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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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první vlaštovka jara v podobě veselého a sladkého receptáře Dr.Oetker
je tady. A proto se nyní můžete potěšit s našimi 16 zcela novými 
a originálními recepty vyzkoušenými v naší Zkušební kuchyni 
Dr.Oetker.  

Na velikonoční svátky připravte pro své hosty lahodný Lemon tart 
nebo Linecká kolečka se sněhovým věnečkem. Pro májové dny 
a pro všechny zamilované jsme připravili originální Májová srdíčka 
nebo Květinovou Pavlovu. Ta při obdarování zaručeně potěší každého. 

Překvapte ke Dni matek sladkým dárkem, Čokoládovou tartaletkou, 
maminku. Dětem nejen k svátku udělá radost Domácí vanilková 
zmrzlina. Tatínkům k jejich svátku zase udělá určitě radost Duo dezert
se želé. 

Anebo se všichni jen tak s radostí, zakousněte do Barevných 
koblížků nebo Barevného kokosového tunelu. Tento jarní receptář 
je veselý a hravý - plný nových chutí a barev! 

A jedno překvapení na úplný závěr! Potěšte všechny fotbalové fandy
naším Fotbalovým míčem a fanděte naší reprezentaci při jejich 
důležitých zápasech.

Veselé jaro a hodně sluníčka!

Lucie Dalíková                                   
Zákaznický servis                                   

Iveta Krausová
Zkušební kuchyně

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
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1. Na přípravu těsta v míse smícháme mouku s cukrem a solí. Přidáme máslo 
nebo margarín a vejce a ručně vypracujeme dohladka. Těsto rovnoměrně 
naneseme na dno a na okraje vymazané a moukou vysypané formy. 
Na několika místech těsto propícháme vidličkou. Vložíme do předehřáté 
trouby a předpečeme.

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

Doba pečení: asi 15 minut

2. Korpus necháme mírně zchladnout.

3. Na přípravu náplně v míse vyšleháme pomazánkové máslo s cukrem, 
vanilkovým cukrem, citrónovou šťávou, vejci, kůrou a barvou elektrickým 
ručním šlehačem na středním stupni dohladka. Náplň naneseme na korpus. 
Vložíme do trouby a dopečeme při stejné teplotě jako v bodě 1.  

Doba pečení: asi 30 minut

4. Na horký koláč naneseme zakysanou smetanu, uhladíme a necháme 
vychladnout.

5. Na ozdobení nakrájíme citrón na tenké plátky a naneseme na koláč. 
Dozdobíme lístky máty nebo meduňky a uložíme do chladničky.

Doba přípravy: asi 45 minut

Doba pečení: asi 15 + 30 minut

Vystačí na: asi 12 porcí

Na těsto:

130 g polohrubé mouky 

40 g moučkového cukru

½ KL soli

120 g změklého másla 
nebo margarínu

2 vejce

Na náplň:

200 g pomazánkového másla 

90 g cukru

1 balíček Vanilkového cukru Dr.Oetker

šťáva ze 2 citrónů

2 vejce

1 balíček Finesse citrónové kůry 
Dr.Oetker

Barva gelová potravinářská 
žlutá Dr.Oetker

Na ozdobení:

300 g zakysané smetany

1 chemicky neošetřený citrón

lístky máty nebo meduňky

Ještě potřebujeme:

koláčovou formu (Ø 27 cm)

elektrický ruční šlehač

TIP:
Koláč můžeme 
připravit také 
s limetkou a obarvit 
barvou gelovou 
zelenou Dr.Oetker.
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1. Na přípravu těsta v míse smícháme mouku s cukrem. Přidáme máslo nebo 
margarín a vejce a ručně vypracujeme dohladka. Těsto na pomoučené 
pracovní ploše pomocí válečku vyválíme na plát o tloušťce asi 5 mm. 
Formičkou vykrajujeme kolečka a naneseme 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 12 minut (1 plech)

2. Kolečka necháme vychladnout.

3. Na přípravu bezé v míse vyšleháme z bílků, cukru a citrónové šťávy elektrickým 
ručním šlehačem na nejvyšším stupni tuhý sníh. Sněhem naplníme cukrářský 
sáček a tvoříme na plechu vyloženém papírem na pečení věnečky ve velikosti 
koleček. Vložíme do předehřáté trouby a sušíme.

Elektrická trouba: 90 °C
Horkovzdušná trouba: 70 °C
Plynová trouba: stupeň 1
Doba sušení: asi 1 hodinu (1 plech)

4. Věnečky necháme vychladnout.

5. Na ozdobení necháme kompot na sítku odkapat a šťávu přitom zachytíme.
Dort-želé připravíme se šťávou a cukrem podle návodu na obale a na konci 
vaření přidáme aroma a kůru. Na kolečka položíme věnečky, do středu vložíme 
ananas, na který pomocí lžíce naneseme želé a necháme ztuhnout.

Doba přípravy: asi 50 minut

Doba pečení: asi 12 minut (1 plech)

Doba sušení: asi 1 hodina (1 plech)

Vystačí na: asi 35 kusů

Na těsto:

400 g hladké mouky

100 g moučkového cukru

200 g změklého másla 
nebo margarínu

1 vejce

Na bezé:

4 bílky

320 g cukru

1 PL citrónové šťávy

Na ozdobení:

ananasový kompot 
(hmotnost po odkapání asi 340 g)

1 balíček Dort-želé žlutého Dr.Oetker

250 ml šťávy z kompotu 
(případně doplněné vodou)

1 zarovnaná PL cukru

½ KL Aroma citrónového Dr.Oetker

1 balíček Finesse citrónové kůry 
Dr.Oetker

Ještě potřebujeme:

formičku na vykrajování
ve tvaru kolečka (Ø 7 cm)

2 plechy na pečení 

elektrický ruční šlehač

cukrářský sáček s řezanou trubičkou

TIPY:
Kolečka můžeme
slepit krémem, 
který připravíme 
ze Zlatého klasu
Dr.Oetker.

Pro snadnější 
vytvoření velikosti
věnečků použijeme
pečící papír z pečení
koleček, na kterém
nám zůstaly obrysy.
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1. Na přípravu těsta v míse vyšleháme vejce s cukrem, skořicovým cukrem, aroma, 
sirupem a olejem elektrickým ručním šlehačem na středním stupni do pěny. 
Přidáme mouku smíchanou s kypřicím práškem, solí a vyšleháme dohladka. 
Nakonec vmícháme nahrubo nastrouhanou mrkev a nasekané ořechy. 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 30 minut

2. Muffiny necháme vychladnout.

3. Na přípravu krému v míse vyšleháme pomazánkové máslo s cukrem, sirupem, 
citrónovou šťávou a máslem elektrickým ručním šlehačem na středním stupni 
dohladka. Krémem naplníme cukrářský sáček a naneseme na vychladlé muffiny. 

4. Na ozdobení obarvíme ¾ marcipánu červenou a žlutou gelovou barvou tak, 
abychom získali oranžovou barvu. Na pracovní ploše posypané moučkovým 
cukrem vytvoříme váleček, který rozdělíme na 12 stejných dílů a vytvarujeme 
mrkvičky. Zbytek marcipánu obarvíme zelenou gelovou barvou a vytvoříme nať.  
Mrkvičky dozdobíme natí a naneseme na povrch krému. Uložíme do chladničky 
a necháme ztuhnout.

Doba přípravy: asi 30 minut

Doba pečení: asi 30 minut

Vystačí na: 12 kusů

Na těsto:

2 vejce

120 g třtinového cukru

1 balíček Skořicového cukru Dr.Oetker

½ KL Aroma vanilkového Dr.Oetker

1 PL javorového sirupu

100 ml oleje

180 g polohrubé mouky 

2 zarovnané KL Kypřicího prášku 
do pečiva Dr.Oetker

špetka soli

3 středně velké mrkve

70 g vlašských ořechů

Na krém:

200 g pomazánkového másla

90 g moučkového cukru

1 KL javorového sirupu

šťáva z ½ citrónu

50 g změklého másla

Na ozdobení:

1 balíček Marcipánu Dr.Oetker

Barva gelová potravinářská 
červená Dr.Oetker

Barva gelová potravinářská 
žlutá Dr.Oetker

Barva gelová potravinářská 
zelená Dr.Oetker

Ještě potřebujeme:

formu na muffiny

12 papírových košíčků na muffiny

elektrický ruční šlehač

cukrářský sáček s hladkou trubičkou

TIP:
Do těsta můžeme
přidat koření, např.
mletý kardamom,
mletý hřebíček nebo
koření do perníku. 
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Doba přípravy: asi 45 minut

Doba kynutí: asi 30 + 15 minut

Vystačí na: asi 20 kusů

Na těsto:

250 g hladké mouky

1 balíček sušeného Droždí Dr.Oetker

špetka soli

70 g cukru

1 zarovnaná KL Finesse citrónové 
kůry Dr.Oetker

200 ml vlažného mléka

1 žloutek

30 g rozpuštěného másla

1 PL rumu

Na smažení:

olej

Na ozdobení:

2 balíčky Polevy světlé Dr.Oetker

Barva gelová potravinářská 
červená Dr.Oetker 

Barva gelová potravinářská 
žlutá Dr.Oetker

Zdobení pestré Dr.Oetker

Ještě potřebujeme:

fritézu nebo vyšší pánev na smažení

skleničku (Ø 6 cm) 

TIP:
Koblížky můžeme
rozkrojit a naplnit
Krémovou náplní
Dr.Oetker nebo 
pikantním džemem.

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

2. Vykynuté těsto na pomoučené pracovní ploše pomocí válečku vyválíme 
na plát vysoký asi 2 cm. Pomocí skleničky vykrajujeme kolečka. Přikryjeme 
je utěrkou a necháme ještě asi 15 minut kynout.

3. Ve fritéze nebo v pánvi ve vyšší vrstvě oleje koblížky smažíme po obou 
stranách do zlatova. Po usmažení necháme koblížky okapat na papírovém 
ubrousku, abychom je zbavili přebytečného oleje.

4. Na ozdobení rozpustíme polevy podle návodu na obale. Nalijeme je do 2 misek 
a každou obarvíme na jinou barvu. Koblížky namáčíme do barevné polevy 
a ihned posypeme zdobením. Polevu necháme zatuhnout.

Na obarvení polevy můžeme použít i ostatní gelové barvy Dr.Oetker a dozdobit 
jiným zdobením Dr.Oetker.
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1. Na přípravu těsta v míse vyšleháme vejce s cukrem a vanilínovým cukrem 
elektrickým ručním šlehačem na nejvyšším stupni do pěny. Přidáme máslo, 
jogurt a mouku smíchanou s kypřicím práškem a vymícháme dohladka. 
Těsto rozdělíme na poloviny. Do jedné poloviny zamícháme kakao a černou 
gelovou barvu a druhou obarvíme barvou růžovou. Do středu vymazané 
a moukou vysypané formy naneseme nejprve 2 PL tmavého těsta, poté 2 PL 
růžového těsta. Těsta se nám začnou rozlévat. Tento postup opakujeme 
do spotřebování obou těst. 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 vychladnout, vyjmeme z formy a položíme na podnos. 

TIP:
Moučník můžeme
ozdobit Šlehačkou 
v prášku Dr.Oetker 
a ovocem. 

Doba přípravy: asi 45 minut

Doba pečení: asi 30 minut

Vystačí na: asi 12 porcí

Na těsto:

4 vejce

160 g cukru

1 balíček Vanilínového cukru 
Dr.Oetker

150 g rozpuštěného másla

250 g bílého jogurtu

250 g hladké mouky

1 balíček Kypřicího prášku 
do pečiva Dr.Oetker

2 zarovnané KL prosátého kakaa

Barva gelová potravinářská 
černá Dr.Oetker

Barva gelová potravinářská 
růžová Dr.Oetker

Ještě potřebujeme:

dortovou formu (Ø 26 cm)

elektrický ruční šlehač
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1. Na přípravu těsta v míse vyšleháme vejce s cukrem a vanilínovým cukrem 
elektrickým ručním šlehačem na nejvyšším stupni do pěny. Postupně 
na nejnižším stupni zašleháme smetanu a mouku smíchanou s kypřicím 
práškem. Polovinu těsta nalijeme do vymazané a moukou vysypané formy.  
Druhou polovinu obarvíme gelovou barvou a přimícháme brusinky. Nalijeme 
do formy a pomocí vidličky zapracujeme do světlého těsta tak, abychom 
vytvořili mramorování. Vložíme do předehřáté trouby a pečeme.

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

Doba pečení: asi 50 minut

2. Bábovku vyklopíme a necháme vychladnout. 

3. Na ozdobení na pánvi opražíme mandle a necháme je vychladnout. Polevu 
připravíme s mlékem podle návodu na obale, obarvíme gelovou barvou 
a nalijeme ji na bábovku. Ihned posypeme mandlemi a necháme zatuhnout.

Doba přípravy: asi 30 minut

Doba pečení: asi 50 minut

Vystačí na: asi 16 porcí

Na těsto:

3 vejce

150 g cukru

1 balíček Vanilínového cukru 
Dr.Oetker

250 ml smetany ke šlehání

250 g polohrubé mouky

1 balíček Kypřicího prášku 
do pečiva Dr.Oetker

Barva gelová potravinářská 
růžová Dr.Oetker

2 zarovnané PL nasekaných 
sušených brusinek

Na ozdobení:

2 zarovnané PL mandlových lupínků

1 balíček Polevy v prášku s citrónovou 
příchutí Dr.Oetker

3 PL studeného mléka

Barva gelová potravinářská 
růžová Dr.Oetker

Ještě potřebujeme:

formu na bábovku (Ø 23 cm)

elektrický ruční šlehač

TIP:
Místo brusinek 
můžeme použít 
kandované 
višně. 
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1. Na přípravu hmoty v míse smícháme kokos s cukrem a mlékem. Přidáme máslo, 
bílek a rum a ručně vypracujeme dohladka. Hmotu rozdělíme na 4 díly. Jeden 
díl necháme neobarvený. Druhý díl obarvíme kakaem, třetí díl žlutou barvou 
a čtvrtý díl červenou barvou.

2. Hmotu uložíme asi na 20 minut do chladničky. Poté z každého dílu vytvoříme 
válečky, spojíme je k sobě, jemně poválíme a vytvarujeme do tvaru tunelu. 
Uložíme do chladničky asi na 2 hodiny a necháme ztuhnout.

3. Na potření rozpustíme polevu podle návodu na obale, naneseme na tunel 
a ihned posypeme zdobením. Uložíme do chladničky a necháme ztuhnout.

Doba přípravy: asi 20 minut

Vystačí na: asi 25 porcí

Na hmotu:

200 g strouhaného kokosu

200 g prosátého moučkového cukru

3 zarovnané PL sušeného mléka

240 g rozpuštěného másla

1 bílek

2 PL rumu

1 zarovnaná PL prosátého kakaa

Barva gelová potravinářská 
žlutá Dr.Oetker

Barva gelová potravinářská 
červená Dr.Oetker

Na potření:

1 balíček Polevy tmavé Dr.Oetker

1 balíček Zdobení tmavého Dr.Oetker

TIP:
Místo polevy 
můžeme tunel 
obalit v kokosu. 
Pro zpestření 
můžeme kokos 
obarvit gelovou 
barvou Dr.Oetker. 
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Doba přípravy: asi 40 minut

Vystačí na: asi 12 porcí

Na želé:

3 balíčky Dort-želé žlutého Dr.Oetker

700 ml ovocné šťávy nebo džusu

2 zarovnané PL cukru

Na náplň:

500 g mascarpone

2 balíčky Vanilkového cukru Dr.Oetker

1 KL Vanilkového extraktu Dr.Oetker

1 balíček Finesse citrónové kůry 
Dr.Oetker

200 g moučkového cukru

1 balíček Želatinového ztužovače 
Dr.Oetker

100 ml vlažné vody

200 ml smetany ke šlehání

Ještě potřebujeme:

plech na pečení (20 x 30 cm)

elektrický ruční šlehač

TIPY:
Dezert můžeme 
podávat se šlehač-
kou a lístkem máty
nebo meduňky.

Na povrch dezertu
můžeme před 
nalitím poslední 
vrstvy želé nanést 
ovoce (např. 
meruňky, ananas).

1. Na přípravu dezertu připravíme dort-želé podle návodu na obale se šťávou 
nebo džusem a cukrem. Do plechu vypláchnutého studenou vodou nalijeme 
⅓ želé a necháme v chladničce ztuhnout.

2. Na přípravu náplně v míse smícháme mascarpone s vanilkovým cukrem, 
extraktem, kůrou a cukrem a vymícháme dohladka. Želatinový ztužovač 
připravíme s vodou podle návodu na obale a ihned vmícháme do směsi. 
Smetanu vyšleháme elektrickým ručním šlehačem na nejvyšším stupni 
dotuha a zlehka vmícháme do směsi.

3. Na ztuhlé želé naneseme polovinu náplně a uhladíme. Nalijeme druhou 
třetinu želé a uložíme do chladničky ztuhnout (pokud želé v kastrůlku ztuhlo, 
můžeme ho znovu rozehřát).

4. Naneseme druhou polovinu náplně a zalijeme zbylým želé. Uložíme nejméně 
na 2 hodiny do chladničky ztuhnout. Poté dezert nakrájíme na kostky.
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Doba přípravy: asi 40 minut

Doba sušení: asi 20 + 40 minut (1 plech)

Vystačí na: asi 15 kusů 

Na bezé:

4 bílky

220 g moučkového cukru

2 PL octa

2 KL Solamylu jemného kukuřičného 
škrobu Dr.Oetker

Barva gelová potravinářská 
červená Dr.Oetker

Barva gelová potravinářská 
žlutá Dr.Oetker

Na ozdobení:

250 ml smetany ke šlehání

1 balíček Smeta-fixu Dr.Oetker

250 g ovoce (maliny, borůvky, 
jahody, ostružiny)

Ještě potřebujeme:

2 plechy na pečení (30 x 40 cm)

elektrický ruční šlehač

2 cukrářské sáčky s řezanou trubičkou

Co je Pavlova?

Lehký sněhový 
moučník se 
šlehačkou a ovocem,
připravený z bílků, 
cukru, škrobu 
a octa. Moučník 
je pojmenován 
po ruské prima-
baleríně Anně 
Pavlové. 

1. Na přípravu bezé v míse vyšleháme z bílků elektrickým ručním šlehačem 
na nejvyšším stupni tuhý sníh. Přidáme cukr, ocet a Solamyl a krátce 
zašleháme. Hmotu rozdělíme na poloviny a každou obarvíme. Jednu 
polovinu obarvíme červenou barvou a druhou žlutou barvou. Cukrářské 
sáčky naplníme a na plechu vyloženým papírem na pečení tvoříme kytičky. 
Vložíme do předehřáté trouby a sušíme. 

Elektrická trouba: 140 °C
Horkovzdušná trouba: 120 °C
Plynová trouba: stupeň 1

Doba sušení: asi 20 minut (1 plech)

2. Poté snížíme teplotu a dále sušíme.

Elektrická trouba: 70 °C
Horkovzdušná trouba: 50 °C
Plynová trouba: stupeň 1

Doba sušení: asi 40 minut (1 plech)

3. Kytičky necháme vychladnout.

4. Na ozdobení vyšleháme smetanu se Smeta-fixem elektrickým ručním šlehačem 
na nejvyšším stupni dotuha. Naplníme cukrářský sáček a naneseme na kytičky 
a dozdobíme ovocem.
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Doba přípravy: asi 40 minut

Doba sušení: asi 2 hodiny (1 plech)

Vystačí na: asi 30 kusů 

Na bezé:

3 bílky

200 g cukru

1 KL citrónové šťávy

Barva gelová potravinářská 
červená Dr.Oetker

Ještě potřebujeme:

2 plechy na pečení (30 x 40 cm)

elektrický ruční šlehač

cukrářský sáček s řezanou trubičkou 

TIP:
Z bezé můžeme 
vytvořit jiné tvary, 
nebo sníh obarvit
dalšími gelovými
barvami Dr.Oetker 
a tvořit např. 
písmenka. 

1. Na přípravu bezé v míse vyšleháme z bílků a cukru elektrickým ručním 
šlehačem na nejvyšším stupni tuhý sníh. Zlehka vmícháme citrónovou šťávu 
a barvu. Cukrářský sáček naplníme a tvoříme na plechu vyloženým papírem 
na pečení srdíčka. Vložíme do předehřáté trouby a sušíme.

Elektrická trouba: 90 °C
Horkovzdušná trouba: 60 °C
Plynová trouba: stupeň 1

Doba sušení: asi 2 hodiny (1 plech)

2. Srdíčka necháme vychladnout.

Co je bezé? Lehké křupavé těsto vyšlehané z bílků na tuhý sníh. Těsto nepečeme,
ale sušíme při nízké teplotě v mírně otevřené troubě. Uchováváme v suchu.
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1. Na přípravu těsta v míse vyšleháme žloutky s cukrem a vanilínovým cukrem 
elektrickým ručním šlehačem na nejvyšším stupni do pěny. Z bílků vyšleháme 
tuhý sníh a po částech společně s moukou vmícháme do pěny. Těsto obarvíme 
žlutou barvou a naneseme do vymazané a moukou vysypané formy. Vložíme 
do předehřáté trouby a pečeme.  

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

Doba pečení: asi 40 minut

2. Korpus necháme vychladnout. 

3. Na přípravu náplně v míse vyšleháme máslo s cukrem, vanilínovým cukrem 
a mlékem elektrickým ručním šlehačem na nejvyšším stupni dohladka. 
Polovinu náplně obarvíme růžovou barvou. Druhou polovinu rozdělíme 
na dvě části. Jednu obarvíme modrou barvou a druhou zelenou.

4. Korpus vyjmeme z formy, položíme na podnos a 2x ho podélně rozřízneme.

5. Modrou náplň naneseme na spodní díl korpusu, položíme druhý díl a naneseme 
zelenou náplň. Přiložíme vrchní díl korpusu a lehce přitlačíme. Povrch a strany 
dortu potřeme růžovou náplní a dort uložíme do chladničky.

6. Na ozdobení obarvíme marcipán červenou barvou. Na pracovní ploše posypané 
moučkovým cukrem marcipán vyválíme pomocí válečku. Formičkami vykrájíme 
srdíčka a dort jimi ozdobíme.

Doba přípravy: asi 45 minut

Doba pečení: asi 40 minut

Vystačí na: asi 12 porcí

Na těsto:

6 žloutků

160 g cukru

1 balíček Vanilínového cukru 
Dr.Oetker

6 bílků

150 g polohrubé mouky

Barva gelová potravinářská 
žlutá Dr.Oetker

Na náplň:

500 g změklého másla

350 g moučkového cukru

3 balíčky Vanilínového cukru 
Dr.Oetker

100 ml vlažného mléka

Barva gelová potravinářská 
růžová Dr.Oetker

Barva gelová potravinářská 
modrá Dr.Oetker

Barva gelová potravinářská 
zelená Dr.Oetker

Na ozdobení:

½ balíčku Marcipánu Dr.Oetker

Barva gelová potravinářská 
červená Dr.Oetker

Ještě potřebujeme:

dortovou formu (Ø 26 cm)

elektrický ruční šlehač

formičky na vykrajování 
ve tvaru srdíček

TIP:
Dort můžeme 
ozdobit dle 
příležitosti 
zdobením Dr.Oetker.
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1. Na přípravu těsta v míse smícháme mouku s cukrem. 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 3

Doba pečení: asi 20 minut

2. Korpusy necháme asi 5 minut zchladnout, poté je z formiček vyklopíme 
a necháme vychladnout.

3. Na přípravu náplně nalijeme do kastrůlku smetanu. Přidáme máslo, med, 
vanilínový cukr a kávu a za stálého míchání zahříváme, dokud se máslo 
nerozpustí. Stáhneme z plotny a do směsi nalámeme polevy. Mícháme, 
dokud se polevy nerozpustí. Necháme zchladnout a uložíme asi na 3 hodiny 
do chladničky, nejlépe však přes noc.

4. Náplň vyšleháme elektrickým ručním šlehačem na nejvyšším stupni dotuha, 
vložíme do cukrářského sáčku a naneseme na tartaletky. 

5. Na ozdobení rozpustíme polevu podle návodu na obale. Nalijeme ji do misky 
a obarvíme růžovou barvou. Polevu nalijeme do sáčku a tartaletky ozdobíme. 
Dozdobíme malinami a uložíme do chladničky. 

Doba přípravy: asi 45 minut

Doba pečení: asi 20 minut

Vystačí na: 16 kusů

Na těsto:

400 g hladké mouky

100 g cukru

200 g změklého másla 
nebo margarínu

1 vejce

Na náplň:

400 ml smetany ke šlehání

50 g másla

3 KL tekutého medu

1 balíček Vanilínového cukru 
Dr.Oetker

1 zarovnaná KL instantní kávy

2 balíčky Polevy tmavé Dr.Oetker

Na ozdobení:

1 balíček Polevy světlé Dr.Oetker

Barva gelová potravinářská 
růžová Dr.Oetker

250 g čerstvých malin

Ještě potřebujeme:

plech na pečení 

16 formiček na tartaletky (Ø 10 cm)

elektrický ruční šlehač

cukrářský sáček s hladkou trubičkou

TIP:
Pro rychlou přípravu
můžeme tartaletky
naplnit Krémovou
náplní čokoládovou
Dr.Oetker.
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Doba přípravy: asi 30 minut

Doba pečení: asi 4 + 10 minut

Vystačí na: 1 roládu 

Na těsto:

4 bílky

60 g cukru

4 žloutky

100 g cukru

130 g hladké mouky

1 zarovnaná KL Kypřicího prášku 
do pečiva Dr.Oetker

½ Barvy gelové potravinářské 
červené Dr.Oetker

Na náplň:

250 ml smetany ke šlehání

1 balíček Smeta-fixu Dr.Oetker

1 zarovnaná PL cukru

1 balíček Vanilkového cukru Dr.Oetker

½ Barvy gelové potravinářské 
červené nebo růžové Dr.Oetker

150 g čerstvých jahod

Ještě potřebujeme:

plech na pečení (30 x 40 cm)

elektrický ruční šlehač

cukrářský sáček s hladkou trubičkou

1. Na přípravu těsta v míse vyšleháme z bílků elektrickým ručním šlehačem 
na nejvyšším stupni tuhý sníh, do kterého ke konci šlehání zašleháme 60 g cukru. 
Ve větší míse vyšleháme žloutky se 100 g cukru do pěny. Přidáme mouku 
smíchanou s kypřicím práškem a sníh a metličkou zlehka vymícháme dohladka.

2. Z těsta odebereme 3 PL a vmícháme gelovou barvu. Obarvené těsto naneseme 
do cukrářského sáčku a na plech vyložený papírem na pečení vytvoříme puntíky. 
Vložíme do předehřáté trouby a pečeme.

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

Doba pečení: asi 4 minuty 

3. Na puntíky ihned naneseme zbytek těsta a opatrně rozetřeme po celém plechu. 
Vložíme do trouby a dopečeme při stejné teplotě jako v bodě 2. 

Doba pečení: asi 10 minut

4. Upečený plát ihned vyklopíme na papír na pečení posypaný moučkovým 
cukrem. Opatrně odstraníme papír na pečení, na kterém se plát pekl a plát 
převrátíme tak, aby puntíky byly vespod. Plát ihned pomocí papíru na pečení 
opatrně zarolujeme, přikryjeme utěrkou a necháme vychladnout.

5. Na přípravu náplně v míse vyšleháme smetanu se Smeta-fixem, cukrem 
a vanilkovým cukrem elektrickým ručním šlehačem dotuha. Přidáme gelovou 
barvu a krátce zašleháme. 

6. Vychladlý plát opatrně rozbalíme, potřeme náplní a naneseme jahody. 
Zarolujeme a uložíme do chladničky. Před podáváním necháme v chladničce 
alespoň 1 hodinu.

TIP:
Trouba musí 
být důkladně 
předehřátá, aby se
roláda při pečení 
nevysušila a při 
rolování nelámala. 
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1. Na přípravu zmrzliny v míse ve vodní lázni vyšleháme elektrickým ručním 
šlehačem na nejvyšším stupni z bílků tuhý sníh. V jiné míse vyšleháme 
elektrickým ručním šlehačem na nejvyšším stupni smetanu dotuha. 
Ve větší míse ve vodní lázni vyšleháme na nejvyšším stupni žloutky 
s cukrem, vanilkovým cukrem a extraktem dohladka.

2. Do žloutkové směsi přidáme sníh a šlehačku a metličkou lehce vymícháme 
dohladka. Poté nalijeme do uzavíratelné nádoby, uložíme do mrazničky 
a necháme zmrazit přes noc.

3. Pro snadnější servírování necháme zmrzlinu mírně povolit.

Doba přípravy: asi 20 minut

Vystačí na: asi 6 porcí

Na zmrzlinu:

3 bílky

250 ml smetany ke šlehání

3 žloutky

60 g cukru

2 balíčky Vanilkového cukru Dr.Oetker

1 PL Vanilkového extraktu Dr.Oetker

Ještě potřebujeme:

elektrický ruční šlehač

TIP:
Pro milovníky pravé
vanilky můžeme do
zmrzliny přidat dřeň
z Vanilkového lusku
Dr.Oetker. Můžeme
přidat také kousky
čokolády, oříšky 
a pro děti lentilky.

Pro zajištění 
zdravotní 
nezávadnosti vajec
šleháme v horké 
vodní lázni.
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1. Na přípravu dezertu necháme kompot na sítku odkapat.

2. Dort-želé připravíme podle návodu na obale s džusem a cukrem. 
Do želé vmícháme kůru a mandarinky a plníme do poloviny pohárů. 
Ihned poháry naklopíme našikmo a necháme ztuhnout.

3. Dessert chocolat připravíme s mlékem a cukrem podle návodu na obale, 
naneseme na ztuhlé želé a necháme vychladnout.

Doba přípravy: asi 20 minut

Vystačí na: 4 porce

Na želé:

mandarinkový kompot 
(hmotnost po odkapání asi 175 g)

1 balíček Dort-želé žlutého Dr.Oetker

250 ml pomerančového džusu

2 zarovnané PL cukru

1 balíček Finesse citrónové kůry 
Dr.Oetker

Na dezert:

1 balíček Dessert Chocolat 
60 % cacao Dr.Oetker

400 ml plnotučného mléka

45 g cukru

Ještě potřebujeme:

elektrický ruční šlehač

4 skleněné poháry

TIP:
Dezert můžeme 
podávat se šlehač-
kou a strouhanou 
čokoládou.
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Doba přípravy: asi 90 minut

Doba pečení: asi 40 minut

Vystačí na: asi 24 porcí

Na těsto:

100 g cukru

200 ml teplé vody

6 žloutků

250 g moučkového cukru

6 bílků

300 g polohrubé mouky

1 balíček Kypřicího prášku 
s vinným kamenem Dr.Oetker

50 g mletých vlašských ořechů

Na krém:

1 kondenzované mléko karamel

500 g změklého másla

Na ozdobení:

3 balíčky Fondánu Dr.Oetker

2 balení Barvy gelové potravinářské 
černé Dr.Oetker

1 balení Barvy gelové potravinářské 
zelené Dr.Oetker

Ještě potřebujeme:

2 dortové formy (Ø 18 cm) nebo 
skleněné misky vhodné na pečení

elektrický ruční šlehač

TIP:
Takto můžeme 
připravit míč pro 
další sportovce, 
např. basketbalový
nebo tenisový.

1. Na přípravu těsta v kastrůlku rozpustíme cukr. Jakmile začne karamelizovat, 
opatrně přilijeme vodu a vymícháme dohladka. Krátce povaříme a necháme 
zchladnout.

2. V míse vyšleháme žloutky s cukrem elektrickým ručním šlehačem na nejvyšším 
stupni do pěny. Vlažný karamel metličkou vmícháme do žloutkové směsi. Z bílků 
vyšleháme tuhý sníh a po částech společně s moukou smíchanou s kypřicím 
práškem a ořechy vmícháme do směsi. Těsto rozdělíme do vymazaných 
a moukou vysypaných forem. Obě formy vložíme do předehřáté trouby a pečeme.

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

Doba pečení: asi 40 minut

3. Korpusy necháme vychladnout. 

4. Na přípravu krému v míse vyšleháme kondenzované mléko s máslem elektrickým 
ručním šlehačem na nejvyšším stupni dohladka. Oba korpusy 2x podélně rozřízneme
a slepíme je tenkou vrstvou krému k sobě. Přeneseme je na podnos a ostrým 
nožem korpusy okrájíme tak, aby vznikl tvar míče. Zbylý krém naneseme na celý 
povrch a uhladíme. Vložíme do chladničky asi na 2 hodiny a necháme ztuhnout.

5. Na ozdobení obarvíme jeden fondán černou barvou. Zbylé dva fondány spojíme 
a pomocí válečku rozválíme na pracovní ploše vysypané moučkovým cukrem 
na plát dostatečně velký tak, abychom pokryli celý dort. Plát opatrně přeneseme 
na dort a uhladíme. Přečnívající fondán odřízneme, odebereme kousek fondánu
na ventilek a zbytek fondánu obarvíme zelenou barvou.

6. Černý fondán pomocí válečku vyválíme na plát a podle šablony pomocí ostrého 
nože vyřízneme 6 pětiúhelníků (o straně 5 cm). Na vodou navlhčený fondán 
na dortu naneseme pětiúhelníky a vidličkou naznačíme švy podle obrázku. Dort 
lehce potřeme vodou, aby se fondán leskl. Vytvarujeme ventilek a nalepíme 
na dort. Ze zeleného fondánu vyválíme pruh široký asi 4 cm a naneseme 
na spodní část míče. Pomocí nůžek nastříháme tak, aby vznikla tráva. 
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