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

KL = kávová lžička
PL = polévková lžíce

snadná příprava
střední obtížnost
pro zkušené

Připomínáme, že všechny recepty jsou vyzkoušeny pouze s výrobky Dr. Oetker.
Čas přípravy nezahrnuje čas na odstátí, pečení a vychladnutí. 

Vysvětlení použitých piktogramů a značek:
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Léto je tu a první teplé paprsky slunce s sebou přináší chuť na 
úžasné krémové zmrzlinové kreace pro velké i malé. Nechejte 
se inspirovat našimi lahodnými zmrzlinovými nápady 
a rozmazlujte své nejmilejší osvěžujícími dezerty. 

Kreativně, chutně a stylově – vyrobit zmrzlinu je poměrně 
jednoduché. Můžete ji naservírovat v misce či v oplatce nebo 
naaranžovat do poháru – vyzkoušejte rozmanité možnosti 
a najděte si vlastní favority!

Mnoho zábavy při ochutnávání vám přejí

Dominika Hoellerer
zákaznický servis

Iveta Krausová
zkušební kuchyně

Z lásky k výjimečnosti

Rady, tipy, recepty
Kontakt Dr. Oetker

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

Zmrzlinový koláč
Chlazená dobrota 
s vanilkovou a čokoládovou 
zmrzlinou Dr. Oetker 
a křupavými hoblinkami.
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KOKOSOVÁ ZMRZLINA NA DŘÍVKU

1. Zmrzlinu s mlékem vyšleháme elektrickým ručním šlehačem na nejvyšším stupni 
podle návodu na obale. Vmícháme kokos, banány, vanilkovou pastu a naplníme 
do kelímků a uhladíme. Do středu zasuneme dřívka. Uložíme minimálně 
na 5 hodin do mrazničky ztuhnout. 

2. Na ozdobení rozpustíme polevu podle návodu na obale. Zmrzlinu opatrně 
vyjmeme z kelímků, do poloviny ji namočíme do polevy a ihned posypeme 
zdobením. Necháme ztuhnout a podáváme. 

Čas přípravy: asi 20 minut
Vystačí na: asi 6 porcí

Přísady:
1 balíček Zmrzliny  

s vanilkovou příchutí Dr. Oetker
150 ml plnotučného mléka 
40 g strouhaného kokosu

2 rozmačkané banány
1 KL vanilkové pasty Dr. Oetker

Na ozdobení:
1 balíček Polevy světlé Dr. Oetker

Zdobení pestré Dr. Oetker
Ještě potřebujeme:

elektrický ruční šlehač
6 kelímků

6 dřívek

Zmrzlinový  
kolotoč

Sladká  
malina
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VANILKOVÁ ZMRZLINA S MALINAMI A MÁTOU

1. Na přípravu zmrzliny směs s mlékem vyšleháme elektrickým ručním šlehačem 
na nejvyšším stupni podle návodu na obale. Džem lehce vmícháme do zmrzliny 
tak, aby vzniklo mramorování. Zmrzlinu naneseme do nádoby vhodné 
do mrazničky a uložíme na 30 minut do chladničky. Poté minimálně na 5 hodin 
vložíme do mrazničky ztuhnout. 

2. Před podáváním necháme asi 10 minut stát při pokojové teplotě. Poté rozdělíme 
do pohárů a dozdobíme malinami a na proužky nasekanou mátou.

Čas přípravy: asi 20 minut
Vystačí na: asi 4 porce
Přísady:
1 balíček Zmrzliny  
s vanilkovou příchutí Dr. Oetker
150 ml plnotučného mléka
3 PL malinového džemu 
Na ozdobení:
125 g čerstvých malin
několik lístků máty
Ještě potřebujeme:
4 poháry
elektrický ruční šlehač

Zmrzlinový  
kolotoč

Sladká  
malina
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ČOKOLÁDOVÁ ZMRZLINA S PRALINKAMI

1. Na přípravu zmrzliny směs s mlékem vyšleháme elektrickým ručním šlehačem 
na nejvyšším stupni podle návodu na obale. Přidáme na kousky nasekanou 
polevu a nasekané pralinky a důkladně zamícháme. Zmrzlinu naneseme 
do nádoby vhodné do mrazničky a uložíme na 30 minut do chladničky a poté 
minimálně na 5 hodin vložíme do mrazničky ztuhnout. 

2. Před podáváním necháme asi 10 minut stát při pokojové teplotě. Poté rozdělíme 
do pohárů a dozdobíme pralinkami a malinami a polejeme karamelovým 
toppingem.

Čas přípravy: asi 20 minut
Vystačí na: asi 4 porce

Přísady:
1 balíček Zmrzliny čokoládové  

Dr. Oetker
150 ml vychlazeného plnotučného mléka

½ balíčku Polevy světlé Dr. Oetker
10 pralinek s celými ořechy

Topping karamelový Dr. Oetker
Na ozdobení:

4 pralinky s celými ořechy
50 g čerstvých malin
Ještě potřebujeme:

4 poháry
elektrický ruční šlehač

Zmrzlinová  
pralinka

Všechno  
nejlepší
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ZMRZLINOVÝ DORT STRACCIATELLA

1. Na přípravu dortu vykrojíme podle dna formy korpus a vložíme ho do formy. 

2. Zmrzlinu s mlékem vyšleháme elektrickým ručním šlehačem na nejvyšším stupni 
podle návodu na obale. Vmícháme čokoládu a zmrzlinu naneseme na korpus 
a uhladíme. Uložíme minimálně na 5 hodin do mrazničky ztuhnout. 

3. Před podáváním necháme asi 10 minut stát při pokojové teplotě. Poté opatrně 
odstraníme okraj a dno formy. 

4. Na ozdobení vyšleháme smetanu elektrickým ručním šlehačem na nejvyšším 
stupni dotuha. Šlehačku naplníme do cukrářského sáčku a povrch dortu 
nazdobíme. Dozdobíme kiwi, physalisem, kůrou a trubičkami.

Čas přípravy: asi 20 minut
Vystačí na: asi 6 porcí
Přísady:
1 hotový piškotový korpus nebo dětské 
piškoty
1 balíček Zmrzliny  
s vanilkovou příchutí Dr. Oetker
150 ml plnotučného mléka 
40 g strouhané hořké čokolády
Na ozdobení:
150 ml smetany ke šlehání
1 kiwi
physalis
kůra z jedné chemicky  
neošetřené limetky
čokoládové trubičky
Ještě potřebujeme:
dortovou formu (ø 18 cm)
elektrický ruční šlehač
cukrářský sáček s řezanou trubičkou

TIP:
Namísto korpusu 
můžeme použít též 
piškoty.

Zmrzlinová  
pralinka

Všechno  
nejlepší
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VANILKOVÁ ZMRZLINA S COOKIES

1. Na přípravu zmrzliny nasekáme sušenky na hrubé kousky. Zmrzlinu s mlékem 
vyšleháme elektrickým ručním šlehačem na nejvyšším stupni podle návodu 
na obale. Přidáme sušenky. Džem lehce vmícháme do zmrzliny tak, aby vzniklo 
mramorování. Zmrzlinu naneseme do nádoby vhodné do mrazničky a uložíme 
na 30 minut do chladničky a poté minimálně na 5 hodin vložíme do mrazničky 
ztuhnout. 

2. Před podáváním necháme asi 10 minut stát při pokojové teplotě. Poté rozdělíme 
do pohárů a dozdobíme borůvkami.

Čas přípravy: asi 20 minut
Vystačí na: asi 4 porce

Přísady:
70 g sušenek cookies

1 balíček Zmrzliny  
s vanilkovou příchutí Dr. Oetker

150 ml plnotučného mléka
3 PL borůvkového džemu

Křupavá poleva na zmrzlinu Dr. Oetker
Na ozdobení:

200 g čerstvých borůvek
Ještě potřebujeme:

4 poháry
elektrický ruční šlehač

TIP:
Polejte zmrzlinu 
křupavou polevou 
kakaovou, která při 
dotyku se zmrzlinou 
ztuhne. Se zmrzlinou 
bude zábava! 

Kouzelný  
kornoutek

Letní  
bábovka
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ČOKOLÁDOVO-ZMRZLINOVÁ BÁBOVKA

1. Zmrzlinu s mlékem vyšleháme elektrickým ručním šlehačem na nejvyšším stupni 
podle návodu na obale. Přidáme rozinky, ořechy a skořici a zlehka zamícháme. 
Zmrzlinu naneseme do formiček vhodných do mrazničky a na 5 hodin uložíme 
do mrazničky. 

2. Před podáváním necháme asi 10 minut stát při pokojové teplotě. Poté uvolníme 
z formiček a vyklepneme na talíř.

3. Na ozdobení rozpustíme polevu podle návodu na obale a povrch zmrzliny 
polijeme. Dozdobíme hroznovým vínem a lístky máty. 

Čas přípravy: asi 20 minut
Vystačí na: asi 4 porce
Přísady:
1 balíček Zmrzliny čokoládové 
Dr. Oetker
150 ml plnotučného mléka 
50 g rozinek
50 g nasekaných opražených  
lískových ořechů
1 zarovnaná KL mleté skořice
3 PL cukru
Na ozdobení:
1 balíček Polevy  
extra tmavé de luxe Dr. Oetker
modré hroznové víno
lístky čerstvé máty
Ještě potřebujeme:
4 malé formičky na bábovku (silikonové)
elektrický ruční šlehač

Kouzelný  
kornoutek

Letní  
bábovka
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ČOKOLÁDOVO-ZMRZLINOVÝ SENDVIČ

1. Zmrzlinu s mlékem vyšleháme elektrickým ručním šlehačem na nejvyšším stupni 
podle návodu na obale. Přidáme brusinky a kůru a zlehka zamícháme. Zmrzlinu 
na 3 hodiny uložíme do mrazničky. 

2. Sušenky rozpůlíme a naplníme zmrzlinou a uložíme opět do mrazničky. 

3. Před podáváním boky sušenek ozdobíme zdobením.

Čas přípravy: asi 20 minut
Vystačí na: asi 14 kusů (slepených)

Přísady:
1 balíček Zmrzliny čokoládové  

Dr. Oetker
150 ml plnotučného mléka 

70 g sušených brusinek
kůra z jednoho chemicky neošetřeného 

pomeranče
Na ozdobení:

14 sušenek plněných čokoládou 
(kulatých nebo hranatých,  

světlých nebo tmavých)
Zdobení pestré Dr. Oetker

Ještě potřebujeme:
elektrický ruční šlehač

Odmèna  
pro princezny

Pro malé  
i velké
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KOKTEJL STRACCIATELLA

1. Zmrzlinu s mlékem vyšleháme elektrickým ručním šlehačem na nejvyšším stupni 
podle návodu na obale. Vmícháme čokoládu a zmrzlinu uložíme minimálně 
na 5 hodin do mrazničky ztuhnout. 

2. Před dalším použitím necháme asi 10 minut stát při pokojové teplotě.

3. Na koktejl vyšleháme ve vyšší nádobě mléko s banánem, sirupem a zmrzlinou 
elektrickým ručním šlehačem na nejvyšším stupni dohladka a nalijeme do skleniček.

4. Na ozdobení vyšleháme smetanu elektrickým ručním šlehačem na nejvyšším 
stupni dotuha. Šlehačku naplníme do cukrářského sáčku a povrch koktejlu 
nazdobíme. Dozdobíme zdobením.

Čas přípravy: asi 20 minut
Vystačí na: asi 4 porce
Přísady:
1 balíček Zmrzliny  
s vanilkovou příchutí Dr. Oetker
150 ml plnotučného mléka 
40 g strouhané hořké čokolády
Na koktejl:
500 ml mléka
1 rozmačkaný banán
3 PL mátového sirupu
Na ozdobení: 
200 ml smetany ke šlehání
Zdobení pestré Dr. Oetker
Zdobení tmavé Dr. Oetker
Ještě potřebujeme:
elektrický ruční šlehač
4 skleničky
cukrářský sáček s řezanou trubičkou

TIP:
Pro velké: Do koktejlu 
můžete přidat 
oblíbený likér.

Odmèna  
pro princezny

Pro malé  
i velké



Domácí sirup podle vašich představ!
Dr. Oetker Sirupfix je novým přípravkem na zavařování poctivých domácích 

sirupů s vámi preferovaným druhem cukru. Pomocí Sirupfixu je možné připravit sirupy z ovoce, 
květů, bylinek či zázvoru. Recept je jednoduchý: 1 000 g ovoce + Sirupfix + 1 000 g cukru + 500 

až 1 000 ml vody = chutný a hustý sirup. Výrobek neobsahuje žádné konzervační látky.




