
Receptář č. 44         

Ovocné 
poklady



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

KL= kávová lžička
PL = polévková lžíce

snadná příprava
střední obtížnost
předpokládáme již zkušenosti se zavařováním

Připomínáme, že všechny recepty jsou vyzkoušeny pouze s výrobky Dr.Oetker.  
Zavařeniny uchováváme na chladném a suchém místě. Otevřené sklenice ukládáme do lednice a rychle spotřebujeme.

Vysvětlení použitých piktogramů a značek:



Ovocné poklady
zimu si určitě připravte Jahodový džem se zázvorem. Je aro-
matický a určitě Vás příjemně zahřeje.
Kvalita a spolehlivost zavařovacích přípravků Dr.Oetker je 
vždy zaručena.

Přejeme Vám mnoho úspěchů a dobrou chuť!

Rádi zavařujete oblíbené „ovocné poklady“ z Vaší zahrádky?

Jako každý rok přicházíme s novými recepty, které jsme 
připravili jenom pro Vás! Všechny recepty jsme pečlivě 
vyzkoušeli ve Zkušební kuchyni Dr.Oetker!

Pro jarní pohodu zkuste Rozkvetlé rebarborovo-bezové 
želé. Oceníte jednoduchou přípravu a výbornou chuť s vůní 
bezu. Vrstvený broskvovo-malinový džem vypadá výborně 
a je klasikou letních měsíců. V podzimních  plískanicích 
zachutná Meruňkovo-nektarinkový džem se sektem. Na 

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

Rady, tipy, recepty
Kontakt Dr.Oetker

844 638 537  Po–Pá 08.00–14.00
www.oetker.cz

Aleš Roda
Zákaznický servis

Iveta Krausová
Zkušební kuchyně



TIP: 
Aby se kvítky bezu 
dobře v želé 
rozdělily, je nutné 
sklenice během 
chladnutí několikrát 
otáčet.

S vůní bezu
ROZKVETLÉ REBARBOROVO-BEZOVÉ ŽELÉ

1. Na přípravu želé rebarboru očistíme a nakrájíme na malé kousky. Rozmixujeme 
ponorným mixérem a šťávu přes cedník vylisujeme. Květy bezu opláchneme 
a kvítky otrháme.

2. Do velkého hrnce nalijeme rebarborovou šťávu a přidáme Gelfix smíchaný se 
2 PL cukru. Za stálého míchání asi 1 minutu důkladně povaříme. Přidáme zbytek 
cukru, přivedeme do varu a povaříme ještě minimálně 5 minut. 

3. Na talířek kápneme 1–2 KL právě svařeného želé. Pokud je po vychladnutí málo 
tuhé, vmícháme ještě 2 zarovnané KL Kyseliny citrónové Dr.Oetker. 

4. Případnou pěnu odebereme, vmícháme otrhané kvítky bezu a ihned plníme do 
připravených sklenic až po okraj. Sklenice uzavřeme víčkem, obrátíme dnem 
vzhůru a asi 5 minut necháme stát na víčku.

Vystačí na: asi 5 sklenic à 350 ml

Doba přípravy: asi 40 minut

Přísady:
850 ml rebarborové šťávy  

(asi z 1,6 kg rebarbory) 

5 květenství bezu

1 balíček Gelfixu Klasik 1 : 1 Dr.Oetker

1 kg cukru



Vystačí na: asi 4 sklenice à 350 ml

Doba přípravy: asi 40 minut

Přísady:
500 g propasírovaných borůvek  
(asi z 800 g čerstvých nebo zmrazených)

500 g propasírovaného červeného 
rybízu (asi z 900 g čerstvého  
nebo zmrazeného)

1 balíček Želírovacího cukru  
Extra 2 : 1 Dr.Oetker

Oblíbené 
letní osvěžení

TIP: 
Džem lze zjemnit 
Vanilkovým luskem 
„Bourbon“ Dr.Oetker, 
který podélně 
rozřízneme a nožem 
vyškrábeme dužinu, 
kterou přidáme 
k propasírovanému 
ovoci.

SAMETOVÝ DŽEM Z BORŮVEK A RYBÍZU

1. Na přípravu sametového džemu vložíme do hrnce propasírované  borůvky, 
červený rybíz, želírovací cukr a dobře promícháme. Za stálého míchání 
přivedeme do varu a důkladně povaříme minimálně 5 minut. 

2. Odebereme případnou pěnu a ihned plníme do připravených sklenic až po okraj. 
Sklenice uzavřeme víčkem, obrátíme dnem vzhůru a asi 5 minut necháme stát  
na víčku.



JAHODOVÝ DŽEM SE ZÁZVOREM

1. Na přípravu džemu vložíme jahody do většího hrnce a pomocí ponorného 
mixéru částečně rozmixujeme. Přidáme nakrájený zázvor a želírovací cukr 
a dobře promícháme. Za stálého míchání přivedeme do varu a důkladně 
povaříme minimálně 5 minut.

2. Na talířek kápneme 1–2 KL právě svařeného džemu. Pokud je po vychladnutí 
málo tuhý, vmícháme ještě 2 zarovnané KL Kyseliny citrónové Dr.Oetker.

3. Odebereme případnou pěnu a ihned plníme do připravených sklenic až po okraj. 
Uzavřeme víčkem, sklenice obrátíme dnem vzhůru a asi 5 minut necháme stát 
na víčku.

Vystačí na: asi 3 sklenice à 350 ml

Doba přípravy: asi 30 minut

Přísady:
1 kg očištěných jahod

75 g nakrájeného  
kandovaného zázvoru 

1 balení Želírovacího cukru  
Extra 2 : 1 Dr.Oetker

Aromatický, 
v zimě zahřeje

TIP: 
Místo kandovaného 
zázvoru můžeme 
použít 30 g 
čerstvého zázvoru 
nakrájeného na 
malé kousky.



Vystačí na: asi 3 sklenice à 350 ml

Doba přípravy: asi 40 minut

Přísady:
400 g jablek (oloupaných a nakrájených 
nebo nastrouhaných)

400 g mirabelek  
(očištěných, vypeckovaných 
a nakrájených)

3 větévky čerstvého citrónového 
tymiánu

1 balíček Želírovacího cukru  
Extra 2 : 1 Dr.Oetker

200 ml cideru  
(jablečný kvašený nápoj)

JABLKOVO-MIRABELKOVÝ DŽEM SE CIDEREM

1. Na přípravu džemu vložíme do hrnce jablka s mirabelkami, omyté větévky tymiánu 
a želírovací cukr a dobře promícháme. Přilijeme cider. Za stálého míchání přivedeme 
do varu a důkladně povaříme minimálně 5 minut. 

2. Na talířek kápneme 1–2 KL právě svařeného džemu. Pokud je po vychladnutí 
málo tuhý, vmícháme ještě 2 zarovnané KL Kyseliny citrónové Dr.Oetker.

3. Odebereme větévky tymiánu a případnou pěnu a ihned plníme do připravených 
sklenic až po okraj. Sklenice uzavřeme víčkem, obrátíme dnem vzhůru a asi 5 minut 
necháme stát na víčku.

Lahodný a osvěžující
TIPY: 
- Čerstvý tymián lze 

nahradit 2 PL 
sušeného tymiánu, 
který povaříme 
s džemem 
v čajovém sáčku.

- Cider můžeme 
nahradit jablečným 
moštem.



TIP: 
Místo džusu 
můžeme použít 
čerstvě vylisovanou 
šťávu z 1½ 
pomeranče.

Duhová pochoutka 
VRSTVENÝ BROSKVOVO-MALINOVÝ DŽEM

1. Na přípravu broskvového džemu vložíme broskve do hrnce a pomocí ponorného 
mixéru částečně rozmixujeme. Přidáme džus a ½ balíčku želírovacího cukru 
a dobře promícháme. Za stálého míchání přivedeme do varu a důkladně povaříme 
minimálně 5 minut. Odebereme případnou pěnu, naplníme sklenice do poloviny 
džemem a necháme asi 15 minut tuhnout.

2. Na přípravu malinového džemu vložíme maliny do hrnce a pomocí ponorného 
mixéru rozmixujeme. Přidáme dřeň z lusku a ½ balíčku želírovacího cukru a dobře 
promícháme. Za stálého míchání přivedeme do varu a důkladně povaříme 
minimálně 5 minut. Odebereme případnou pěnu a opatrně nalijeme na broskvový 
džem. Sklenice uzavřeme víčkem, ale neotáčíme!

Vystačí na: asi 3 sklenice à 350 ml

Doba přípravy: asi 30 minut

Na broskvový džem:
400 g broskví (oloupaných, 

odpeckovaných a nakrájených)

100 ml 100% pomerančového džusu 

½ balíčku Želírovacího cukru  
Extra 2:1 Dr.Oetker

Na malinový džem:
500 g očištěných malin

½ Vanilkového lusku  
„Bourbon“ Dr.Oetker

½ balíčku Želírovacího cukru  
Extra 2 : 1 Dr.Oetker



TIP: 
Sekt můžeme 
nahradit grepovým 
džusem.

Chuť pro dospělé

Vystačí na: asi 5 sklenic à 350 ml

Doba přípravy: asi 30 minut

Přísady:
600 g meruněk  
(očištěných a odpeckovaných)

600 g nektarinek  
(očištěných a odpeckovaných)

200 ml sektu

1 balení Želírovacího cukru  
Super 3 : 1 Dr.Oetker

MERUŇKOVO-NEKTARINKOVÝ DŽEM SE SEKTEM

1. Na přípravu džemu meruňky a nektarinky ve velkém hrnci pomocí ponorného 
mixéru částečně rozmixujeme. Přidáme sekt a želírovací cukr. Za stálého míchání 
přivedeme do varu a důkladně povaříme minimálně 5 minut. 

2. Na talířek kápneme 1–2 KL právě svařeného džemu. Pokud je po vychladnutí 
málo tuhý, vmícháme ještě 2 zarovnané KL Kyseliny citrónové Dr.Oetker. 

3. Případnou pěnu odebereme a ihned plníme do připravených sklenic až po okraj. 
Sklenice uzavřeme víčkem, obrátíme dnem vzhůru a asi 5 minut necháme stát 
na víčku. 



Podzimní 
pozdrav

TIP: 
Pokud chceme, aby 
byl džem jemný a bez 
pecek, po rozmixo-
vání ho propasíru-
jeme přes sítko.

DŽEM Z ČERNÉHO BEZU S JABLKY

1. Na přípravu džemu vložíme černý bez a jablka do většího hrnce a pomocí 
ponorného mixéru rozmixujeme. Přidáme skořici, kyselinu citrónovou a želírovací 
cukr a dobře promícháme. Za stálého míchání přivedeme do varu a důkladně 
povaříme minimálně 5 minut. 

2. Odebereme skořici a případnou pěnu a ihned plníme do připravených sklenic až 
po okraj. Uzavřeme víčkem, sklenice obrátíme dnem vzhůru a asi 5 minut 
necháme stát na víčku.

Vystačí na: asi 3 sklenice à 350 ml

Doba přípravy: asi 30 minut

Přísady:
500 g očištěného černého bezu

500 g jablek 
(oloupaných a nakrájených na kousky)

1 celá skořice 

1 zarovnaná KL Kyseliny citrónové 
Dr.Oetker

1 balení Želírovacího cukru Extra 2 : 1 
Dr.Oetker



TIP: 
Salsa je vhodná ke 
grilovanému masu, 
sýrům a chipsům.

Pikantní odhalení

Vystačí na: asi 4 sklenice à 350 ml

Doba přípravy: asi 30 minut

Přísady:
200 g cibule

2 chilli papričky

1 PL oleje

600 g žlutých paprik (očištěných 
a pokrájených na malé kousky)

1 kg rajčat (očištěných  
a pokrájených na malé kousky)

50 ml jablečného octa

1 balíček Kyseliny citrónové Dr.Oetker

1 zarovnaná KL soli

½ KL mletého pepře

1 balíček Gelfixu Extra 2 : 1 Dr.Oetker 

250 g cukru

SALSA Z RAJČAT A PAPRIK

1. Na přípravu salsy cibuli oloupeme a nakrájíme najemno. Chilli papričky očistíme 
a nakrájíme na drobné kousky. Ve větším hrnci rozpálíme olej, přidáme cibuli 
a osmahneme ji do zlatova. Postupně přidáváme papriku, kterou krátce 
osmahneme, rajčata, chilli papričky, ocet, kyselinu citrónovou, sůl a pepř a asi 
3 minuty podusíme.

2. Obsah balíčku Gelfix smícháme s cukrem, přidáme do směsi a za stálého míchání 
asi 8 minut důkladně povaříme. 

3. Případnou pěnu odebereme a plníme do připravených sklenic až po okraj. 
Uzavřeme pečlivě víčkem, sklenice obrátíme dnem vzhůru a asi 5 minut necháme 
stát na víčku. 

Upozornění: Při manipulaci s chilli papričkami doporučujeme použít gumové rukavice. 



■  Revoluční novinka v pečení.

■  Sladký, voňavý, čerstvě 
připravený moučník, který je 
vždy po ruce.

■  Hotový za 2 minuty 
v mikrovlnce.

■  Vyzkoušejte příchuť vanilky 
s čokoládovými kousky nebo 
perníku.

■  Oblíbený a rychlý pomocník 
v kuchyni.

■  Nyní k dispozici tři druhy.

■  Podtrhne barvy a dodá lesk 
Vašemu ovoci.

■  Jednoduchá příprava – stačí 
smíchat s vodou a minutu povařit.

■  Dort-želé je rostlinného původu.

Hrníčku, peč!

Dodá lesk Vašemu ovoci. 
Novinka! Dort-želé žluté.




