
Receptář č. 52

Jarní    radosti



 snadná příprava       střední obtížnost       pro zkušené 

KL = kávová lžička     PL = polévková lžíce

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 značek:
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přivítejte s námi jaro u dalšího vydání receptáře, 
ve kterém Vám opět přinášíme spoustu nových 
originálních receptů. Jako vždy jsme je pro Vás nejen 
vymysleli, ale také vyzkoušeli a samozřejmě ochutnali. 
Tudíž se můžete těšit na výbornou dávku Jarních 
radostí také ve Vaší kuchyni.

S příchodem jasnějších a teplejších dnů jsme odhodili 
čepice a kabáty a častěji si užíváme příjemné chvíle 
venku. I naše recepty jsme odlehčili a osvěžili. Nastartujte 
svůj den zdravě s nápaditými snídaněmi v podobě kaší 
Dr. Oetker. Vychutnejte si špaldový pudingový koláč nebo 
se nechte překvapit neobyčejnou chutí řepovo-
zázvorového dortu se sýrovým krémem. 

Nezapomněli jsme ani na velikonoční inspiraci. 
Upečte si letos místo beránka velikonočního zajíce, 
vyměňte klasické perníčky za bezlepkové cookies 
nebo vyzkoušejte muffiny s fantastickými 
glazurovanými jablky.

A pokud nejste na sladké, oceníte naše tipy na slané 
pochoutky, do kterých jsme jako výraznou jarní 
ingredienci zvolili medvědí česnek.

Přejeme Vám dobrou chuť a mnoho jarních radostí!

Alice Vaňková
Zákaznický servis

Iveta Krausová
Zkušební kuchyně

Rady, tipy, recepty
Kontakt Dr. Oetker

844 638 537  Po–Pá 08.00–14.00
oetker.cz/kontakty

Pečte s láskou!
Na našem facebooku 
Vám pravidelně přinášíme 
inspiraci na spoustu 
zajímavostí a sezónních 
receptů. Sledujte nás na 
www.facebook.com/
pecemeslaskou.
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1. Na přípravu těsta v míse smícháme mandlovou moučku se sodou, solí a cukrem. 
Přidáme máslo, pastu a šťávu a ručně vypracujeme na hladké těsto. Těsto 
rozdělíme na 12 stejných dílů a vytvoříme z nich placičky, které naneseme 
na plech vyložený papírem na pečení. Vložíme do předehřáté trouby a pečeme.

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

Doba pečení: asi 10 minut

2. Cookies necháme vychladnout.

3. Na ozdobení rozpustíme polevu podle návodu na obalu a povrch cookies 
polijeme. Na ocásky použijeme bonbónky namočené v polevě a barevnými 
tubičkami dokreslíme oči a uši.

Doba přípravy: asi 20 minut
Doba pečení: asi 10 minut

Vystačí na: 12 kusů

Na těsto:
6 zarovnaných PL mandlové moučky

1 zarovnanou KL Jedlé sody Dr. Oetker
špetka soli 
80 g cukru

125 g jemného arašídového másla
1 KL Vanilkové pasty Dr. Oetker

2 PL jablečné šťávy
Na ozdobení:

1 balení Polevy světlé Dr. Oetker
12 ks drobných bonbónků

Tubičky na zdobení barevné Dr. Oetker
Ještě potřebujeme:

plech na pečení (30 × 40 cm)

Velikonoční bezlepkové cookies
pro děti

TIP: 
Mandlová moučka 
neboli jemně mletá 
mouka z loupaných 
mandlí je také 
základní surovinou 
pro výrobu 
makronek.
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1. Na přípravu těsta v míse smícháme mouku s droždím, cukrem, vanilínovým 
cukrem a kardamomem. Přidáme rozinky, mléko, olej a vejce a ručně 
vypracujeme na hladké těsto. Těsto v míse zaprášíme moukou, přikryjeme 
utěrkou a na teplém místě ho necháme asi 45 minut vykynout. 

2. Vykynuté těsto rozdělíme na tři díly. Z jednoho dílu vytvarujeme tělo zajíce 
a položíme ho na plech vyložený papírem na pečení. Druhý díl použijeme 
na hlavu, horní končetiny a čumáček. Z části třetího dílu vytvarujeme dolní 
končetiny a ze zbytku vyválíme asi 25cm válečky, které zapleteme a použijeme 
na uši zajíce.

3. Zajíce potřeme pomocí štětce nebo mašlovačky rozšlehaným vejcem a na oči 
použijeme 2 rozinky. Vložíme do předehřáté trouby a pečeme.

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

Doba pečení: asi 40 minut

Velikonoční zajíc
na slavnostní stůl

Doba přípravy: asi 30 minut
Doba pečení: asi 40 minut
Vystačí na: 12 porcí

Na těsto:
500 g hladké mouky
1 balíček Droždí Dr. Oetker
75 g cukru
1 balíček Vanilínového cukru Dr. Oetker
½ KL mletého kardamomu
30 g rozinek
250 ml vlažného mléka
100 ml oleje
1 vejce
Na potření a ozdobení:
1 vejce
2 rozinky
Ještě potřebujeme:
plech na pečení (30 × 40 cm)

TIP: 
Špetka kardamomu 
zvýrazní chuť a dodá 
příjemnou 
aromatickou vůni. 
Hodí se také 
do perníků nebo 
marmelád, 
v arabských zemích 
se přidává i do kávy 
nebo čaje.
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1. Na přípravu těsta rozložíme na plech ořechy a asi 10 minut je v troubě necháme 
opražit. Poté je vyjmeme z trouby a necháme vychladnout. V míse smícháme 
mouku s kypřicím práškem, sodou, cukrem, solí a ořechy. Přidáme řepu, šťávu 
a zázvor. Nakonec přidáme vejce vymíchané se zakysanou smetanou a olejem 
a vše důkladně promícháme. Těsto naneseme do vymazané a moukou vysypané 
formy. Vložíme do předehřáté trouby a pečeme.

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

Doba pečení: asi 50 minut

2. Korpus necháme vychladnout.

3. Na přípravu krému v míse vyšleháme sýr s cukrem a smetanou elektrickým ručním 
šlehačem na nejvyšším stupni dohladka. Krémem potřeme povrch dortu.

Doba přípravy: asi 30 minut
Doba pečení: asi 50 minut

Vystačí na: asi 12 porcí

Na těsto:
100 g nasekaných vlašských ořechů

200 g hladké mouky
2 zarovnané KL  

Kypřicího prášku do pečiva Dr. Oetker
¼ KL Jedlé sody Dr. Oetker

150 g moučkového cukru 
¼ KL soli

2 středně velké červené řepy  
(syrové, oloupané a najemno nakrájené)

šťáva z 1 pomeranče
100 g čerstvého zázvoru  

(najemno nastrouhaného)
2 vejce

60 g zakysané smetany
125 ml oleje

Na krém a ozdobení:
150 g neochuceného  

smetanového termizovaného sýru 
60 g moučkového cukru

70 ml smetany ke šlehání
Ještě potřebujeme:

plech na pečení
dortovou formu (ø 26 cm)

elektrický ruční šlehač Řepovo-zázvorový dort 
s krémem

sladké překvapení
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1. Na přípravu těsta v míse vyšleháme vejce s cukrem a třtinovým cukrem 
elektrickým ručním šlehačem na nejvyšším stupni do pěny. Přidáme máslo, 
smetanu, kůru, šťávu a mouku smíchanou s mákem, kypřicím práškem a solí 
a vymícháme dohladka. Těsto naneseme do vymazané a moukou vysypané 
formy a uhladíme. Vložíme do předehřáté trouby a pečeme.

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

Doba pečení: asi 50 minut

2. Chlebíček necháme zchladnout a vyklopíme z formy.

3. Polevu připravíme s vodou podle návodu na obalu a potřeme jí povrch chlebíčku.

4. Dozdobíme plátky citrónu.

Citrónovo-makový chlebíček
šťavnatý

Doba přípravy: asi 20 minut
Doba pečení: asi 50 minut
Vystačí na: asi 12 porcí

Na těsto:
4 vejce
230 g moučkového cukru
1 balíček Třtinového cukru  
citrónového Dr. Oetker
80 g rozpuštěného másla
125 ml smetany ke šlehání
1 balíček Finesse  
citrónové kůry Dr. Oetker
 šťáva z jednoho citrónu
170 g hladké mouky
10 g mletého máku
1 balíček Kypřicího prášku  
do pečiva Dr. Oetker
špetka soli
Na polevu:
1 balíček Polevy citrónové  
v prášku Dr. Oetker
3 PL vody 
Na ozdobení:
plátky chemicky neošetřeného citrónu 
Ještě potřebujeme:
elektrický ruční šlehač
formu na biskupský chlebíček 
(30 × 11 cm)
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TIP: 
Před pečením 
můžeme ze zbytků 
odkrojeného těsta 
vykrájet malé 
ozdoby, např. 
kytičky.

1. Na přípravu těsta smícháme v míse mouku s kypřicím práškem, solí a cukrem. 
Přidáme máslo a žloutky a ručně vypracujeme na hladké těsto. Těsto zabalíme 
do potravinářské fólie a uložíme asi na 20 minut do chladničky.

2. Na přípravu náplně uvaříme Zlatý klas s mlékem, cukrem, žloutky a vanilkovou 
pastou podle návodu na obalu. Odstavíme, přikryjeme potravinářskou fólií 
a necháme vychladnout. 

3. Těsto vyjmeme z chladničky a ¾ těsta vmačkáme do vymazaných formiček. 
Náplň stejnoměrně rozdělíme na těsto a zakryjeme zbytkem těsta. Povrch 
potřeme pomocí štětce nebo mašlovačky rozšlehaným žloutkem. Vložíme 
do předehřáté trouby a pečeme.

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

Doba pečení: asi 25 minut

Doba přípravy: asi 30 minut
Doba pečení: asi 25 minut

Vystačí na: 12 porcí

Na těsto:
250 g hladké mouky

1 zarovnaná KL  
Kypřicího prášku do pečiva Dr. Oetker

špetka soli
125 g moučkového cukru

125 g změklého másla
2 žloutky

Na náplň:
1 balíček Zlatého klasu Dr. Oetker

400 ml plnotučného mléka
25 g cukru

2 žloutky
1 KL Vanilkové pasty Dr. Oetker

Na potření: 
1 žloutek

Ještě potřebujeme:
potravinářskou fólii

formy na oválné košíčky  
nebo na muffiny

Pasticciotto - sicilské velikonoční pečivo
jako z Itálie
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Kaše s mangem  
Ovesnou kaši s horkou vodou připravíme podle návodu na obalu. V misce 
ozdobíme strouhaným kokosem a nakrájeným mangem podle chuti. 

Kaše s ananasem  
Ovesnou kaši s horkou vodou připravíme podle návodu na obalu. V misce 
ozdobíme nakrájeným ananasem a lístky máty podle chuti.

Kaše s granátovým jablkem  
Rýžovou kaši s horkou vodou připravíme podle návodu na obalu. Zdobíme zrníčky 
z granátového jablka a pistáciemi podle chuti.

Snídaňové kaše
exotický start dne

Doba přípravy: asi 5 minut
Vystačí na: 1 porci

Na kaši s mangem:
1 balíček Ovesné kaše  
s vanilkovou příchutí Dr. Oetker
150 ml horké vody
strouhaný kokos
mango  
(oloupané a nakrájené na kostky)
Na kaši s ananasem:
1 balíček Ovesné kaše  
s vanilkovou příchutí Dr. Oetker
150 ml horké vody
řecký jogurt
ananas  
(očištěný a nakrájený na kousky)
lístky máty
Na kaši s granátovým jablkem:
1 balíček Rýžové kaše chia Dr. Oetker
150 ml horké vody
granátové jablko
nasekané pistáciové ořechy
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1. Na přípravu těsta smícháme v míse mouku s mandlemi, sodou a citrónovou 
kůrou. Přidáme sirup, máslo, olej a pastu a ručně vypracujeme dohladka. Asi 90 % 
těsta naneseme do vymazané a moukou vysypané formy a rovnoměrně přitlačíme 
ke dnu. 

2. Jahody a rebarboru naneseme na těsto. Na povrch nadrobíme zbylé těsto 
a posypeme citrónovým cukrem. Vložíme do předehřáté trouby a pečeme.

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

Doba pečení: asi 30 minut

3. Před podáváním můžeme koláč zlehka poprášit moučkovým cukrem.

Doba přípravy: asi 60 minut
Doba pečení: asi 30 minut

Vystačí na: asi 12 porcí

Na těsto:
400 g špaldové mouky

50 g mletých mandlí
1 zarovnaná KL Jedlé sody Dr. Oetker

1 balíček Finesse  
citrónové kůry Dr. Oetker
70 ml javorového sirupu

100 g změklého másla
100 ml oleje

1 KL Vanilkové pasty Dr. Oetker
Na obložení:

200 g jahod, očištěných  
a nakrájených na kousky
500 g rebarbory, očištěné  

a nakrájené na kostky 
2 balíčky Třtinového  

cukru citrónového Dr. Oetker
Ještě potřebujeme:

koláčovou formu (ø 26 cm)

Jahodovo-rebarborový koláč
zdravá svačina

TIP: 
Nemáte-li po ruce 
mleté mandle, 
snadno umelete 
loupané mandle bez 
slupky v robotu. 
Rebarboru můžete 
jednoduše nahradit 
jablky.
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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 mouku 
smíchanou s kypřicím práškem a vymícháme dohladka. 

2. Na dno vymazané a moukou vysypané formy naneseme polovinu ovoce, zalijeme 
jej těstem a uhladíme. Na povrch naneseme zbylé ovoce, posypeme citrónovým 
cukrem a na plátky nakrájeným máslem. Vložíme do předehřáté trouby a pečeme.

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

Doba pečení: asi 40 minut

Svěží ovocný koláč
bublanina trochu jinak

Doba přípravy: asi 20 minut
Doba pečení: asi 40 minut
Vystačí na: asi 12 porcí

Na těsto:
3 vejce
150 g třtinového cukru
1 balíček Vanilínového cukru Dr. Oetker
120 g hladké mouky
1 zarovnaná KL  
Kypřicího prášku do pečiva Dr. Oetker
Na náplň a ozdobení:
500 g očištěného drobného ovoce 
(červený rybíz, maliny, borůvky)
3 balíčky Třtinového  
cukru citrónového Dr. Oetker
50 g másla
Ještě potřebujeme:
elektrický ruční šlehač
koláčovou formu (ø 26 cm)

TIP: 
Z tohoto koláče 
uděláte veganskou 
variantu, když 
nahradíte máslo 
veganským máslem 
(použijte např. 
kokosové nebo 
rostlinné).
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1. Na přípravu těsta v míse vyšleháme z bílků elektrickým ručním šlehačem tuhý 
sníh. V jiné míse vyšleháme žloutky s cukrem a vanilínovým cukrem do pěny. 
Přidáme olej, mléko, rozpuštěnou polevu a mouku smíchanou s kakaem 
a kypřicím práškem. Nakonec zlehka vmícháme sníh z bílků. 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

2. Korpus necháme vychladnout. Poté do celého korpusu vytvoříme pomocí konce 
vařečky dírky. 

3. Na 1. náplň uvaříme vanilkový puding s mlékem a cukrem podle návodu na obalu. 
Odstavíme, přidáme máslo a mícháme, dokud se v pudingu máslo zcela 
nerozpustí. Poté ihned nalijeme na korpus a pomocí stěrky uhladíme tak, aby se 
puding dostal i do dírek. Necháme krátce ztuhnout.

4. Na 2. náplň uvaříme čokoládový puding s mlékem a cukrem podle návodu 
na obalu. Odstavíme, přidáme máslo a mícháme, dokud se v pudingu máslo zcela 
nerozpustí. Nalijeme na vanilkový puding a necháme vychladnout. 

5. Před podáváním povrch koláče posypeme zdobením.

Doba přípravy: asi 30 minut
Doba pečení: asi 25 minut
Vystačí na: asi 24 porcí

Na těsto:
6 bílků
6 žloutků
90 g cukru
1 balíček Vanilínového cukru Dr. Oetker
150 ml oleje
150 ml mléka
½ balíčku Polevy tmavé Dr. Oetker
90 g polohrubé špaldové mouky
4 zarovnané PL prosátého  
Holandského kakaa Dr. Oetker
1 balíček Kypřicího prášku  
do pečiva Dr. Oetker
Na 1. náplň:
2 balíčky Pudingu Originál  
vanilkového Dr. Oetker
900 ml polotučného mléka
80 g cukru
150 g másla
Na 2. náplň:
2 balíčky Pudingu Originál  
čokoládového Dr. Oetker
800 ml polotučného mléka
80 g cukru 
100 g másla
Na ozdobení:
Zdobení tmavé Dr. Oetker
Ještě potřebujeme:
elektrický ruční šlehač
plech na pečení s vyšším okrajem 
(30 × 40 cm)

Špaldový pudingový koláč
potěšení ke kávě 

TIP: 
Náplň z vanilkového 
pudingu je záměrně 
řidší, aby snadno 
zaplnila dírky 
v korpusu.
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1. Na přípravu těsta v míse smícháme mouku s kypřicím práškem, cukrem, solí 
a skořicí. Přidáme máslo, rozmačkané banány, vejce a ořechy a vymícháme 
vařečkou dohladka. Těsto naneseme do vymazané a moukou vysypané formy 
a uhladíme. Vložíme do předehřáté trouby a pečeme.

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

Doba pečení: asi 55–60 minut

2. Chlebíček necháme vychladnout a odebereme ho z formy.

3. Na přípravu polevy na pánvi přivedeme k varu cukr s vodou a za stálého míchání 
necháme zkaramelizovat. Opatrně přilijeme smetanu s rumem a krátce povaříme. 
Odstavíme a necháme asi 30 minut zchladnout. Poté polevu naneseme na povrch 
chlebíčku. 

Banánový chlebíček
s rumovo-karamelovou polevou

lahodné potěšení

Doba přípravy: asi 60 minut
Doba pečení: asi 55–60 minut

Vystačí na: asi 12 porcí

Na těsto:
250 g hladké mouky

2 zarovnané KL Kypřicího prášku 
do pečiva Dr. Oetker

200 g cukru
špetka soli

½ KL mleté skořice
200 g rozpuštěného másla

3 banány
2 vejce

50 g nasekaných vlašských ořechů
Na polevu:

200 g moučkového cukru
50 ml vody

125 ml smetany ke šlehání
1 ½ PL tmavého rumu
Ještě potřebujeme:

formu na biskupský chlebíček 
(30 × 11 cm)

TIP: 
Povrch chlebíčku 
můžeme posypat 
vlašskými ořechy.
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1. Na přípravu koláče v míse pomocí ponorného mixéru rozmixujeme ořechy se 
švestkami na pastovitou hmotu. Hmotu naneseme na dno dortové formy a rukama 
přitlačíme. 

2. Na přípravu 1. náplně v míse vyšleháme mléko s vanilkovou zmrzlinou elektrickým 
ručním šlehačem podle návodu na obalu. Přidáme pastu a zakysanou smetanu 
a ještě krátce vyšleháme. Náplň naneseme na korpus do formy a uhladíme. 

3. Na přípravu 2. náplně v míse vyšleháme mléko s čokoládovou zmrzlinou 
elektrickým ručním šlehačem podle návodu na obalu. Přidáme kakao a zakysanou 
smetanu a ještě krátce vyšleháme. Opatrně naneseme na 1. náplň a uhladíme. 
Uložíme alespoň na 3 hodiny do mrazničky. 

4. Koláč vyjmeme z formy a zdobíme hoblinkami z polevy.

Doba přípravy: asi 60 minut
Doba chlazení: asi 3 hodiny
Vystačí na: asi 12 porcí

Na korpus:
100 g vlašských ořechů
150 g sušených švestek
Na 1. náplň:
150 ml mléka
1 balíček Zmrzliny vanilkové  
v prášku Dr. Oetker
1 KL Vanilkové pasty Dr. Oetker
100 g zakysané smetany
Na 2. náplň:
150 ml mléka
1 balíček Zmrzliny čokoládové  
v prášku Dr. Oetker
1 zarovnaná KL prosátého  
Holandského kakaa Dr. Oetker
100 g zakysané smetany
Na ozdobení:
1 balení Polevy tmavé Dr. Oetker
Ještě potřebujeme:
ponorný mixér
dortovou formu (ø 20 cm)
elektrický ruční šlehač

Zmrzlinový koláč
chlazená dobrota

TIP: 
Kakao proséváme, 
aby se v těstě 
netvořily hrudky.
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1. Na přípravu těsta v míse zalijeme kávu vroucí vodou. Přidáme na kostky 
nakrájené máslo, nalámanou čokoládu a cukr a metličkou vymícháme dohladka. 
Poté přidáme vejce, vanilkovou pastu a mouku smíchanou s droždím, kakaem 
a solí a důkladně zamícháme. Těsto nalijeme do vymazané a moukou vysypané 
formy. Vložíme do předehřáté trouby a pečeme.

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

Doba pečení: asi 60 minut

2. Korpus necháme vychladnout.

3. Na přípravu polevy rozpustíme čokoládu v kastrůlku ve vodní lázni. Přidáme 
smetanu a máslo a vymícháme dohladka. Polevou potřeme povrch vychladlého 
korpusu a uložíme asi na hodinu do chladničky. 

4. Povrch dortu dozdobíme vajíčky vymodelovanými z marcipánu, které můžeme 
obarvit potravinářským barvivem.

Jarní čokoládový dort
pro nedělní pohodu

Doba přípravy: asi 30 minut
Doba pečení: asi 60 minut

Vystačí na: asi 12 porcí

Na těsto:
1 ½ KL instantní kávy 

350 ml vroucí vody
250 g másla 

200 g kvalitní hořké čokolády 70 %
250 g moučkového cukru

3 vejce
2 KL Vanilkové pasty Dr. Oetker

240 g hladké mouky
1 balíček Droždí Dr. Oetker

30 g Holandského kakaa Dr. Oetker
¼ KL soli 

Na polevu:
200 g kvalitní hořké čokolády 70 %

200 ml smetany ke šlehání
1 KL másla

Na ozdobení:
Marcipán Dr. Oetker
Ještě potřebujeme:

dortovou formu (ø 24 cm)

TIP: 
Dort můžeme 
ozdobit jedlými 
jarními květy, jako 
jsou fialky, 
sedmikrásky nebo 
měsíček.
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1. Na přípravu těsta v mléce rozmixujeme banán pomocí ponorného mixéru 
dohladka. V míse smícháme mouku s kypřicím práškem a kakaem. Přidáme 
mléko s banánem, olej a sirup a metličkou vymícháme dohladka. Do formy 
vložíme košíčky a naneseme do nich polovinu těsta. Pomocí lžičky rozdělíme 
na těsto lískooříškovou pomazánku nebo džem a zakryjeme zbylým těstem. 
Vložíme do předehřáté trouby a pečeme.

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

Doba pečení: asi 20 minut

2. Na plech vyložený papírem na pečení rozložíme jablka, zakapeme šťávou 
z citrónu a polijeme 2 lžícemi rozpuštěného másla promíchaného s 1 KL Vanilkové 
pasty. Po krátkém ogrilování, pouze do změknutí, zasypeme jablka karamelovým 
třtinovým cukrem a necháme v troubě dojít, než zkaramelizují. Na povrch 
vychladlých muffinů naneseme ogrilovaná jablka.

Doba přípravy: asi 40 minut
Doba pečení: asi 20 minut
Vystačí na: 12 porcí

Na těsto:
200 ml mléka
1 větší banán
250 g špaldové mouky
1 balíček Kypřicího prášku  
s vinným kamenem Dr. Oetker
1 zarovnaná PL  
Přírodního kakaa Dr. Oetker
5 PL oleje
50 ml javorového sirupu
50 g lískooříškové pomazánky nebo 
kyselejšího džemu např. z rybízu nebo 
višní
Na obložení:
3 jablka  
(oloupaná a nakrájená na tenké plátky)
50 g másla
3 balíčky Třtinového cukru  
karamelového Dr. Oetker
1 KL Vanilkové pasty Dr. Oetker
50 ml citrónové šťávy 
špetka soli
Ještě potřebujeme:
ponorný mixér
formu na muffiny 
papírové košíčky na muffinyMuffiny s glazurovanými jablky

pro radost

TIP: 
Jablka můžeme před 
grilováním lehce 
zakápnout brandy.
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1. Na přípravu pesta vložíme do mísy medvědí česnek, parmazán, ořechy, olej, 
šťávu a sůl a pomocí ponorného mixéru vše rozmixujeme dohladka. 

2. Na přípravu těsta v míse smícháme obě mouky s kypřicím práškem a solí. 
Přidáme olej a vodu a ručně vypracujeme dohladka. Těsto necháme asi půl 
hodiny odpočinout. Poté těsto rozdělíme na dvě části a vytvarujeme je prsty 
do oválu. Jednu část těsta potřeme pestem a naneseme rovnoměrně na půlky 
nakrájenou mozzarellu. Přiložíme druhou část těsta a po okrajích přitlačíme, aby 
nám náplň nevytékala. Chlebík přeneseme na plech vyložený papírem na pečení. 
Povrch potřeme olejem a posypeme semínky. Vložíme do předehřáté trouby 
a pečeme.

Elektrická trouba: 220 °C
Horkovzdušná trouba: 200 °C
Plynová trouba: stupeň 4

Doba pečení: asi 40 minut

Doba přípravy: asi 30 minut
Doba pečení: asi 40 minut

Vystačí na: 3 porce

Na pesto:
2 hrsti čerstvého medvědího česneku

100 g strouhaného parmazánu
60 g vlašských ořechů
100 ml olivového oleje

šťáva z ½ citrónu
sůl podle chuti

Na těsto:
200 g hladké špaldové mouky

100 g polohrubé špaldové mouky
1 balíček Kypřicího prášku  

s vinným kamenem Dr. Oetker
1 zarovnaná KL soli

150 ml olivového oleje
100 ml vlažné vody

4 PL připraveného pesta  
z medvědího česneku
250 g mini mozzarelly

Na potření a posypání:
1 PL olivového oleje

50 g dýňových semínek
Ještě potřebujeme:

ponorný mixér
plech na pečení (30 × 40 cm)

Chlebík s pestem z medvědího česneku
na malý hlad

TIP: 
Pesto můžete využít 
i na špagety nebo 
palačinky.
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1. Na přípravu pesta vložíme do mísy medvědí česnek, parmazán, ořechy, olej, 
šťávu a sůl a pomocí ponorného mixéru vše rozmixujeme dohladka. 

2. Na přípravu těsta smícháme směs na palačinky s vodou podle návodu na obalu. 
Palačinky usmažíme na pánvi a necháme vychladnout. 

3. Palačinky plníme pestem a tvarohem a tvoříme uzlíky, které vážeme proužky 
medvědího česneku.

Palačinky s pestem a tvarohem
lehká večeře

Doba přípravy: asi 20 minut
Doba smažení: asi 20 minut
Vystačí na: asi 10 kusů

Na pesto:
2 hrsti čerstvého medvědího česneku
100 g strouhaného parmazánu
60 g vlašských ořechů
100 ml olivového oleje
šťáva z ½ citrónu
podle chuti sůl
Na těsto:
1 balení Palačinek Dr. Oetker
500 ml studené vody
Na náplň a svázání:
250 g polotučného tvarohu
proužky medvědího česneku
Ještě potřebujeme:
ponorný mixér
pánev

TIP: 
Palačinky můžeme 
střídavě potírat 
pestem a tvarohem 
a vrstvit je na sebe.






