náplně cuketu omyjeme a pomocí škrabky na brambory nakrájíme 
     na tenké proužky.    

3.  Těsto na pomoučené pracovní ploše pomocí válečku vyválíme na plát 
     30 x 40 cm. Plát potřeme čerstvým sýrem a na povrch rovnoměrně naneseme 
     plátkový sýr, cuketu a šunku. Plát těsta zavineme z obou delších stran směrem 
     do středu tak, aby se zavinuté díly setkaly uprostřed. Závin pomocí ostrého 
     nože nakrájíme na plátky asi 3 cm široké a naskládáme 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 25 minut

4.  Pečivo podáváme nejlépe teplé.

Kringel se šunkou 
a cuketou 

šmrncovní 

TIP:
Pečivo lze zamrazit.

Po rozmražení 
pečeme v troubě 

asi 5 minut.

Doba přípravy: asi 45 minut

Doba pečení: asi 25 minut

Vystačí na: asi 15 kusů

Na těsto:

300 g hladké mouky

½ balíčku Kypřicího prášku 
do pečiva Dr.Oetker

1 zarovnaná KL soli

1 zarovnaná KL cukru

125 g odtučněného tvarohu

100 ml oleje

100 ml vody

Na náplň:

1 střední cuketa (asi 200 g)

125 g čerstvého krémového sýru 
s bylinkami 

200 g plátkového sýru (např. gouda)

200 g šunky nakrájené na plátky

Ještě potřebujeme:

plech na pečení (30 x 40 cm)
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1.  Na přípravu těsta v míse smícháme směs na piškotové těsto s mandlemi 
     a vanilínovým cukrem. Přidáme vejce a vyšleháme elektrickým ručním 
     šlehačem na nejvyšším stupni dohladka. Nakonec vmícháme nastrouhanou 
     čokoládu. 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 35 minut 

2.  Korpus necháme ve formě vychladnout. Poté korpus vyjmeme z formy 
     a podélně ho rozřízneme tak, aby spodní díl korpusu byl vyšší. Vrchní 
     díl korpusu rozdrobíme do misky a odložíme stranou. Spodní díl korpusu 
     přeneseme na podnos a kolem upevníme očištěný okraj formy. 

3.  Na přípravu náplně v míse vyšleháme smetanu se Smeta-fixem, 
     vanilínovým cukrem a cukrem elektrickým ručním šlehačem na nejvyšším 
     stupni do polotuha. Přidáme kávu a vyšleháme dotuha. Náplň naneseme 
     do formy na spodní díl korpusu a uhladíme.

4.  Na ozdobení opražíme na teflonové pánvi mandlové plátky a vmícháme 
     je k rozdrobenému korpusu. Směs naneseme na povrch náplně, uložíme 
     do chladničky asi na 2 hodiny a necháme ztuhnout.

Doba přípravy: asi 40 minut

Doba pečení: asi 35 minut

Vystačí na: asi 12 porcí

Na těsto:

1 balení Piškotových variací Dr.Oetker

100 g mletých mandlí

1 balíček Vanilínového cukru 
Dr.Oetker

5 vajec

50 g nastrouhané hořké čokolády

Na náplň:

750 ml smetany ke šlehání

3 balíčky Smeta-fixu Dr.Oetker

1 balíček Vanilínového cukru 
Dr.Oetker 

40 g moučkového cukru

15 g instantní kávy

Na ozdobení:

25 g mandlových plátků

Ještě potřebujeme:

dortovou formu (Ø 26 cm)

elektrický ruční šlehač

Podzimní kávový dort
sametový 
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1.  Na přípravu těsta v míse smícháme mouku s droždím, solí, cukrem 
     a vanilínovým cukrem. Přidáme máslo, mléko a žloutek a ručně 
     vypracujeme dohladka. Těsto zaprášíme moukou, přikryjeme utěrkou 
     a necháme asi 30 minut na teplém místě kynout.

2.  Na přípravu náplně smícháme švestky s cukrem.     

3.  Vykynuté těsto na pomoučené pracovní ploše pomocí válečku vyválíme 
     na plát 30 x 40 cm. Plát posypeme strouhankou, naneseme švestky 
     a potřeme makovou náplní. Kratší kraje plátu přehneme dovnitř asi o 2 cm, 
     aby nám nevylezla náplň a plát zarolujeme od delšího kraje. Závin přeneseme 
     na plech vyložený papírem na pečení a necháme ještě asi 10 minut kynout. 
     Povrch závinu potřeme pomocí štětce nebo mašlovačky rozšlehaným vejcem. 
     Vložíme do předehřáté trouby a pečeme.

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

     Doba pečení: asi 35 minut 

4.  Závin necháme zchladnout a před podáváním můžeme pocukrovat.

Makový závin
se švestkami 

z babiččina receptáře 

TIP:
Před pečením 
můžeme závin 

posypat nasekanými
ořechy.

Doba přípravy: asi 45 minut

Doba kynutí: asi 30 + 10 minut

Doba pečení: asi 35 minut

Vystačí na: 1 závin

Na těsto:

350 g polohrubé mouky

1 balíček sušeného Droždí Dr.Oetker

špetka soli

2 zarovnané PL cukru

1 balíček Vanilínového cukru 
Dr.Oetker

100 g rozpuštěného zchladlého másla

125 ml vlažného mléka

1 žloutek

Na náplň:

200 g švestek (mražených 
nebo kompotovaných)

70 g cukru 

2 zarovnané PL strouhanky

200 g hotové makové náplně

Na potření:

1 vejce

Ještě potřebujeme:

plech na pečení (30 x 40 cm)
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1.  Na přípravu těsta v míse vyšleháme máslo nebo margarín s cukrem, 
     vanilínovým cukrem a solí elektrickým ručním šlehačem na nejvyšším stupni 
     dohladka. Postupně po jednom zašleháváme vejce. Přidáme jogurt, mouku 
     smíchanou s kypřicím práškem a na středním stupni vyšleháme dohladka. 
     Polovinu těsta naneseme do formy vyložené papírem na pečení. Na povrch 
     naneseme očištěné hroznové víno, zakryjeme zbytkem těsta a uhladíme. 
     Vložíme do předehřáté trouby a pečeme.  

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

     Doba pečení: asi 45 minut

2.  Upečený korpus necháme vychladnout.

3.  Na povrch korpusu naneseme jogurt smíchaný s moučkovým cukrem 
     a extraktem. Ovoce potřeme pomocí mašlovačky bílkem, posypeme 
     cukrem a necháme zaschnout. Poté jím hřbet dozdobíme. 

Doba přípravy: asi 40 minut

Doba pečení: asi 45 minut

Vystačí na: asi 12 porcí

Na těsto:

125 g změklého másla 
nebo margarínu

200 g moučkového cukru

1 balíček Vanilínového cukru 
Dr.Oetker

špetka soli

3 vejce

150 g bílého jogurtu

200 g hladké mouky

2 zarovnané KL Kypřicího prášku 
do pečiva Dr.Oetker

200 g hroznového vína

Na potření a ozdobení:

130 g bílého jogurtu

100 g moučkového cukru

1 KL Extraktu Bourbon vanilka 
Madagaskar Dr.Oetker

500 g hroznového vína 

jakékoliv další ovoce 
(physalis, fíky, borůvky)

1 bílek

1 zarovnaná PL cukru

Ještě potřebujeme:

formu na srnčí hřbet (30 x 11 cm)

elektrický ruční šlehač Jogurtový hřbet
s hroznovým vínem 

krásně vláčný 
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1.  Na přípravu těsta v míse smícháme mouku s pudingovým práškem, cukrem 
     a polovinou dřeně z lusku. Přidáme máslo a ručně vypracujeme dohladka. 
     Těsto rozdělíme na 4 stejné díly, z kterých utvoříme asi 30 cm dlouhé 
     válečky. Z každého válečku ostrým nožem nakrájíme 20 koleček. Kolečka 
     naneseme na plechy vyložené papírem na pečení. Vložíme do předehřáté 
     trouby a pečeme.

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

     Doba pečení: asi 12 minut (1 plech)

2.  Na obalení v misce vymícháme moučkový cukr s vanilkovým cukrem 
     a druhou polovinou dřeně z lusku. Ještě teplé pečivo ve směsi obalíme.

Vanilkové dukáty 
nádech Vánoc 

Doba přípravy: asi 20 minut

Doba pečení: asi 12 minut (1 plech)

Vystačí na: asi 80 kusů 

Na těsto:

250 g hladké mouky

1 balíček Pudingu Naturamyl 
s vanilkovou příchutí Dr.Oetker

50 g třtinového cukru

1 balení Vanilkového lusku „Bourbon“ 
Dr.Oetker 

200 g změklého másla

Na obalení:

100 g prosátého moučkového cukru

1 balíček Vanilkového cukru Dr.Oetker

Ještě potřebujeme:

2 plechy na pečení (30 x 40 cm)

TIP:
Válečky se nám

budou lépe krájet,
pokud je před 

krájením uložíme 
na 1 hodinu 
do mrazáku.
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1.  Na přípravu těsta vyšleháme z bílků elektrickým ručním šlehačem na nejvyšším
     stupni tuhý sníh. Přidáme cukr a šleháme, dokud se cukr zcela nerozpustí. 
     Nakonec zlehka vmícháme namleté mandle smíchané s moučkovým 
     cukrem. Cukrářský sáček naplníme těstem a na plechy vyložené papírem 
     na pečení tvoříme pusinky o Ø asi 3 cm. Plechy několikrát bouchneme 
     o podložku, aby se makronky zbavily vzduchových bublin. Makronky 
     necháme na plechu ještě asi půl hodiny zaschnout. Vložíme do předehřáté 
     trouby a sušíme.  

     Elektrická trouba: 150 °C
     Horkovzdušná trouba: 130 °C
     Plynová trouba: stupeň 2

     Doba sušení: asi 12 minut (1 plech)

2.  Makronky necháme vychladnout.

3.  Na přípravu náplně v míse vymícháme tvaroh se skořicí, vanilínovým cukrem 
     a vyškrábanou dření z lusku. Náplň naneseme na spodní část poloviny 
     makronek. Do středu naneseme brusinkový džem. Povrch zbylých makronek 
     ozdobíme tubou a dozdobíme perličkami. Necháme krátce zaschnout 
     a slepíme s druhou polovinou makronek.

Doba přípravy: asi 40 minut

Doba sušení: asi 12 minut (1 plech)

Vystačí na: asi 25 slepených kusů

Na těsto:

2 bílky

100 g cukru

100 g najemno namletých mandlí

160 g moučkového cukru

Na náplň:

150 g polotučného tvarohu

2 zarovnané KL mleté skořice

1 balíček Vanilínového cukru 
Dr.Oetker

1 balení Vanilkového lusku 
„Bourbon“ Dr.Oetker

1 zarovnaná PL brusinkového džemu

Na ozdobení:

Zdobící tuba bílá Dr.Oetker

Zdobení 4 druhy zlaté/stříbrné 
Dr.Oetker

Ještě potřebujeme:

2 plechy na pečení (30 x 40 cm)

elektrický ruční šlehač 

cukrářský sáček s hladkou trubičkou

Mikulášské makronky
čertovsky dobré 

TIP:
Najemno namleté
mandle je možné 
nahradit mandlovou
moukou.  

9

DO REC 45 Vanoce 2016 CZ (145x210) v06 (kopie)_xxx  07.09.16  14:25  Stránka 10



7 cm 7 cm 7 cm

7,5 cm 6,5 cm 6,5 cm

1x 2x 1x

4,5 cm

1 cm

1,5 cm

1,5 cm

1,5 cm

1 cm

1 cm 1 cm

1.  Na přípravu těsta v kastrůlku zahřejeme med s cukrem, vanilínovým cukrem 
     a máslem nebo margarínem. Vymícháme dohladka a necháme zchladnout. 
     V míse smícháme mouku s kypřicím práškem, kořením, citrónovou kůrou a ořechy.
     Přidáme vychladlou směs a ručně vypracujeme dohladka. Těsto zabalíme 
     do potravinářské fólie a necháme v chladničce asi půl hodiny odpočinout.

2.  Na pomoučené pracovní ploše vyválíme z těsta pomocí válečku plát 
     o tloušťce asi 5 mm. Na 1 domeček si vytvoříme papírové šablony s rozměry 
     dle obrázku níže, do kterých vytvoříme otvory různých tvarů. Pomocí šablony 
     vykrajujeme z těsta části domečků 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 8 minut 

3.  Po vychladnutí ozdobíme bílou tubou 
     dle vlastní fantazie a části domečků 
     tubou slepíme. Necháme zatuhnout.

Perníkové domečky 
pro malé i velké 

Doba přípravy: asi 30 minut

Doba pečení: asi 8 minut

Vystačí na: asi 4 kusy  

Na těsto:

200 g tekutého medu

100 g cukru

1 balíček Vanilínového cukru 
Dr.Oetker

75 g másla nebo margarínu

300 g hladké mouky

2 zarovnané KL Kypřicího prášku 
do pečiva Dr.Oetker

1 zarovnaná KL perníkového koření

1 balíček Finesse citrónové kůry 
Dr.Oetker

50 g mletých lískových ořechů

Na ozdobení:

Zdobící tuba bílá Dr.Oetker

Ještě potřebujeme:

potravinářskou fólii

2 plechy na pečení

tvrdý papír  

TIPY:
Pro zpestření 

můžeme domečky
ozdobit Tubičkami

na zdobení 4 barvy
Dr.Oetker.

Domečky budou
krásně vypadat, 

i pokud je použijeme
jako svícny.
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1.  Na přípravu těsta v kastrůlku svaříme vodu s mlékem a máslem. 
     Přidáme mouku smíchanou s cukrem a solí a vymícháme dohladka. 
     Směs vložíme do mísy, přidáme vejce a vyšleháme elektrickým ručním 
     šlehačem na nejvyšším stupni dohladka. Cukrářský sáček naplníme 
     těstem a na vymazané plechy tvoříme pusinky o Ø asi 3 cm. Vložíme 
     do předehřáté trouby a pečeme.   

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

     Doba pečení: asi 20 minut (1 plech)
     Během prvních 15 minut troubu neotvíráme. 

2.  Pečivo necháme vychladnout.

3.  Na přípravu náplně uvaříme Zlatý klas s mlékem podle návodu na obale, 
     ale jen s 400 ml mléka a bez cukru. Za občasného míchání necháme 
     vychladnout. Máslo s cukrem vyšleháme do pěny, postupně přidáváme 
     vychladlý Zlatý klas a šleháme dohladka. Náplň vložíme do cukrářského 
     sáčku s úzkou trubičkou a pečivo naplníme. Vložíme do chladničky 
     a necháme ztuhnout.

4.  Z tvrdého papíru a papíru na pečení vytvoříme kornout o výšce asi 23 cm 
     a základnou o průměru asi 8 cm tak, aby papír na pečení byl z vnější strany 
     kornoutu. Kornout sešijeme sešívačkou a položíme na podnos.

5.  Na ozdobení rozpustíme polevu podle návodu na obale. Cukr v kastrůlku 
     necháme zkaramelizovat. Asi ⅓ pečiva namáčíme do polevy a zdobíme 
     kuličkami. Část namáčíme v karamelu a ozdobíme kuličkami. Pomocí 
     karamelu lepíme kuličky od základny nahoru po celém vnějším obvodu 
     kornoutu. Fondán vyválíme a pomocí formičky vykrájíme hvězdičky, 
     které použijeme na ozdobení. Do karamelu namočíme vidličku 
     a vytvoříme nitky, kterými zdobíme dezert po celém obvodě.

     Croquembouche (čti krokenbuš) z francouzského "croque en bouche", 

     znamená "křupnutí v puse". Skládá se z malých profiterolků z odpalovaného 

     těsta, naplněných krémem a slepených karamelem.

Vánoční
crocquembouche  

Vánoce ve velkém stylu 

Doba přípravy: asi 60 minut

Doba pečení: asi 20 minut (1 plech)

Vystačí na: asi 50 kusů  

Na těsto:

125 ml vody 

125 ml mléka

100 g másla

160 g hladké mouky

5 g cukru

špetka soli

4 vejce

Na náplň:

1 balíček Zlatého klasu Dr.Oetker

400 ml mléka

150 g změklého másla

50 g moučkového cukru

Na ozdobení:

1 balíček Polevy světlé Dr.Oetker

150 g cukru

Zdobení 4 druhy zlaté/stříbrné 
Dr.Oetker

1 balíček Fondánu Dr.Oetker

Ještě potřebujeme:

2 plechy na pečení (30 x 40 cm)

elektrický ruční šlehač 

cukrářský sáček s hladkou trubičkou 
(Ø asi 1 cm)

cukrářský sáček s úzkou trubičkou

tvrdý papír o velikosti A3

sešívačku

formička na vykrajování ve tvaru 
hvězdičky 

TIPY:
S karamelem 

pracujeme rychle. 
Pokud nám karamel

ztuhne, můžeme 
ho znovu rozehřát. 

Pro začátečníky 
doporučujeme rozdělit
cukr na karamel na tři 

části (na namáčení, 
na lepení a na 
vytvoření nití).
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1.  Na přípravu těsta v míse smícháme mouku s kypřicím práškem, kakaem, 
     skořicí, dření z vanilkového lusku a cukrem. Přidáme mléko, olej a ocet 
     a elektrickým ručním šlehačem na středním stupni vyšleháme dohladka. 
     Košíčky vložíme do formy a naneseme do nich těsto. Vložíme do předehřáté 
     trouby a pečeme.  

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

     Doba pečení: asi 25 minut

2.  Dortíčky necháme vychladnout. Poté je jednou podélně rozřízneme 
     a slepíme džemem. 

3.  Na ozdobení rozpustíme polevu podle návodu na obale. Povrch dortíčků 
     polijeme a dozdobíme zdobením. Polevu necháme zatuhnout. 

Doba přípravy: asi 20 minut

Doba pečení: asi 25 minut

Vystačí na: 12 kusů

Na těsto:

160 g hladké mouky 

½ balíčku Kypřicího prášku 
do pečiva Dr.Oetker

30 g prosátého kakaa

1 zarovnaná KL mleté skořice

1 balení Vanilkového lusku 
„Bourbon“ Dr.Oetker

130 g cukru

250 ml mléka

100 ml oleje

1 KL octa

Na slepení a ozdobení:

100 g malinového džemu

1 balíček Polevy de Luxe Dr.Oetker

Zdobení 4 druhy zlaté/stříbrné 
Dr.Oetker

Ještě potřebujeme:

formu na muffiny

12 papírových košíčků na muffiny

elektrický ruční šlehač

Silvestrovské minidortíčky
podmanivé 
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1.  Na přípravu těsta na pánvi orestujeme slaninu nakrájenou na kostičky. 
     Švestky nakrájíme na půlky a krátce orestujeme se slaninou.

2.  V míse smícháme mouku s kypřicím práškem, solí, pepřem a sýrem. 
     Přidáme vejce, olej a mléko a vyšleháme elektrickým ručním šlehačem 
     na středním stupni dohladka. Vmícháme slaninu se švestkami a těsto 
     rozdělíme do vymazaných sklenic. Sklenice přeneseme na plech 
     a do plechu nalijeme vodu tak, aby sklenice byly ponořené do výšky 
     alespoň 2 cm. Vložíme do předehřáté trouby a pečeme.

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

     Doba pečení: asi 30 minut 

3.  Sklenice necháme vychladnout.

Zapečená švestková 
delikatesa se slaninou 

báječné pohoštění 

Doba přípravy: asi 40 minut

Doba pečení: asi 30 minut 

Vystačí na: asi 6 porcí 

Na těsto:

200 g anglické slaniny

80 g sušených švestek bez pecek

150 g hladké mouky

1 balíček Kypřicího prášku 
do pečiva Dr.Oetker

1 zarovnaná KL soli

1 a ½ KL mletého pepře

100 g strouhaného tvrdého sýru

3 vejce

100 ml oleje

125 ml mléka

Ještě potřebujeme:

teflonová pánev 

elektrický ruční šlehač

plech na pečení s vyšším okrajem

6 žáruvzdorných sklenic nebo 
6 zavařovacích sklenic (à 200 ml)

TIP:
Pro vegetariány 

je možné nahradit
slaninu cibulkou.
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1.  Na přípravu těsta v míse vyšleháme máslo nebo margarín s cukrem, 
     vanilínovým cukrem a vejci elektrickým ručním šlehačem na nejvyšším 
     stupni dohladka. Přidáme mouku smíchanou se škrobem, kypřicím 
     práškem, kakaem a ořechy a společně s mlékem zapracujeme do těsta. 

2.  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 25 minut

3.  Upečený plát necháme vychladnout.

4.  Na přípravu náplně uvaříme puding podle návodu na obale, ale jen 
     s 300 ml mléka a 40 g cukru. Puding odstavíme a nalámeme do něj 
     čokoládu. Mícháme tak dlouho, dokud se čokoláda zcela nerozpustí. 
     Plát překrojíme a polovinu plátu přeneseme na podnos. Potřeme 
     náplní a zakryjeme druhou polovinou plátu. 

5.  Na ozdobení rozpustíme obě polevy podle návodu na obale. Tmavou 
     polevu rozetřeme na povrch plátu, ihned přidáme světlou polevou 
     a pomocí vidličky vytvoříme vzory. Posypeme karamelem. 

Doba přípravy: asi 40 minut

Doba pečení: asi 25 minut

Vystačí na: asi 12 porcí

Na těsto:

150 g změklého másla 
nebo margarínu 

150 g moučkového cukru

1 balíček Vanilínového cukru 
Dr.Oetker

3 vejce

150 g hladké mouky

80 g Gustinu jemného kukuřičného 
škrobu Dr.Oetker

½ balíčku Kypřicího prášku 
do pečiva Dr.Oetker

2 zarovnané PL prosátého kakaa

100 g mletých lískových ořechů

100 ml mléka

Na náplň:

1 balíček Pudingu Naturamyl 
s karamelovou příchutí Dr.Oetker

300 ml mléka

40 g cukru

100 g oříškové čokolády

Na ozdobení:

1 balíček Polevy mléčné Dr.Oetker

½ balíčku Polevy světlé Dr.Oetker

1 balení Salted caramel crunch 
Dr.Oetker

Ještě potřebujeme:

plech na pečení (30 x 40 cm)

elektrický ruční šlehač

Karamelové řezy
neobyčejně přitažlivé
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1.  Na přípravu těsta připravíme směs na perníčky s máslem, medem a vejci 
     podle návodu na obale. Připravíme si dva plechy vyložené papírem na pečení. 
     Těsto rozdělíme na poloviny. Jednu polovinu pomocí válečku vyválíme na plát 
     o tloušťce asi 5 mm a pomocí formiček vykrájíme různé tvary. Zbytek těsta 
     po vykrájení přidáme k druhé polovině. Tuto část vyválíme na plát 30 x 40 cm, 
     ale nevykrajujeme. Vykrájené tvary přeneseme na první plech a vyválené těsto 
     přeneseme na druhý plech. 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)

2.  Perníčky a plát necháme vychladnout. Plát po vychladnutí rozdrtíme pomocí 
     válečku.

3.  Na přípravu krému vyšleháme směs na krém s mlékem elektrickým ručním 
     šlehačem podle návodu na obale. Do pohárů vrstvíme vždy 2 PL 
     z rozdrceného plátu, které prolijeme kávou a 2 PL krému. 

4.  Povrch poprášíme skořicí a dozdobíme perníčkem. Dezert uložíme 
     do chladničky ztuhnout. 

Perníkové tiramisu 
jak snadné, tak lahodné 

Doba přípravy: asi 30 minut

Doba pečení: asi 10 minut (1 plech)

Vystačí na: asi 4 porce 

Na těsto:

1 balení Perníčků Dr.Oetker

25 g změklého másla 

3-4 KL tekutého medu

2 vejce

Na krém:

1 balíček Crema Tiramisù Dr.Oetker

300 ml studeného mléka

Na polití a posypání:

1 KL instantní kávy

100 ml vody

1 zarovnaná KL mleté skořice

Ještě potřebujeme:

2 plechy na pečení (30 x 40 cm)

formičky na vykrajování

elektrický ruční šlehač
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1.  Na přípravu těsta vyšleháme směs na piškotové těsto s vejci, olejem, vodou 
     a kakaem elektrickým ručním šlehačem na nejvyšším stupni dohladka podle 
     návodu na obale. Těsto naneseme do vymazané a moukou vysypané formy 
     a uhladíme. Vložíme do předehřáté trouby a pečeme.  

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

     Doba pečení: asi 40 minut

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

3.  Na přípravu náplně v míse smícháme tvaroh se smetanou a cukrem. 
     Jahody rozmixujeme a vmícháme do směsi. Želatinový ztužovač připravíme 
     s vodou podle návodu na obale a ihned vmícháme do směsi. Náplň obarvíme 
     gelovou barvou. 

4.  Povrch korpusů potřeme rozehřátým džemem. Spodní díl korpusu přeneseme 
     na podnos a kolem upevníme očištěný okraj formy. Korpus potřeme polovinou 
     náplně, přiložíme druhou polovinu korpusu a potřeme zbytkem náplně.

5.  Dozdobíme písmenky a srdíčky a necháme v chladničce ztuhnout.

Doba přípravy: asi 40 minut

Doba pečení: asi 40 minut 

Vystačí na: asi 12 porcí

Na těsto:

1 balení Piškotových variací 
Dr.Oetker

3 vejce

50 ml oleje

50 ml vody

3 zarovnané PL prosátého kakaa

Na náplň:

250 g polotučného tvarohu

100 g zakysané smetany

100 g moučkového cukru

150 g jahod 

1 balíček Želatinového ztužovače 
Dr.Oetker

100 ml vody

Barva gelová potravinářská 
červená Dr.Oetker

4 zarovnané PL jahodového džemu

Na ozdobení:

1 balení Čokoládových číslic 
a písmenek Dr.Oetker 

1 balení Čokoládových srdíček 
Dr.Oetker 

Ještě potřebujeme:

dortovou formu (Ø 26 cm)

ponorný mixér

elektrický ruční šlehač

Jahodové blues
potlesk zaručen
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1.  Na přípravu tmavé směsi do kastrůlku nalámeme hořkou čokoládu a nad 
     párou ve vodní lázni ji rozpustíme. Vmícháme kondenzované mléko a kokos 
     a mícháme, dokud se vše nespojí. Směs naneseme do dózy vyložené 
     potravinářskou fólií a pomocí lžíce uhladíme.

2.  Světlou směs připravíme stejným způsobem, naneseme ji na tmavou směs 
     a opět pomocí lžíce uhladíme.

3.  Uložíme do chladničky a necháme ztuhnout. Po zatuhnutí směs vyklopíme 
     z dózy, stáhneme fólii a ostrým nožem nakrájíme na kostičky. Dozdobíme 
     srdíčky a podáváme.

Dvoubarevné 
kokosové kostky 

čokoládové pokušení 

Doba přípravy: asi 30 minut

Vystačí na: asi 25 kusů  

Na tmavou směs:

200 g hořké čokolády

125 g zahuštěného kondenzovaného 
mléka (salko)

75 g strouhaného kokosu

Na světlou směs:

200 g bílé čokolády

125 g zahuštěného kondenzovaného 
mléka (salko)

75 g strouhaného kokosu

Na ozdobení:

1 balení Čokoládových srdíček 
Dr.Oetker 

Ještě potřebujeme:

hranatou dózu (asi 20 x 20 cm)

potravinářskou fólii

18
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Rychle a chutně

Napište to čokoládou 
                   … tou nejlepší!

■ Řezy: Novinka do řady moučníků 
 Dr.Oetker Buchty, Bábovka, Perník.  

■ Chutné řezy s příjemnou chutí citrónu, 
 do kterých se přidává pouze voda a olej! 

■ Řezy obsahují přírodní aroma, díky tomu 
 mají velmi příjemnou chuť i vůni. 
 

Balení obsahuje
63 dekoračních písmenek
a znaků a 19 dekoračních
číslic 0-9 

Balení obsahuje
72 dekoračních srdíček 

■ Čokoládové dekorace
 vyrobené z kvalitní
 extra hořké čokolády,
 která

■ Vhodné na ozdobení dortů,
 dezertů, šlehačky i zmrzliny.

obsahuje 56 % kakaa.




