Zlaté
Vánoce

Receptář č. 48

Vysvětlení použitých piktogramů a zkratek:
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.
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Milí přátelé,

doba, kdy jsme vyšli ven bez kabátů, už je skoro
zapomenuta a za chvíli opět uslyšíme známé
zvonky štěstí – zvonky Vánoc. Ulice a obchody
se pomalu oblékají do zlatého hávu s vánoční
atmosférou a my se tajně začínáme těšit na to,
co asi letos pod stromečkem najdeme.
Bez čeho si však Vánoce nejde představit,
je dobré jídlo!

Chcete-li, aby na Váš Štědrý večer všichni
vzpomínali ještě několik let, nalistujte si recept
Vánoční dort s rafinovanou chutí nebo Dort Piñata,
kterými Vaši rodinu či blízké doslova ohromíte.
Nezapomněli jsme ani delikatesy jako Krémeš
Tatry, Éclairs či zákusek s ovesnými vločkami,
kterým neodolá ani největší labužník.

Pokud hledáte vánoční inspiraci na pečení,
tak se pohodlně usaďte a začtěte se do stránek
receptáře „Zlaté Vánoce“.

Oslavte s námi Zlaté Vánoce plné zajímavých chutí!

Zaručeně skvělým a praktickým pomocníkem
v předvánočním shonu Vám budou recepty
Hruškovo-levandulový dezert a Panna Cotta
dezert, které zvládnete připravit do 20 minut.

Miriama Jóbová
Zákaznický servis

Hruškovo-levandulový dezert
Dort 4 schody do nebe
Krémeš Tatry
Pomerančový vánoční sirup
Éclairs
Zákusek s ovesnými vločkami
Dýňový džem á la ananas
Mrkvový koláč
Dort Piñata
Whoopies
Vánoční bábovka
Panna Cotta dezert
Vánoční dort
Slaný závin na party
Banánové muffiny s mákem

Iveta Krausová
Zkušební kuchyně

strana 4
strana 5
strana 6
strana 7
strana 8
strana 9
strana 10
strana 11
strana 12
strana 14
strana 15
strana 16
strana 17
strana 18
strana 19

Krásný, moderní a hlavně kvalitní šanon
na zakládání receptů z receptářů Dr. Oetker.
Do šanonu se vejde 12 receptářů Dr. Oetker.
Budete mít všechna čísla vždy po ruce
a chráněná před poškozením.
Neváhejte a objednejte si šanon
na receptáře na eshop.oetker.cz
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Doba přípravy: asi 20 minut
Vystačí na: asi 4 porce
Na ozdobení:
4 hrušky
500 ml bílého suchého vína
250 ml vody
šťáva z 1 citrónu
2 celé skořice
3 KL tekutého medu
200 g máslových sušenek
Zdobení 4 druhy zlaté/stříbrné
Dr. Oetker
Na dezert:
1 balíček Premium pudingu
Hruška & Levandule Dr. Oetker
500 ml plnotučného mléka
40 g cukru
Ještě potřebujeme:
4 skleněné poháry

Hruškovo-levandulový
dezert

harmonie chuti

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

1. Na ozdobení hrušky omyjeme a oloupeme. Poté je rozkrojíme na poloviny
a zbavíme jádřinců. Čtyři poloviny hrušek necháme vcelku a zbytek nakrájíme
na menší kousky. Do hrnce nalijeme víno, vodu a šťávu z citrónu. Přidáme
skořici a med a povaříme asi 5 minut. Do sirupu vložíme všechny hrušky
a na mírném ohni je pod pokličkou povaříme asi 10 minut. Poloviny hrušek
ze sirupu opatrně vybereme a necháme vychladnout. Ostrým nožem
je nakrojíme tak, aby vznikly vějířky. Zbylé kousky hrušek necháme
v sirupu macerovat, dokud nezchladnou.
2. Máslové sušenky rozdrtíme pomocí válečku.
3. Na přípravu dezertu uvaříme pudingový prášek s mlékem a cukrem podle
návodu na obale.
4. Do pohárů střídavě vrstvíme sušenky, kousky hrušek a uvařený, ještě teplý puding.
Povrch dozdobíme připravenými vějířky z hrušek, sušenkami a zlatým zdobením.
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Doba přípravy: asi 50 minut
Doba pečení: asi 10 minut
Vystačí na: asi 12 porcí
Na korpus:
260 g kakaových sušenek
30 g rozpuštěného másla
100 ml mléka
260 g máslových sušenek
30 g rozpuštěného másla
100 ml mléka
Na náplň:
250 g polotučného tvarohu
4 zarovnané PL cukru
2 KL Vanilkové pasty s mletým
vanilkovým luskem Dr. Oetker
250 ml smetany ke šlehání
1 balíček Želatinového ztužovače
Dr. Oetker
100 ml vody
1 balíček Zlatého klasu Dr. Oetker
500 ml mléka
50 g cukru
Na ozdobení:
500 ml smetany ke šlehání

Dort 4 schody do nebe
zlaté pokušení

3 zarovnané PL cukru
1 balíček Smeta-fixu Dr. Oetker
50 g hořké čokolády
Ještě potřebujeme:
dortovou formu (Ø 26 cm)
elektrický ruční šlehač

1. Na přípravu korpusu tmavé sušenky rozdrtíme pomocí válečku. Vložíme je
do misky, přidáme máslo a mléko a důkladně propracujeme. Hmotu naneseme
na dno vymazané formy a přitlačíme. Stejným způsobem si připravíme korpus
ze světlých sušenek, másla a mléka. Naneseme na tmavou hmotu a přitlačíme.
Vložíme do předehřáté trouby a pečeme.
Elektrická trouba: 200 °C
Horkovzdušná trouba: 180 °C
Plynová trouba: stupeň 4
Doba pečení: asi 10 minut
2. Korpus necháme ve formě vychladnout.
3. Na přípravu náplně v míse smícháme tvaroh s cukrem a pastou. Smetanu
vyšleháme elektrickým ručním šlehačem na nejvyšším stupni dotuha
a vmícháme do tvarohu. Želatinový ztužovač připravíme s vodou podle
návodu na obale a ihned vmícháme do tvarohové směsi. Náplň naneseme
na vychladlý korpus a uhladíme. Uložíme asi na půl hodiny do chladničky
a necháme tuhnout. Zlatý klas připravíme podle návodu na obale, necháme
vychladnout a opatrně naneseme na tvarohovou náplň a uhladíme.
4. Na ozdobení vyšleháme smetanu s cukrem a Smeta-fixem a naneseme
na náplň dle vlastní fantazie. Na povrch dortu nastrouháme čokoládu
a dort uložíme asi na 1 hodinu do chladničky.
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Doba přípravy: asi 50 minut
Doba pečení: asi 20 minut
Vystačí na: asi 24 porcí
Na těsto:
250 ml vody
80 ml oleje
špetka soli
220 g hladké mouky
6 vajec
Na krém:
300 g cukru
150 ml vody
500 ml polotučného mléka
2 balíčky Zlatého klasu Dr. Oetker
250 g změklého másla
50 g mletých vlašských ořechů
Na ozdobení:
750 ml smetany ke šlehání
2 balíčky Smeta-fixu Dr. Oetker
3 zarovnané PL moučkového cukru
Ještě potřebujeme:
2 plechy na pečení (30 x 40 cm)
elektrický ruční šlehač

Krémeš Tatry

srdeční záležitost

1. Na přípravu těsta nalijeme do kastrůlku vodu. Přidáme olej a sůl a přivedeme
k varu. Poté vmícháme mouku a vymícháme dohladka. Odstavíme z plotny,
těsto přeneseme do mísy a necháme ho zchladnout. Do těsta zašleháme
vejce elektrickým ručním šlehačem na nejvyšším stupni dohladka. Těsto
stejnoměrně rozdělíme na 2 vymazané plechy a pomocí stěrky uhladíme.
Vložíme do předehřáté trouby a pečeme.
Elektrická trouba: 200 °C
Horkovzdušná trouba: 180 °C
Plynová trouba: stupeň 4
Doba pečení: asi 20 minut
2. Pláty necháme vychladnout.
3. Na přípravu krému ve větším hrnci zkaramelizujeme cukr. Opatrně přilijeme
vodu a přivedeme k varu. V mléce rozmícháme Zlaté klasy a vlijeme je
do karamelu. Za stálého míchání vaříme do zhoustnutí. Poté odstavíme
a za občasného zamíchání necháme zcela vychladnout. Nakonec do krému
zašleháme máslo a vmícháme ořechy. Na jeden z plátů naneseme krém
a stejnoměrně ho rozetřeme.
4. Na ozdobení vyšleháme smetanu se Smeta-fixem elektrickým ručním šlehačem
na nejvyšším stupni dotuha. Šlehačku naneseme na krém a zakryjeme druhým
plátem. Povrch Krémešů posypeme moučkovým cukrem.
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Doba přípravy: asi 40 minut
Vystačí na: 700 ml sirupu
Přísady:
500 g pomerančů (oloupaných
a nakrájených na malé kousky)
5 celých hřebíčků
celá skořice
na špičku nože mletého kardamomu
100 ml vody
1 balíček Cukru na sirup Dr. Oetker

Pomerančový vánoční
sirup

dokonale sladkokyselé

1. Na přípravu sirupu vložíme kousky pomeranče do hrnce. Přidáme hřebíčky,
skořici, kardamom a zalijeme vodou. Přivedeme k varu a za stálého míchání
asi 5 minut povaříme. Odstavíme z plotny a necháme zchladnout. Poté přidáme
cukr na přípravu sirupu a uložíme přes noc do chladničky.
2. Druhý den propasírujeme přes sítko a sirup asi 5 minut povaříme. Ještě horký
ho nalijeme do řádně vymytých nahřátých láhví. Láhve pečlivě uzavřeme
víčkem a asi na 20 minut položíme naležato.
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Doba přípravy: asi 60 minut
Doba pečení: asi 20 minut (1 plech)
Vystačí na: asi 25 kusů
Na těsto:
100 ml vody
100 ml mléka
80 g másla
10 g cukru
½ KL soli
125 g hladké mouky
4 vejce
Na náplň:
1 balíček Zlatý klas Dr. Oetker
400 ml mléka
70 g cukru
4 žloutky
150 g změklého másla
Na ozdobení:
1 balíček Polevy v prášku
s marcipánovou příchutí Dr. Oetker
2-3 PL vody nebo mléka
Ještě potřebujeme:
2 plechy na pečení (30 x 40 cm)
elektrický ruční šlehač
cukrářský sáček s řezanou trubičkou
(Ø asi 1 cm)

Éclairs

sametové pohlazení

1. Na přípravu těsta v kastrůlku svaříme vodu s mlékem, máslem, cukrem a solí.
Přidáme mouku a vymícháme dohladka. Směs vložíme do mísy, přidáme vejce
a vyšleháme elektrickým ručním šlehačem na nejvyšším stupni dohladka.
Cukrářský sáček s řezanou trubičkou naplníme těstem a na plechy vyložené
papírem na pečení tvoříme pásy dlouhé asi 9 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 pečení troubu neotvíráme)
2. Pečivo necháme vychladnout.
Slovo éclairs vyslovujeme
[eklεʀ].
Éclairs jsou tradiční francouzské
cukrovinky. Éclair znamená
„světelný záblesk“ – protože
tyhle báječné sladkosti vypadají
oslnivě a snědí se rychlostí
blesku. Plní se sladkým krémem
a hodí se ke kávě i čaji.

8

3. Na přípravu náplně uvaříme Zlatý klas podle návodu na obale, ale jen se 400 ml
mléka a 70 g cukru. Přidáme žloutky a za občasného míchání necháme
vychladnout. Máslo vyšleháme dohladka, postupně přidáváme vychladlý
Zlatý klas a zašleháme. Náplň vložíme do cukrářského sáčku. Pečivo podélně
rozřízneme a naneseme náplň. Vložíme do chladničky a necháme ztuhnout.
4. Na ozdobení připravíme polevu s vodou nebo mlékem podle návodu na obale
a povrch Éclairs polijeme. Polevu necháme zatuhnout.

Doba přípravy: asi 30 minut
Vystačí na: asi 20 kusů
Na korpus:
80 g třtinového cukru
1 balíček Třtinového cukru
karamelového Dr. Oetker
100 g másla
250 g ovesných vloček
Na náplň:
1 plechovka kondenzovaného mléka
300 g hořké čokolády
50 g nasekaných vlašských ořechů
Na karamel:
50 g třtinového cukru
5 PL vody
1 PL másla
3 PL mléka
Ještě potřebujeme:
plech na pečení s vyšším okrajem
(20 x 30 cm)

Zákusek
s ovesnými vločkami

karamelový ráj

1. Na přípravu korpusu necháme v hrnci zkaramelizovat cukry s máslem.
Odstavíme z plotny a vmícháme ovesné vločky. Polovinu korpusu naneseme
na plech vyložený papírem na pečení a pomocí lžíce uhladíme.
2. Na přípravu náplně zahříváme ve vodní lázni kondenzované mléko a nalámanou
čokoládu, dokud se čokoláda zcela nerozpustí. Poté vmícháme ořechy a opatrně
náplň rozetřeme na polovinu korpusu. Na povrch naneseme zbytek korpusu.
3. Na přípravu karamelu necháme v hrnci zkaramelizovat cukr. Poté opatrně
přidáme vodu, máslo a mléko. Karamel za stálého míchání krátce povaříme
a ihned naneseme na povrch zákusku. Uložíme do chladničky a necháme
zatuhnout.

TIP:
Místo vlašských
ořechů můžeme
použít lískové
oříšky.
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Doba přípravy: asi 40 minut
Vystačí na: asi 6 sklenic à 200 ml
Přísady:
1 kg dýně Hokkaido (očištěné
a nakrájené na malé kousky)
200 ml vody
1 balíček Gelfixu Extra 2:1 Dr. Oetker
500 g cukru
2 zarovnané KL Kyseliny citrónové
Dr. Oetker
1 KL Aroma ananas Dr. Oetker
Ještě potřebujeme:
ponorný mixér

Dýňový džem á la ananas
pro labužníky

1. Na přípravu džemu vložíme do většího hrnce dýni s vodou a asi 20 minut ji
vaříme doměkka. Dýni necháme zchladnout a poté ji pomocí ponorného
mixéru rozmixujeme.
2. Obsah balíčku Gelfix smícháme se 2 PL cukru a přidáme do hrnce k dýni.
Za stálého míchání asi 1 minutu důkladně povaříme. Přidáme zbytek cukru,
kyselinu a aroma a přivedeme k varu. Za stálého míchání směs důkladně
povaříme minimálně 5 minut.
3. Na talířek kápneme 1-2 KL právě svařeného džemu. Pokud je po vychladnutí
málo tuhý, vmícháme ještě 2 zarovnané KL Kyseliny citrónové Dr. Oetker.
4. Případnou pěnu odebereme a džem plníme do připravených sklenic
až po okraj. Sklenice uzavřeme pečlivě víčkem, obrátíme dnem vzhůru
a asi 5 minut necháme stát na víčku.
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Doba přípravy: asi 40 minut
Doba pečení: asi 60 minut
Vystačí na: asi 24 porcí
Na těsto:
6 vajec
300 g třtinového cukru
2 balíčky Třtinového cukru s rumovou
příchutí Dr. Oetker
300 ml oleje
400 g celozrnné mouky
170 g mletých mandlí
2 balíčky Kypřicího prášku do pečiva
Dr. Oetker
700 g najemno nastrouhané mrkve
100 g rozinek namočených v rumu
Na sirup:
100 ml pomerančového džusu
80 g cukru
šťáva z 1 limetky
Na krém:
1 balíček Zlatého klasu Dr. Oetker
50 g cukru
500 ml polotučného mléka
250 g mascarpone
1 balíček Finesse citrónové kůry
Dr. Oetker
Na ozdobení:
Zdobení 4 druhy zlaté/stříbrné
Dr. Oetker

Mrkvový koláč

sladké a nevinné

Ještě potřebujeme:
plech na pečení s vyšším okrajem
(30 x 40 cm)
elektrický ruční šlehač

1. Na přípravu těsta v míse vyšleháme vejce s třtinovými cukry elektrickým ručním
šlehačem na nejvyšším stupni do pěny. Přidáme olej, mouku smíchanou
s mandlemi a kypřicím práškem a vymícháme dohladka. Nakonec vmícháme
nastrouhanou mrkev a rozinky. Těsto naneseme na vymazaný a moukou
vysypaný plech a uhladíme. Vložíme do předehřáté trouby a pečeme.
Elektrická trouba: 160 °C
Horkovzdušná trouba: 140 °C
Plynová trouba: stupeň 2
Doba pečení: asi 60 minut
2. Na přípravu sirupu v kastrůlku povaříme džus s cukrem a šťávou z limetky.
Koláč špejlí na několika místech propícháme a ještě horkým sirupem prolijeme.
Koláč necháme vychladnout.
3. Na přípravu krému uvaříme Zlatý klas s mlékem a cukrem podle návodu
na obale. Krém necháme vychladnout, přidáme mascarpone a kůru a ještě
krátce vyšleháme. Krém naneseme na vychladlý koláč a dozdobíme.
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Dort Piñata

Doba přípravy: asi 40 minut
Doba pečení: asi 35 minut
Vystačí na: asi 8 porcí

neobvyklé vánoční překvapení

Na těsto:

1. Na přípravu těsta v míse vyšleháme vejce s cukrem, vanilínovým cukrem a solí
elektrickým ručním šlehačem na nejvyšším stupni do pěny. Přidáme Zlatý klas
smíchaný s kypřicím práškem a zlehka ručně vymícháme dohladka. Těsto
rozdělíme na poloviny. Jednu polovinu obarvíme kakaem. Těsta naneseme
do vymazaných a papírem na pečení vyložených forem a uhladíme.
Vložíme do předehřáté trouby a pečeme.

5 vajec
130 g cukru
1 balíček Vanilínového cukru
Dr. Oetker
špetka soli
5 balíčků Zlatého klasu Dr. Oetker

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

1 balíček Kypřicího prášku
do pečiva Dr. Oetker

Doba pečení: asi 35 minut

Na náplň:

2 zarovnané PL prosátého kakaa

2. Korpusy necháme ve formě vychladnout, poté je oba podélně rozřízneme.

1 balíček Zlatého klasu Dr. Oetker

3. Na přípravu náplně uvaříme Zlatý klas s mlékem a cukrem podle návodu
na obale a necháme vychladnout. Poté krátce do směsi zašleháme
mascarpone a vanilkový extrakt.

60 g cukru

4. Do jednoho světlého a jednoho tmavého korpusu vykrojíme pomocí kolečka
střed. Na podnos naneseme nevykrojený tmavý korpus a potřeme ho částí
náplně. Přiložíme světlý vykrojený korpus a opět potřeme náplní. Na naplň
naneseme tmavý vykrojený korpus a část náplně. Do středu dortu vložíme
marshmallow a zlaté zdobení. Přiklopíme světlým nevykrojeným korpusem
a potřeme povrch a strany celého dortu zbylou náplní. Povrch a strany
dortu posypeme kokosem. Uložíme asi na 1 hodinu do chladničky.
5. Na ozdobení vyválíme fondán pomocí válečku na plát a pomocí formičky
vykrajujeme sněhové vločky. Do středu každé vločky vmáčkneme zlaté
zdobení. Vločky naneseme na povrch a strany dortu. Dozdobíme zlatým
zdobením.

500 ml mléka
250 g mascarpone
1 KL Extraktu Bourbon vanilka
Madagaskar Dr. Oetker
1 balíček mini marshmallow
Zdobení 4 druhy zlaté/stříbrné
Dr. Oetker
Na ozdobení
150 g strouhaného kokosu
1 balíček Fondánu Dr. Oetker
Zdobení 4 druhy zlaté/stříbrné
Dr. Oetker
Ještě potřebujeme:
2 dortové formy (Ø 18 cm)
elektrický ruční šlehač
formička na vykrajování ve tvaru
kolečka (Ø 8 cm)
formička na vykrajování ve tvaru
sněhové vločky

obr. 1

obr. 2

obr. 3
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Doba přípravy: asi 30 minut
Doba pečení: asi 12 minut (1 plech)
Vystačí na: asi 20-30 (slepených) kusů
Na těsto:
100 g mléčné čokolády
50 g hořké čokolády
100 g másla
3 vejce
125 g moučkového cukru
1 balíček Vanilínového cukru
Dr. Oetker
200 g hladké mouky
1 zarovnaná KL Kypřicího prášku
do pečiva Dr. Oetker
2 zarovnané PL prosátého kakaa
½ KL mleté skořice
1 balíček Zlatého klasu Dr. Oetker
Na náplň:
1 balíček Zlatého klasu Dr. Oetker
500 ml mléka
50 g cukru
250 g mascarpone
Na ozdobení:
1 balíček Polevy tmavé Dr. Oetker
Ještě potřebujeme:
2 plechy na pečení (30 x 40 cm)
elektrický ruční šlehač
cukrářský sáček s hladkou trubičkou

Whoopies

mini delikatesy

1. Na přípravu těsta v kastrůlku ve vodní lázni rozpustíme obě čokolády s máslem.
Poté směs přelijeme do mísy a necháme mírně zchladnout. Přidáme vejce, cukr
a vanilínový cukr a vyšleháme elektrickým ručním šlehačem na nejvyšším stupni
dohladka. Přidáme mouku smíchanou s kypřicím práškem, kakaem, skořicí
a Zlatým klasem a zlehka vmícháme do směsi. Těstem naplníme cukrářský
sáček a na plechy vyložené papírem na pečení tvoříme stejně velké hromádky.
Vložíme do předehřáté trouby a pečeme.

Co je Whoopie? Americké malé
čokoládové sušenky, koláčky
nebo dortíky z měkkého těsta,
spojené krémem.
Jak název vznikl? Můžou za ně
prý Amišové – jejich ženy pekly
tyhle dezerty a dávaly je svým
mužům sebou do obědových
krabiček. Když je muži objevili,
zvolali prý: “Whoopie!”.
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Elektrická trouba: 180 °C
Horkovzdušná trouba: 160 °C
Plynová trouba: stupeň 3
Doba pečení: asi 12 minut (1 plech)
2. Whoopies necháme vychladnout.
3. Na náplň připravíme Zlatý klas s mlékem a cukrem podle návodu na obale
a necháme zchladnout. Přidáme mascarpone a krátce vyšleháme dohladka.
Naplníme do cukrářského sáčku a pečivo náplní slepíme.
4. Na ozdobení připravíme polevu podle návodu na obale a povrch whoopies
dozdobíme.

Doba přípravy: asi 30 minut
Doba pečení: asi 50 minut
Vystačí na: asi 16 porcí
Na těsto:
3 bílky
3 žloutky
150 g moučkového cukru
1 balíček Vanilínového cukru
Dr. Oetker
100 ml oleje
100 ml vody
2 PL tekutého medu
100 g polohrubé mouky
50 g celozrnné mouky
1 balíček Kypřicího prášku do perníku
Dr. Oetker
1 zarovnaná KL mleté skořice
Na ozdobení:
1 balíček Polevy mléčné Dr. Oetker
50 g nasekaných mandlí
Ještě potřebujeme:
formu na bábovku (Ø 23 cm)
elektrický ruční šlehač

Vánoční bábovka

pro celou rodinu

1. Na přípravu těsta v míse vyšleháme z bílků elektrickým ručním šlehačem
na nejvyšším stupni tuhý sníh. V jiné míse vyšleháme žloutky s cukrem
a vanilínovým cukrem do pěny. Postupně zašleháme olej, vodu a med. Přidáme
obě mouky smíchané s kypřicím práškem do perníku a skořici a zlehka ručně
vymícháme dohladka. Nakonec zlehka vmícháme sníh z bílků. Těsto naneseme
do vymazané a moukou vysypané formy. Postupně 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 necháme asi 10 minut ve formě zchladnout. Poté ji opatrně vyklopíme.
3. Na ozdobení připravíme polevu podle návodu na obale a povrch bábovky
polijeme. Dozdobíme nasekanými mandlemi a necháme zatuhnout.
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Doba přípravy: asi 20 minut
Vystačí na: asi 4 porce
Na dezert:
1 balíček Panna Cotty čokoládové
Dr. Oetker
250 ml plnotučného mléka
250 ml smetany ke šlehání
Na ozdobení:
250 ml smetany ke šlehání
1 balíček Smeta-fixu Dr. Oetker
Topping čokoládový Dr. Oetker
1 zarovnaná PL prosátého kakaa
cukr na vytvoření vzorů
Ještě potřebujeme:
4 malé talířky
elektrický ruční šlehač

Panna Cotta dezert

plná chuť čokolády

TIP:
Místo čokoládového
toppingu můžeme
použít ovoce nebo
marmeládu.
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1. Na přípravu dezertu uvaříme Panna Cottu s mlékem a smetanou podle návodu
na obale. Uložíme do chladničky a necháme ztuhnout.
2. Panna Cottu vyklopíme na malé talířky.
3. Na ozdobení vyšleháme smetanu se Smeta-fixem elektrickým ručním šlehačem
na nejvyšším stupni dotuha. Dezert dozdobíme šlehačkou, toppingem,
práškovým kakaem a vzorem vytvořeným z karamelu.

Doba přípravy: asi 40 minut
Doba pečení: asi 2 x 40 minut
Vystačí na: asi 12 porcí
Na těsto:
9 bílků
180 g cukru
špetka soli
220 g změklého másla
70 g moučkového cukru
1 balíček Vanilínového cukru
Dr. Oetker
9 žloutků
250 g mletého máku
120 g mletých vlašských ořechů
Na 1. náplň:
250 g mascarpone
125 g polotučného tvarohu
100 g moučkového cukru
kůra z 1 chemicky neošetřeného
pomeranče
1 KL Vanilkové pasty s mletým
vanilkovým luskem Dr. Oetker

Vánoční dort

rafinovaná chuť

1. Na přípravu těsta v míse vyšleháme z bílků, cukru a soli elektrickým ručním
šlehačem na nejvyšším stupni tuhý sníh. V jiné míse vyšleháme máslo
s cukrem, vanilínovým cukrem a žloutky dohladka. Přidáme mák smíchaný
s ořechy a sníh a zlehka ručně vymícháme dohladka. Těsto naneseme
do vymazaných a papírem na pečení vyložených forem a uhladíme.
Postupně vložíme do předehřáté trouby a pečeme.
Elektrická trouba: 160 °C
Horkovzdušná trouba: 140 °C
Plynová trouba: stupeň 2
Doba pečení: asi 40 minut
2. Korpusy necháme ve formě vychladnout. Poté je oba podélně rozřízneme.

Na 2. náplň:
250 g mascarpone
125 g polotučného tvarohu
100 g moučkového cukru
100 g čerstvých malin
Na 3. náplň:
250 g mascarpone
125 g polotučného tvarohu
100 g moučkového cukru
1 KL Extraktu Bourbon vanilka
Madagaskar Dr. Oetker
20 g strouhaného kokosu
2 PL jahodového džemu
Na 4. náplň:
250 g mascarpone
125 g polotučného tvarohu
100 g moučkového cukru

3. Na přípravu všech náplní vždy vyšleháme v míse mascarpone s tvarohem
a moučkovým cukrem elektrickým ručním šlehačem na nejvyšším stupni
dohladka. Do první náplně zašleháme kůru z pomeranče a pastu. Do druhé
náplně zlehka přimícháme maliny. Do třetí náplně zašleháme extrakt
a vmícháme kokos a džem. Čtvrtou náplň necháme bez příchutě.

Na ozdobení:

4. První část korpusu potřeme první náplní a zakryjeme druhou částí korpusu.
Potřeme druhou náplní, opět zakryjeme korpusem, který na povrchu potřeme
džemem. Naneseme třetí náplň, zakryjeme poslední částí korpusu a poslední
čtvrtou náplní potřeme povrch celého dortu.

2 dortové formy (Ø 26 cm)

50 g strouhaného kokosu
mražené maliny
Ještě potřebujeme:
elektrický ruční šlehač

5. Povrch celého dortu posypeme kokosem a dozdobíme dle vlastní fantazie.
Uložíme asi na 1 hodinu do chladničky.
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Doba přípravy: asi 30 minut
Doba pečení: asi 20 minut
Vystačí na: 1 závin
Na těsto:
275 g hladké mouky
½ balíčku Kypřicího prášku
do pečiva Dr. Oetker
125 g změklého másla
nebo margarínu
1 žloutek
75 g bílého jogurtu
Na náplň:
3 PL ostrého kečupu
150 g plátkové šunky
150 g plátkového eidamu
100 g plísňového sýru
nakrájeného na plátky
120 g hermelínu nakrájeného
na plátky
pár lístků bazalky
1 zarovnaná KL oregana
Na potření a posypání:
1 žloutek
2 zarovnané PL sezamového semínka
Ještě potřebujeme:
plech na pečení (30 x 40 cm)
papír na pečení

Slaný závin na party
na pohodu

1. Na přípravu těsta v míse smícháme mouku s kypřicím práškem. Přidáme máslo
nebo margarín, žloutek a jogurt a ručně vypracujeme dohladka. Těsto zabalíme
do potravinářské fólie a uložíme asi na 1 hodinu do chladničky.

TIP:
Pro rychlou přípravu
můžeme těsto
nahradit listovým
těstem.

2. Na pomoučené pracovní ploše těsto pomocí válečku rozválíme na tenký plát.
Potřeme kečupem a na povrch rozložíme šunku, sýry a bazalku. Povrch
posypeme oreganem a zavineme. Přeneseme na plech vyložený papírem
na pečení. Závin potřeme žloutkem pomocí štětce nebo mašlovačky
a posypeme sezamovým semínkem. Vložíme do předehřáté trouby a pečeme.
Elektrická trouba: 200 °C
Horkovzdušná trouba: 180 °C
Plynová trouba: stupeň 4
Doba pečení: asi 20 minut
3. Závin necháme vychladnout, poté ho nakrájíme na plátky.
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Doba přípravy: asi 35 minut
Doba pečení: asi 20 minut
Vystačí na: 12 kusů
Na těsto:
2 banány
150 g třtinového cukru
2 vejce
125 ml mléka
60 g rozpuštěného zchladlého másla
300 g hladké mouky
1 zarovnaná KL Kypřicího prášku
do pečiva Dr. Oetker
½ KL soli
20 g mletého máku
50 g hořké čokolády
Ještě potřebujeme:
formu na muffiny
12 papírových košíčků na muffiny

Banánové muffiny s mákem
pohádkové putování

1. Na přípravu těsta rozmačkáme v míse pomocí vidličky banány. Přidáme třtinový
cukr, vejce, mléko a rozpuštěné máslo a vymícháme dohladka. Přidáme mouku
smíchanou s kypřicím práškem, solí a mákem a vymícháme dohladka. Čokoládu
nakrájíme na 12 stejných kousků. Těsto naneseme do košíčků ve formě
a do středu každého vložíme kousek čokolády. Vložíme do předehřáté trouby
a pečeme.
Elektrická trouba: 160 °C
Horkovzdušná trouba: 140 °C
Plynová trouba: stupeň 2
Doba pečení: asi 20 minut
2. Muffiny necháme vychladnout.
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Třtinový cukr karamelový 20 g

Jedinečná kombinace nerafinovaného třtinového cukru a voňavého karamelu.
Dodá vašemu sladkému pokrmu příjemnou karamelovou chuť a vůni.

Třtinový cukr s rumovou příchutí 20 g

Jedinečná kombinace nerafinovaného třtinového cukru a výrazného
rumového aroma. Dodá vašemu sladkému pokrmu nezaměnitelnou,
příjemnou rumovou chuť a vůni.

Na dochucení všech
druhů sladkého pečení,
dezertů a krémů.
Výrobky jsou vhodné
do těst i na posypání.

Vanilková pasta s mletým
vanilkovým luskem 100 g
kombinace extraktu z vanilky Bourbon
• jedinečná
s mletým vanilkovým luskem
ok la d
balení vystačí
• jedno
Va n il k ový p
jako 10 vanilkových lusků
pr o Va ši
dodá všem zákuskům, dezertům,
• zmrzlinám
k u c h y n i.
i nápojům neopakovatelnou
chuť a vůni pravé vanilky Bourbon

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

