
Slavnostní
čas adventní

Receptář č. 30

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

Nejen lahodné, ale i krásné cukroví
Ze široké nabídky výrobků Dr.Oetker si může vybrat skutečně každý jedinečné zdobení pro to nejkrásnější
vánoční cukroví, které rozzáří každou vánoční tabuli. 

NOVINKA

3 různé 

násadky pro 

profesionální 

zdobení

výrazná 

tmavá poleva, 

vysoký obsah 

kakaa: 35%

s kousky 
lískových 

oříšků
4 barvy, 

úzké zakončení

pro tvorbu 

jemných 

linek

obsahuje:
hvězdičky, 

srdíčka, kuličky
a perličky

jediný 
s obsahem 
40% mandlí
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Slavnostní čas adventní 

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:

Jana Lindišová                                      
Zákaznický servis                                   

Iveta Krausová
Zkušební kuchyně

Advent... to je doba očekávání vánočních svátků a oslavy
příchodu Ježíška. Věříme, že s novým receptářem
Dr.Oetker se tomuto slavnostnímu času také přiblížíte.

K adventu patří neodmyslitelně také adventní věnec.
Každou neděli připomíná svit zapálených svíček blížící
se Vánoce a jejich světlo vykouzlí tu pravou vánoční 
atmosféru. Ten nejkrásnější a nejvoňavější Adventní 
perníkový věnec, je ten, který si sami vytvoříte.

Na žádném stole nesmí kromě adventního věnce 
chybět vánoční cukroví... Vánoční pralinky, které 

se rozpouští na jazyku, Andělské muffiny, které potěší
především ty nejmenší, Vánoční jablečný pohár, který
Vás zavede zpět do dětství nebo Zasněžený dort, jehož
plná čokoládová chuť Vás zahřeje nejen na duši...
Vychutnejte si tyto Vánoce s přispěním receptáře
Dr.Oetker! 

Přejeme Vám slavnostní čas adventní!  

Rádi pečete a máte rádi recepty 
Dr.Oetker? 
Přihlašte se do naší online 
databáze na www.oetker.cz a každý
měsíc obdržíte do Vaší e-mailové 
schránky zcela nový a originální 
recept Dr.Oetker!
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1. Na přípravu těsta smícháme směs na přípravu perníčků s Herou, medem, 
vejci a vypracujeme hladké těsto. Z těsta vyválíme plát o tloušťce asi 1 cm 
a vykrojíme kruh podle dortové formy. Ve středu vykrojíme kulatou formičkou 
nebo miskou kruh o průměru asi 13 cm. Zbytek těsta vyválíme a vykrájíme 
různé tvary na ozdobení (např. hvězdičky), nezapomeneme vykrojit otvory 
pro umístnění adventních svíček. Naskládáme na plech vyložený papírem 
na pečení a těsně před pečením potřeme rozšlehaným bílkem. Vložíme 
do předehřáté trouby a pečeme.

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

Doba pečení: asi 10 minut

2. Jednotlivé části věnce necháme vychladnout. 

3. Věnec ozdobíme dle vlastní fantazie pomocí bílých tubiček a cukrového 
zdobení (na jeho lepení použijeme také bílé tubičky). Nakonec umístíme 
4 adventní svíčky. 

1. Na přípravu pralinek opražíme slunečnicová semínka na pánvi bez tuku 
dozlatova, necháme vychladnout na talíři a nasekáme společně 
s meruňkami na malé kousky. Polevu nastrouháme.

2. V míse ušleháme elektrickým ručním šlehačem na středním stupni máslo, 
cukr a vanilínový cukr dohladka. Poté přidáme nastrouhanou polevu, 
meruňky, slunečnicová semínka a vše ručně zamícháme. 
Uložíme na 1 hodinu do chladničky.

3. Pomocí kávové lžičky odebíráme malé kousky, rukama posypanýma 
moučkovým cukrem vytvarujeme kuličky, obalíme v kakau a umístíme 
do košíčků. Pralinky uchováváme v chladu. 

Adventní
perníkový věnec

1. adventní neděle Vánoční pralinky
nepeč�ené

Doba přípravy: asi 35 minut 

+ zdobení

Doba pečení: asi 10 minut

Na těsto:

2 balení Perníčků Dr.Oetker

50 g změklé Hery

6 KL medu

3 vejce

Na ozdobení:

1 balení Tubiček bílých Dr.Oetker

cukrové zdobení Dr.Oetker 
(např. Zdobení 4 druhy bílé
Dr.Oetker, Sněhové vločky
Dr.Oetker, Perličky stříbrné

Dr.Oetker)

Na potření:

1 bílek 

Ještě potřebujeme:

plech na pečení

papír na pečení

formičky na vykrajování 
(např. hvězdičky, vločky)

okraj dortové formy (Ø 26 cm)

štětec nebo mašlovačku

Výstačnost: 40 kusů 

Doba přípravy: asi 20 minut

Na pralinky:

50 g slunečnicových semínek

50 g sušených meruněk

2 balíčky Polevy tmavé Dr.Oetker

75 g změklého másla

100 g moučkového cukru

2 balíčky Vanilínového cukru 
Dr.Oetker

Na obalení:

2 zarovnané PL moučkového cukru

2 zarovnané PL kakaa 

Ještě potřebujeme:

pánev

struhadlo

40 papírových košíčků na pralinky 
(Ø 25 mm)

TIP:

Upečte si na první
neděli adventní
vlastní perníkový 
věnec a Váš domov
se po celou dobu
adventu krásně 
provoní!

TIP:

Pro dospělé můžete
pralinky vylepšit 
jednou polévkovou
lžící rumu.
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1. Na přípravu těsta smícháme rozinky, kandované ovoce a citrónovou 
kůru. Vše zalijeme rumem a necháme několik hodin, nejlépe přes noc, 
namočit. V míse promícháme mouku, kypřicí prášek, cukr, vanilínový 
cukr, skořicový cukr, Heru a vejce. Vše zpracujeme elektrickým ručním 
šlehačem na středním stupni dohladka. Do směsi ručně vmícháme 
namočené ovoce a nastrouhaný marcipán.

2. Těsto nalijeme do vymazané, moukou vysypané formy a uhladíme. 
Vložíme do předehřáté trouby a pečeme.

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

Doba pečení: asi 70 minut

3. Chlebíček pokapeme rumem a necháme asi 10 minut stát ve formě. 
Poté vyklopíme z formy a necháme na kuchyňské mřížce vychladnout.

4. Na ozdobení svaříme v kastrůlku džem s vodou a pomocí štětce nebo 
mašlovačky potřeme povrch chlebíčku. Marcipán vyválíme a vykrájíme 
různé tvary, kterými chlebíček ozdobíme.

Vánoční 
rumový chlebíček

vláčný

Výstačnost: 15 porcí

Doba přípravy: asi 20 minut

Doba pečení: asi 70 minut

Doba namočení: několik hodin 
(nejlépe přes noc)

Na těsto:

300 g rozinek

100 g kandovaného ovoce 
(nejlépe směs)

nastrouhaná kůra z jednoho 
chemicky neošetřeného citrónu

100 ml rumu

180 g hladké mouky

2 zarovnané KL Kypřicího prášku 
do pečiva Dr.Oetker 

100 g cukru

1 balíček Vanilínového 
cukru Dr.Oetker

1 balíček Skořicového 
cukru Dr.Oetker

100 g změklé Hery

3 vejce 

75 g Marcipánu Dr.Oetker

Na pokapání:

75 ml rumu

Na ozdobení:

3 zarovnané PL meruňkového 
džemu

1 PL vody

75 g Marcipánu Dr.Oetker

Ještě potřebujeme:

formu na srnčí hřbet (30 x 11 cm) 

štětec nebo mašlovačku

struhadlo

váleček

formičky na vykrajování

TIPY:

Chlebíček vydrží 
zabalený v alobalu
po dobu asi 3 týdnů.

Pokud máte rádi 
výraznou chuť tmavé
čokolády, ozdobte 
si místo marcipánu
chlebíček Polevou
de Luxe 35% kakao
Dr.Oetker.

1. Jablka oloupeme a nakrájíme na malé kousky. Smícháme s perníkovým 
kořením, citrónovou šťávou, cukrem a v kastrůlku za stálého míchání 
povaříme, dokud jablka nezměknou. Crème olé ušleháme s mlékem 
podle návodu na obale.

2. Do skleniček nalijeme část svařených jablek, puding, jablka a puding.

3. Na ozdobení smícháme smetanu ke šlehání se smeta-fixem a ušleháme 
elektrickým ručním šlehačem na středním stupni dotuha. Šlehačkou naplníme 
cukrářský sáček a pohár ozdobíme. Povrch posypeme skořicovým cukrem 
a ozdobíme jablkem.

Vánoční 
jablečný pohár

pro malé i velké

Výstačnost: asi 6 skleniček

Doba přípravy: asi 20 minut

Přísady:

400 g jablek

1 zarovnaná KL perníkového koření

šťáva z ½ citrónu

50 g cukru

1 balíček Crème Olé s vanilkovou

příchutí Dr.Oetker

300 ml mléka

Na ozdobení:

250 ml smetany ke šlehání

1 balíček Smeta-fixu Dr.Oetker

1 balíček Skořicového cukru 
Dr.Oetker

Ještě potřebujeme:

cukrářský sáček 

6 pohárových skleniček 
nebo misek

TIP:

Pokud chcete pohár
odlehčit, vyzkoušejte
místo klasické 
šlehačky Šlehačku 
v prášku Dr.Oetker,
která má minimum
kalorií a navíc 
výborně drží tvar.
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1. Na přípravu krému svaříme obsah se směsí na krém (součást balení 
Pařížského dortu Dr.Oetker) se smetanou podle návodu na obale 
a uložíme alespoň na 3 hodiny, nejlépe přes noc do chladničky. 
Višně necháme dobře odkapat na sítku. 

2. Na přípravu těsta smícháme obsah sáčku se směsí na korpus (součást 
balení Pařížského dortu Dr.Oetker) s vodou, olejem a vejci podle návodu 
na obale. Těsto rozdělíme na 2 části. Polovinu těsta rozetřeme na plech 
vyložený papírem na pečení na plochu 30 x 30 cm. Vložíme do předehřáté 
trouby a pečeme. Postup opakujeme i s druhou polovinou těsta.

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

Doba pečení: asi 15 minut

3. Korpusy necháme vychladnout a poté z nich opatrně stáhneme papír 
na pečení. Z každého odkrojíme pruh o šířce 10 x 30 cm. Zbylé korpusy 
vložíme do forem na srnčí hřbet vyložených papírem na pečení.

4. Vychlazený krém vyšleháme elektrickým ručním šlehačem na nejvyšším 
stupni dotuha, rozdělíme na poloviny a část naplníme do forem. Na krém 
poklademe odkapané višně a potřeme druhou částí krému. Odkrojeným 
pruhem korpusu zakryjeme krém a až do podávání uchováme v chladničce.

5. Moučníky vyjmeme z formy, stáhneme papír na pečení a posypeme kakaem. 

1. Na přípravu sněhové hmoty ušleháme bílky s polovinou cukru 
a vanilínovým cukrem elektrickým ručním šlehačem na středním 
stupni dotuha. Poté přidáme druhou polovinu cukru a šleháme dotuha. 
Nakonec zlehka ručně vmícháme ořechy a pistácie. 

2. Sněhovou hmotu naplníme do cukrářského sáčku s hladkou trubičkou 
a na dva plechy vyložené papírem na pečení nastříkáme pusinky. Pokud 
máme troubu, ve které můžeme zároveň péci více plechů, upečeme oba 
najednou. Pokud můžeme v troubě upéct pouze jeden plech, upečeme 
je postupně. Vložíme do nepředehřáté trouby a pečeme.

Elektrická trouba: 100 °C
Horkovzdušná trouba: 80 °C
Plynová trouba: stupeň 1

Doba pečení: asi 30 minut

3. Poté troubu vypneme a v zavřené troubě necháme minimálně 4 hodiny, 
nejlépe do druhého dne oba plechy sušit.

Sněhové 
oříškové pusinky

nadýchané

Adventní č�okoládové 
potěšení s višněmi

2. adventní neděle

Výstačnost: 2 srnčí hřbety

Doba přípravy: asi 25 minut

Doba pečení: asi 15 minut

Doba chlazení: 3 hodiny, 
nejlépe přes noc

Na krém:

500 ml smetany ke šlehání

1 balení krému z Pařížského 
dortu Dr.Oetker

višňový kompot bez pecek 
(hmotnost po odkapání 370 g)

Na těsto:

1 balení korpusu Pařížského 
dortu Dr.Oetker 

260 ml vody

30 ml oleje

2 vejce

Na ozdobení:

2 zarovnané PL kakaa

Ještě potřebujeme:

plech na pečení (30 x 40 cm)

papír na pečení

sítko

2 formy na srnčí hřbet (30 x 11 cm)

Výstačnost: 2 plechy

Doba přípravy: asi 15 minut

Doba pečení: asi 30 minut

Doba sušení: minimálně 4 hodiny, 
nejlépe přes noc

Na sněhovou hmotu:

3 bílky

150 g cukru 

2 balíčky Vanilínového cukru 
Dr.Oetker

100 g mletých vlašských ořechů

50 g mletých nesolených pistácií

Ještě potřebujeme:

2 plechy na pečení (30 x 40 cm)

papír na pečení

cukrářský sáček 

TIP:

Pokud chcete 
moučníku dodat 
ještě slavnostnější
vzhled, ozdobte jej
Polevou světlou
Dr.Oetker.

TIP:

V dobře uzavřené
nádobě vydrží 
pusinky asi 
3 týdny.
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1. Na přípravu těsta smícháme na vále Heru, mouku, kypřicí prášek, lískové 
oříšky, cukr, vanilínový cukr, vejce a skořicový cukr. Vypracujeme hladké 
těsto. Těsto vyválíme na lehce pomoučněné pracovní ploše na plát 
o tloušťce asi ½ cm. 

2. Formičkou vykrájíme 30 velkých hvězdiček a 30 malých hvězdiček. 
Hvězdičky naskládáme 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 10 minut

3. Upečené hvězdičky stáhneme i s papírem z plechu a necháme 
vychladnout na kuchyňské mřížce.

4. Velké hvězdičky potřeme uprostřed medem a spojíme s malými hvězdičkami.
Polevu rozpustíme podle návodu na obale a hvězdičky ozdobíme.

Oříškové hvězdičky
medové

Výstačnost: 30 kusů 

Doba přípravy: asi 20 minut

Doba pečení: asi 10 minut

Na těsto:

250 g změklé Hery

380 g hladké mouky

½ balíčku Kypřicího prášku 
do pečiva Dr.Oetker

250 g strouhaných lískových oříšků

100 g moučkového cukru

1 balíček Vanilínového cukru 
Dr.Oetker

2 vejce

1 balíček Skořicového cukru 
Dr.Oetker

Na náplň:

2 PL medu

Na ozdobení:

1 balíček Polevy tmavé Dr.Oetker

Ještě potřebujeme:

plech na pečení 

papír na pečení

váleček

formičky na vykrajování ve tvaru 
hvězdičky (Ø 4 a 2 cm)

TIP:

V dobře uzavíratelné
nádobě cukroví 
vydrží asi 2 týdny.

1. Na přípravu těsta smícháme směs na muffiny s vodou, olejem a vejcem podle 
návodu na obale. Ručně vařečkou vymícháme hladké těsto. Pomocí dvou 
polévkových lžic naplníme těstem 10 košíčků rozložených na plechu. 
Vložíme do předehřáté trouby a pečeme.

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

Doba pečení: asi 20 minut

2. Muffiny v košíčcích necháme vychladnout na kuchyňské mřížce.

3. Na ozdobení vymícháme tvaroh, brusinkový kompot, cukr a vanilínový 
cukr dohladka. Želatinový ztužovač připravíme s vodou podle návodu 
a vmícháme do tvarohové směsi.

4. Z každého muffinu odkrojíme vrchní část a rozkrojíme ji na polovinu, 
vytvoříme tak křídla anděla. Tvarohovou směs pomocí cukrářského sáčku 
s hladkou trubičkou nastříkáme na muffiny, ponecháme 2 PL na pozdější 
použití.

5. Křídla zastrčíme do tvarohové směsi. Oříšky umístíme navrch jako hlavičku
a naneseme zbytek tvarohové směsi jako vlasy. Ozdobíme perličkami.

Andělské muffiny
na Mikuláše

Výstačnost: 10 kusů

Doba přípravy: asi 30 minut

Doba pečení: asi 20 minut

Na těsto:

1 balení Muffinů čokoládových 
s čokoládovými kousky Dr.Oetker

110 ml vody

40 ml oleje

1 vejce

Na ozdobení:

250 g polotučného tvarohu

brusinkový kompot (hmotnost 190 g)

1 zarovnané PL cukru

1 balíček Vanilínového cukru 
Dr.Oetker

1 balíček Želatinového ztužovače 
Dr.Oetker

100 ml vlažné vody

10 lískových oříšků v polevě 
(např. jogurtové nebo čokoládové)

cukrové zdobení (např. Perličky 
stříbrné Dr.Oetker)

Ještě potřebujeme:

plech na pečení

10 papírových košíčků 
(jsou součástí směsi na Muffiny)

cukrářský sáček

TIP:

Pokud chcete andílky
světlé, můžete 
je upéct z Muffinů 
s čokoládovými
kousky Dr.Oetker.
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1. Na přípravu marcipánové hmoty propracujeme marcipán s moučkovým 
cukrem. Marcipánovou hmotu rozdělíme na tři díly, do jednoho dílu 
zapracujeme brusinky, do druhého mleté pistácie a do třetího lískové oříšky. 

2. Každý díl vyválíme na pracovní ploše lehce vysypané moučkovým cukrem 
na čtverec o rozměrech asi 15 x 10 cm. Formičkami vykrajujeme různé tvary.

3. Na ozdobení rozpustíme polevy podle návodu na obale a marcipánky 
polijeme. Ještě před zaschnutím polevy ozdobíme cukrovým zdobením 
dle vlastní fantazie. Marcipánky uložíme až do podávání do chladničky.

4. Pokud chceme mít marcipánky uvnitř barevné, můžeme marcipán obarvit 
přísadami, které nalezneme doma. Na obarvení 100 g marcipánu na tmavě 
hnědo použijeme 1 zarovnanou kávovou lžičku kakaa, na žluto špetku 
kurkumy. Na zeleno použijeme 1-2 balíčky Cukrárenského želé zeleného 
Dr.Oetker a na růžovo 1-2 balíčky Cukrárenského želé červeného 
Dr.Oetker – použijeme přímo prášek, želé nepřipravujeme s vodou podle 
návodu. Postupujeme tak, že sypkou přísadu nasypeme na vál, marcipán 
v ní vyválíme a dobře prohněteme. Přidání těchto přísad neovlivní chuť 
marcipánek.

1. Na přípravu náplně nakrájíme marcipán na malé kousky a vložíme 
do mísy. Přidáme mleté oříšky, rumové aroma a vodu. Ručně vypracujeme 
dohladka. Na lehce pomoučněné pracovní ploše vyválíme 6 válečků 
o délce asi 30 cm a tloušťce asi ½ cm.

2. Na přípravu těsta smícháme mouku, kypřicí prášek, cukr, Heru, zakysanou 
smetanu, aroma a ručně vypracujeme dohladka. Těsto vyválíme na lehce 
pomoučněné pracovní ploše na čtverec 30 x 30 cm. Z čtverce nakrájíme 
podélně 6 pruhů o šířce 5 cm a potřeme rozšlehaným vejcem. Na každý 
proužek těsta položíme váleček marcipánu, zabalíme a spoj dobře přitlačíme.

3. Trubičky nakrájíme na kousky o délce 5 – 6 cm a naskládáme na plech 
vyložený papírem na pečení. Potřeme zbytkem vejce, vložíme 
do předehřáté trouby a pečeme.

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

Doba pečení: asi 15 minut

4. Trubičky stáhneme i s papírem na pečení na kuchyňskou mřížku 
a necháme vychladnout.

Trubičky 
s marcipánovou náplní

křehké
Adventní marcipánky

3. adventní neděle

Výstačnost: asi 30 kusů

Doba přípravy: asi 40 minut

Na marcipánovou hmotu:

300 g Marcipánu Dr.Oetker  

100 g prosátého moučkového cukru

50 g brusinek

50 g mletých pistácií

50 g sekaných lískových oříšků

Na ozdobení:

1 balíček Polevy tmavé Dr.Oetker

1 balíček Polevy světlé Dr.Oetker

cukrová zdobení Dr.Oetker 
(např. Kuličky zlaté / bílé, Perličky

stříbrné Dr.Oetker, Srdíčka
Dr.Oetker, Hvězdičky žluté
Dr.Oetker, Kuličky duhové

Dr.Oetker)

Ještě potřebujeme:

váleček

formičky na vykrajování 
(Ø asi 2 cm)

Výstačnost: 36 kusů

Doba přípravy: asi 30 minut

Doba pečení: asi 15 minut

Na náplň:

150 g Marcipánu Dr.Oetker

25 g mletých lískových oříšků

1 KL Rumového aroma Dr.Oetker 

1 PL vody   

Na těsto:

180 g hladké mouky

1 zarovnaná KL Kypřicího prášku 
do pečiva Dr.Oetker

50 g cukru

100 g změklé Hery

75 g zakysané smetany

1 KL Rumového aroma Dr.Oetker     

Na potření:

1 vejce 

Ještě potřebujeme:

plech na pečení

papír na pečení

štětec nebo mašlovačku

TIP:

Pokud milujete 
oříšky, vyzkoušejte
na polití Adventních
marcipánek Polevu
de Luxe oříškovou
Dr.Oetker.

TIP:

V dobře uzavíratelné
nádobě vydrží 
trubičky asi 
2 týdny.
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1. Na přípravu těsta nasekáme na malé kousky kandovanou pomerančovou 
kůru a polevu nastrouháme. V míse promícháme mouku, kypřicí prášek, 
Heru, cukr, vanilkový cukr, skořicový cukr a vejce. Vše ručně zpracujeme 
dohladka. Nakonec do směsi vmícháme pomerančovou kůru a nastrouhanou 
polevu. Z těsta vytvarujeme na pomoučněné pracovní ploše 3 stejně velké 
chlebíčky (dlouhé asi 20 cm). Chlebíčky narovnáme 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 30 minut

2. Na přípravu polevy utřeme moučkový cukr a citrónovou šťávu. Pomocí nože 
potřeme polevou ihned po upečení povrch horkých chlebíčků. Moučníky 
stáhneme i s papírem na pečení na kuchyňskou mřížku a necháme 
vychladnout.

3. Před podáváním nakrájíme ostrým nožem na plátky o síle asi 1,5 cm.

1. Na přípravu těsta smícháme v míse mouku, cukr, sodu, skořicový cukr, 
jablečný kompot, vejce, Heru a aroma. Vše zpracujeme elektrickým ručním 
šlehačem na středním stupni dohladka. Ručně vmícháme rozinky, mandle 
a kandované ovoce. Těsto rozetřeme 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 30 minut

2. Upečený korpus necháme vychladnout 
na plechu na kuchyňské mřížce.

3. Na ozdobení rozpustíme polevy podle 
návodu na obale. Potřeme povrch 
moučníku a necháme zatuhnout.

4. Korpus nakrájíme na 8 stejně 
velkých obdélníků a ty pak příčně 
překrojíme na polovinu. Pomocí 
tubiček vytvoříme panáčkům 
vlásky a obličej.

Veselí panáčci
pro děti

Křehký chlebíček 
s pomerančovou kůrou

pikantní

Výstačnost: asi 30 kusů

Doba přípravy: asi 20 minut

Doba pečení: asi 30 minut

Na těsto:

50 g kandované pomerančové kůry

1 balíček Polevy tmavé Dr.Oetker

250 g hladké mouky

1 zarovnaná KL Kypřicího prášku 
do pečiva Dr.Oetker

130 g změklé Hery

100 g cukru

1 balíček Vanilkového 
cukru Dr.Oetker

1 balíček Skořicového 
cukru Dr.Oetker

1 vejce

Na polevu: 

100 g moučkového cukru

asi 2 PL citrónové šťávy

Ještě potřebujeme:

plech na pečení 

papír na pečení

struhadlo

Výstačnost: 16 kusů 

Doba přípravy: asi 25 minut

Doba pečení: asi 30 minut

Na těsto:

550 g hladké mouky

200 g cukru

½ balíčku Jedlé sody Dr.Oetker  

1 balíček Skořicového cukru 
Dr.Oetker

1 sklenice jablečného kompotu 
nebo pyré (hmotnost 360 g)

3 vejce 

150 g změklé Hery

1 KL Mandlového aroma Dr.Oetker

100 g rozinek

50 g nasekaných mandlí

100 g kandovaného ovoce

Na ozdobení:

2 balíčky Polevy světlé Dr.Oetker

1 balení Tubiček na zdobení 
Dr.Oetker

Ještě potřebujeme:

plech na pečení (30 x 40 cm)

papír na pečení

TIP:

Chlebíčky zabalené
v alobalu a uložené
v chladu vydrží 
asi 3 týdny. 

TIP:

V dobře uzavřené
nádobě panáčci 
vydrží asi 2 týdny.

30 cm

40 cm

Popis krájení:
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1. Pomeranče oloupeme a vykrájíme filátka (zbavíme pomeranče bílé slupky). 

2. Ovoce vložíme do velkého hrnce. Obsah balíčku Gelfix Extra smícháme 
se dvěma PL cukru a přidáme k ovoci. Přidáme skořici, badyán a semínka 
vyškrábaná zevnitř vanilkového lusku. Za stálého míchání asi 1 minutu 
důkladně povaříme. Přidáme zbytek cukru a přivedeme k varu. Za stálého 
míchání důkladně povaříme minimálně 5 minut. Nakonec přidáme 
vymačkanou šťávu z limetky.

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

4. Marmeláda přidáním koření vydrží přibližně 6 měsíců.

1. Na přípravu těsta nakrájíme marcipán na malé kousky a vložíme do mísy. 
Přidáme mouku, škrob, moučkový cukr, bílek a instantní kávu smíchanou 
s vodou. Vše zpracujeme ručně na pracovní ploše dohladka. 

2. Z těsta vytvarujeme váleček, který nakrájíme asi na 40 stejně velkých 
kousků. Z každého kousku vytvarujeme kuličku. Půlky ořechů podélně 
překrojíme a vždy 3 čtvrtky ořechu přitlačíme ke kuličce. Vršek kuličky 
potřeme žloutkem rozmíchaným s vodou a ponoříme do cukru. 
Poklademe 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 15 minut

3. Po upečení necháme pamlsky vychladnout na kuchyňské mřížce.

Marcipánové 
pamlsky

slavnostní

Adventní pomerančová 
marmeláda

4. adventní neděle

Výstačnost: 4 sklenice à 375 ml   

Doba přípravy: asi 2 hodiny 
(filetování pomerančů)      

Přísady:

2 kg pomerančů 

1 celá skořice 

1 badyán

1 Vanilkový lusk "Bourbon" 
Dr.Oetker

1 balíček Gelfixu Extra 2:1 
Dr.Oetker 

500 g cukru

šťáva z poloviny limetky

Výstačnost: 40 kusů 

Doba přípravy: asi 25 minut

Doba pečení: asi 15 minut

Na těsto:

150 g Marcipánu Dr.Oetker

120 g hladké mouky

1 zarovnaná KL Solamylu jemného 
bramborového škrobu Dr.Oetker

120 g moučkového cukru 

1 bílek

1 zarovnaná KL instantní kávy

1 PL horké vody

Na potření a ozdobení:

75 g rozpůlených vlašských ořechů

1 žloutek

1 PL vody

1 zarovnaná PL cukru 

Ještě potřebujeme:

plech na pečení

papír na pečení

štětec nebo mašlovačku

TIP:

Namísto vlašských
ořechů můžete 
použít také půlky
mandlí. 

V dobře uzavíratelné
nádobě vydrží 
pamlsky přibližně 
1 týden.

TIP:

S Adventní 
pomerančovou 
marmeládou bude
každá vánočka 
chutnat ještě lépe.
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1. Na přípravu těsta v míse ručně smícháme mouku, cukr, proseté kakao 
a jedlou sodu. Přidáme vejce, olej, kefírové mléko a vymícháme dohladka. 
Těsto nalijeme do vymazané a moukou vysypané formy. Vložíme 
do předehřáté trouby a pečeme. 

Elektrická trouba: 180 °C
Horkovzdušná trouba: 160 °C
Plynová trouba: stupeň 2-3

Doba pečení: asi 50 minut

2. Korpus necháme vychladnout na kuchyňské mřížce. Vychladlý korpus 
uvolníme z formy a jednou podélně rozřízneme. Spodní plát položíme 
na dortový podnos. Potřeme pomerančovou marmeládou, navrch 
položíme druhý plát a lehce přitlačíme.

3. Na ozdobení smícháme smetanu ke šlehání se smeta-fixem a vyšleháme 
elektrickým ručním šlehačem na nejvyšším stupni dotuha. Polovinu 
šlehačky naplníme do cukrářského sáčku. Druhou polovinou potřeme 
povrch a okraje dortu. Na povrchu dortu vytvoříme sáčkem velké pusinky.

4. Polevu rozpustíme podle návodu na obalu. Sáček nastřihneme, polevu 
nalijeme na papír na pečení a pomocí lžíce rozetřeme do čtverce 
o velikosti 17 x 17 cm. Polevu necháme zatuhnout. Poté uvolníme 
z papíru na pečení a nalámeme na obdélníčky. Kousky čokolády 
umístíme na okraj dortu. Dort až do podávání uložíme do chladničky.

Výstačnost: 16 porcí

Doba přípravy: asi 20 minut

Doba pečení: asi 50 minut

Na těsto:

400 g hladké mouky

350 g cukru

3 zarovnané PL kakaa

1½ KL Jedlé sody Dr.Oetker

2 vejce

150 ml oleje

1 l kefírového mléka

Na náplň:

5 zarovnaných PL pomerančové 
marmelády 

Na ozdobení:

250 ml šlehačky ke šlehání

1 balíček Smeta-fixu Dr.Oetker

1 balíček Polevy tmavé Dr.Oetker  

Ještě potřebujeme:

dortovou formu (Ø 26 cm)

cukrářský sáček 

papír na pečení

1. Na přípravu těsta ušleháme v míse vejce, cukr a vanilínový cukr elektrickým 
ručním šlehačem na středním stupni do pěny. Smícháme mouku, kypřicí 
prášek, kakao, aroma a krátce na nejnižším stupni vmícháme do vaječné 
pěny. Zlehka ručně vmícháme oříšky. Těsto rovnoměrně rozdělíme 
do vymazané a moukou vysypané formy na muffiny. Povrch uhladíme 
mokrou lžící. Vložíme do předehřáté trouby a pečeme. 

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

Doba pečení: asi 25 minut

2. Muffiny ihned vyjmeme z formy a necháme na kuchyňské mřížce zcela 
vychladnout. Plech na pečení vyložíme papírem na pečení. Muffiny opatrně 
nakrájíme pilkovým nožem na tenké plátky (z každého muffinu vznikne 
asi 5 plátků). Plátky naskládáme vedle sebe na plech a pečeme při stejné 
teplotě.

Doba pečení: asi 5 minut

3. Sušenky stáhneme i s papírem na pečení na kuchyňskou mřížku a necháme 
vychladnout.

Křupavé 
oříškové sušenky

ke svařáku

Zasněžený dort
na štědrovečerní stůl

Výstačnost: 30 kusů

Doba přípravy: asi 15 minut

Doba pečení: asi 25 minut

Na těsto:

2 vejce 

80 g cukru

1 balíček Vanilínového cukru 
Dr.Oetker

130 g hladké mouky

½ KL Kypřicího prášku do pečiva 
Dr.Oetker

1 zarovnaná PL kakaa 

1 KL Rumového aroma Dr.Oetker

200 g celých lískových oříšků

Ještě potřebujeme:

plech na muffiny na 6 kusů

plech na pečení

papír na pečení

TIP:

Recept na Adventní
pomerančovou 
marmeládu naleznete
v tomto receptáři.

TIP:

Sušenky vydrží
v dobře uzavíratelné
nádobě asi 2 týdny.
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