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Kynuté tûsto patfií k nejstar‰ím, nejznámûj‰ím 
a také nejoblíbenûj‰ím druhÛm tûsta. AÈ uÏ z nûj
pfiipravíte povidlové buchty, kfiupav˘ chléb, ovocn˘
kynut˘ koláã nebo mazanec, kynuté tûsto je zkrátka 
králem mezi tûsty! 

Pfiíprava kynutého tûsta se nûkomu mÛÏe zdát 
nároãná a komplikovaná. S v˘robky Dr.Oetker: 
DroÏdím, Pomocníkem na kynuté tûsto Expres 
a Buchtami se stane pfiíprava kynutého tûsta 
hraãkou. Nechte se provést svûtem kynutého tûsta!

DroÏdí Dr.Oetker
Su‰ené pekafiské DroÏdí
Dr.Oetker je vhodné pro 
pfiípravu v‰ech druhÛ 
sladkého i slaného 
peãiva! Jeden balíãek (7 g)
vystaãí na 500 g mouky.
Oproti ãerstvému droÏdí
nevyÏaduje su‰ené 
pekafiské DroÏdí Dr.Oetker
uchovávání v chladu a díky jeho 
dlouhé trvanlivosti jej mÛÏete mít vÏdy po ruce!
Práce s DroÏdím Dr.Oetker 
je velmi jednoduchá! DroÏdí peãlivû 
smícháme s mouku a cukrem. 
Pfiidáme máslo nebo margarín nebo 
olej, vlaÏnou vodu nebo vlaÏné mléko 
a vzniklé tûsto dÛkladnû zpracujeme,
aby se nelepilo na stûny nádoby. 
Tûsto necháme v míse zakryté 
utûrkou na teplém místû vykynout 
(pfiibliÏnû 45 – 60 minut). Tûsto 
posléze zpracujeme podle receptu 
a upeãeme. O jednoduchosti práce 
s DroÏdím Dr.Oetker Vás pfiesvûdãí 
recept na Velikonoãní miminka, kter˘ 
naleznete v receptáfii.

Pomocník na kynuté tûsto Expres Dr.Oetker
Pokud nechceme ãekat, 
aÏ tûsto vykyne, je pro nás 
ideální variantou pro pfiípravu
kynutého tûsta jedineãn˘ 
v˘robek – Pomocník na 
kynuté tûsto Expres Dr.Oetker!
Tûsto díky nûmu totiÏ kyne aÏ
bûhem peãení! Jeden balíãek 
vystaãí na 300 g mouky.
Pomocníka peãlivû smícháme
s moukou, cukrem a solí.
Pfiidáme vejce, vodu a olej
(na rozdíl od pfiípravy kynutého tûsta z droÏdí, nemusí
b˘t voda vlaÏná). Tûsto ihned zpracujeme podle 
receptu a upeãeme. Kynutí není nutné! U‰etfiíte 
aÏ 60 minut Va‰eho ãasu jinak nutného ke kynutí.
Vyzkou‰ejte recept na Ofií‰kové rohlíãky z receptáfie. 

Buchty Dr.Oetker
Milujete povidlové, makové nebo tvarohové buchty?
Bojíte se jejich pfiípravy? Pak právû pro Vás je urãen
v˘robek Buchty Dr.Oetker. Vzhledem k tomu, Ïe DroÏdí
Dr.Oetker je jiÏ souãástí tohoto v˘robku, staãí 

pfiidat pouze vodu a olej. 
Su‰ené pekafiské DroÏdí
Dr.Oetker je pfiibaleno zvlá‰È 
v originálním balení, aby 
si zachovalo svou vysokou 
kvalitu a zaruãilo dokonalé 
vykynutí. Z tohoto kynutého 
tûsta lze pfiipravit i jiné kynuté
dobroty. V období Velikonoc 
si mÛÏete z Buchet Dr.Oetker 
upéct napfiíklad Velikonoãní 
vûnec podle receptu 
z receptáfie nebo Velikonoãní
mazanec, kter˘ najdete na 
www.pecemenavelikonoce.cz.

Svět kynutého těsta



Hody, hody, doprovody! 

Dal‰í nápady pro nejen pro Va‰e 
velikonoãní peãení naleznete 
v knize Peãeme s láskou 6 
„52 expres receptÛ do 20 minut“. 
K dostání na www.oetker.cz

snadná pfiíprava

stfiední obtíÏnost

pfiedpokládáme jiÏ zku‰enost s peãením

pfiíprava do 20 min.

pfiíprava do 40 min.

pfiíprava do 60 min.

KL = kávová lÏiãka

PL = polévková lÏíce

Doba pfiípravy bez kynutí, peãení a chladnutí. Prosíme, pfii peãení vÏdy respektujte zku‰enosti s vlastní troubou. 
Pfiipomínáme, Ïe jistotu vydafieného v˘sledku Vám zaruãujeme pouze pfii pouÏití originálních pfiísad na peãení Dr.Oetker.

Vysvûtlení pouÏit˘ch piktogramÛ a zkratek:

Jana Lindi‰ová       
Zákaznick˘ servis 

Iveta Krausová
Zku‰ební kuchynû

Nechte se leto‰ními svátky jara provést s receptáfiem
Dr.Oetker! 
Zaãneme o Popeleãní stfiedû, kdy si ozdobíme stÛl veli-
konoãním vûncem a zasejeme osení. Na Kvûtnou nedûli
pohostíme rodinu sváteãním HRK-HRK OLÉ kokosov˘m
dortem s ananasem. Ze Zeleného ãtvrtka, kdy se 
na velikonoãním stole zazelenají Jarní rozkvetlé fiezy, 
se pfiehoupneme do Velikonoãní nedûle, kdy za námi
pfiicupitá âokoládov˘ velikonoãní beránek spolu s cel˘m

Zajeãím snûmem. A na Velikonoãní pondûlí se budou 
koledníci zajisté radovat ze sladké v˘sluÏky Perníkov˘ch
vajíãek.  

Pfiejeme Vám veselé a sladké Velikonoce! 



1. Na pfiípravu tûsta smícháme smûs na buchty s pfiibalen˘m droÏdím. Pfiidáme 
vodu, olej a v‰e dÛkladnû ruãnû vypracujeme v hladké tûsto tak, aby se 
nelepilo na stûnu nádoby. Tûsto zaprá‰íme moukou, zakryjeme utûrkou 
a necháme na teplém místû 45 aÏ 60 minut vykynout.

2. Vykynuté tûsto vyklopíme na vál a rozdûlíme na pût stejn˘ch dílÛ. Ze ãtyfi 
vyválíme váleãky o délce 40 cm. Upleteme cop a stoãíme do vûneãku, 
na konci dobfie spojíme. PoloÏíme na vymazan˘ plech. Zb˘vající pát˘ díl 
rozdûlíme na ãtyfii stejné kousky, z kaÏdého vyválíme váleãek o délce 20 cm, 
poloÏíme na vûnec a vytvofiíme „hnízda“ (kam umístníme po upeãení vejce). 
Ponecháme na teplém místû je‰tû 20 minut kynout. Potfieme roz‰lehan˘m 
vejcem a vloÏíme do pfiedehfiáté trouby a peãeme.

Elektrická trouba: 180 °C
Horkovzdu‰ná trouba: 160 °C
Plynová trouba: stupeÀ 3

Doba peãení: asi 40 minut

3. Po vychladnutí vûnec pocukrujeme a do „hnízd“ vloÏíme vejce.

1. Na pfiípravu tûsta na vále prosejeme mouku, kakao, cukr, kypfiicí prá‰ek 
do perníku, pfiidáme med, vejce, Ïloutek a ruãnû vypracujeme hladké tûsto.

2. Z tûsta vyválíme na lehce pomouãené pracovní desce plát o tlou‰Èce 3 mm.
Vykrájíme rÛzné tvary. Mezi dva stejné tvary vloÏíme ‰pejli, pfieneseme 
na plech vyloÏen˘ papírem na peãení a potfieme roz‰lehan˘m bílkem. 
VloÏíme do pfiedehfiáté trouby a peãeme.

Elektrická trouba: 180°C
Horkovzdu‰ná trouba: 160°C
Plynová trouba: stupeÀ 3

Doba peãení: asi 10 minut

3. Po vychladnutí zdobíme tubiãkami a cukrov˘m zdobením dle vlastní 
fantazie. Hotové perníãky zapícháme do osení.

TIP:

O Popeleãní neboli
·karedé stfiedû, 
bychom se nemûli
mraãit. Úsmûv 
ve tváfii v‰em urãitû
vyvolá stÛl ozdoben˘
Velikonoãním 
vûncem!

TIP:

O Popeleãní stfiedû 
je ten nejlep‰í ãas
zasadit osení, 
abychom se z nûj
mohli radovat 
o Velikonoãní 
nedûli. 

Velikonoční věnec
na Popeleční středu Medové perníčky 

do osení
na Popeleční středu

Doba pfiípravy: asi 20 minut

Doba kynutí: asi 80 minut

Doba peãení: asi 40 minut

Na tûsto:

1 balení Buchet Dr.Oetker

260 ml vlaÏné vody

120 ml oleje (12 polévkov˘ch lÏic)

1 vejce

1 zarovnaná KL Rumového 
aroma Dr.Oetker

Na ozdobení:

4 kusy vajec uvafien˘ch natvrdo 
a obarven˘ch

2 zarovnané PL mouãkového cukru

Je‰tû potfiebujeme:

plech na peãení 

ma‰lovaãku

sítko

Doba pfiípravy: asi 20 minut

Doba peãení: asi 10 minut

Na tûsto:

240 g hladké mouky

2 zarovnané PL kakaa

140 g mouãkového cukru

1 balíãek Kypfiicího prá‰ku 
do perníku Dr.Oetker

2 PL medu

1 vejce 

1 Ïloutek

1 bílek

Na ozdobení:

1 balení Tubiãek na zdobení 
Dr.Oetker

cukrová zdobení Dr.Oetker 
(napfi. Kuliãky zlaté/bílé Dr.Oetker,
Kuliãky duhové Dr.Oetker, Perliãky
stfiíbrné Dr.Oetker, Zdobení pestré
Dr.Oetker)

Je‰tû potfiebujeme:

váleãek

formiãky na vykrajování 
(rÛzné tvary)

‰pejle

ma‰lovaãku

papír na peãení

Poãet kusÛ: 2 plechy



1. Na pfiípravu tûsta smícháme v míse mouku, droÏdí, sÛl, cukr a vanilínov˘ cukr. 
Pfiidáme mléko, Heru, vejce, rozinky a v‰e dÛkladnû ruãnû vypracujeme 
v hladké tûsto tak, aby se nelepilo na stûnu nádoby. Nakonec zapracujeme 
na kostky nakrájen˘ marcipán. Povrch zaprá‰íme moukou, zakryjeme utûrkou 
a dáme na teplé místo na 45 aÏ 60 minut vykynout.

2. Vykynuté tûsto vyklopíme na vál a rozdûlíme na 24 stejn˘ch dílÛ, které vyválíme
na váleãky o délce 20 cm. Dva poloÏíme vedle sebe, v polovinû dvakrát 
zapleteme, vytvofiíme oãko (viz TIP 1) a od jedné tfietiny váleãkÛ upleteme 
cop ze ãtyfi váleãkÛ (viz TIP 2). PoloÏíme na vymazan˘ plech a necháme 
na teplém místû je‰tû 20 minut kynout. Poté potfieme roz‰lehan˘m vejcem, 
vloÏíme do pfiedehfiáté trouby a peãeme.

Elektrická trouba: 180 °C
Horkovzdu‰ná trouba: 160 °C
Plynová trouba: stupeÀ 3

Doba peãení: asi 25 minut

3. Po vychladnutí vloÏíme do oãka uvafiené obarvené vejce jako hlaviãku.

1. Na tûsto smícháme mouku s kypfiicím prá‰kem, pfiidáme cukr, vanilínov˘ 
cukr, vejce, mléko a olej. Ruãnû vymícháme hladké tûsto. Nalijeme 
do vymazané a moukou vysypané dortové formy. VloÏíme do pfiedehfiáté 
trouby a peãeme.

Elektrická trouba: 180 °C
Horkovzdu‰ná trouba: 160 °C
Plynová trouba: stupeÀ 3      

Doba peãení: asi 25 minut

2. Do uzavíratelné nádoby vlijeme kompot i se ‰Èávou. Pfiidáme smetanu 
ke ‰lehání, créme olé a smeta-fix. Nádobu dobfie uzavfieme a  „hrkáme“ 
(tfieseme) tak dlouho, dokud se suroviny nespojí.

3. Vychladl˘ korpus podélnû rozkrojíme, polovinou náplnû potfieme spodní 
plát korpusu, pfiikryjeme druhou ãástí korpusu. Zbylou náplní potfieme 
povrch dortu a posypeme kokosem.

Velikonoční miminka
na Květnou neděli

HRK-HRK OLÉ 
kokosový dort 

s ananasem
na Květnou neděli

Poãet kusÛ: 12

Doba pfiípravy: asi 20 minut

Doba kynutí: asi 80 minut

Doba peãení: asi 25 minut

Na tûsto:

500 g hladké mouky

1 balíãek DroÏdí Dr.Oetker

‰petka soli

80 g cukru

1 balíãek Vanilínového cukru
Dr.Oetker

250 ml vlaÏného mléka

100 g rozpu‰tûné Hery

1 vejce

150 g rozinek

150 g Marcipánu Dr.Oetker

Na potfiení:

1 roz‰lehané vejce

Na ozdobení:

12 kusÛ vajec uvafien˘ch
natvrdo a obarven˘ch

Je‰tû potfiebujeme:

plech na peãení 

ma‰lovaãku

Doba pfiípravy: asi 20 minut

Doba peãení: asi 25 minut

Na tûsto:

320 g polohrubé mouky 

1 balíãek Kypfiicího prá‰ku 
do peãiva Dr.Oetker

220 g cukru 

1 balíãek Vanilínového cukru 
Dr.Oetker

3 vejce 

250 ml mléka 

250 ml oleje

Na náplÀ:

1 kompot ananasov˘ - kousky
(hmotnost asi 560 g) 

200 – 250 ml smetany ke ‰lehání 

1 balíãek Crème Olé pudingu 
bez vafiení s kokosovou 
pfiíchutí Dr.Oetker

1 balíãek Smeta-fixu Dr.Oetker

Na ozdobení:

3 zarovnané PL strouhaného 
kokosu

Je‰tû potfiebujeme:

dortovou formu (∅ 26 cm)

uzavíratelnou nádobu 
o objemu asi 3 l

TIP:

Místo Crème Olé 
s kokosovou pfiíchutí
mÛÏeme pouÏít
Crème Olé 
s vanilkovou pfiíchutí.  TIP 2: Návod na pletení copu ze ãtyfi váleãkÛ najdete na www.oetker.cz / Tipy a triky / Peãení  

TIP 1:
1.

2.



1. Na pfiípravu tûsta smícháme smûsi na pizzu s vodou a vypracujeme hladké 
tûsto. Polovinu tûsta vyválíme na placku o prÛmûru 30 cm a vloÏíme 
do vymazané formy, vytvofiíme okraj. 

2. Na pfiípravu náplnû ‰penát na sítku opláchneme, pfielijeme horkou vodou 
a necháme odkapat. Do mísy nakrájíme rohlík na malé kousky, pfiidáme 
nasekan˘ ‰penát, tvarohov˘ s˘r, 2 vejce, slaninu nakrájenou na malé 
kousky, prolisovan˘ ãesnek, nastrouhan˘ s˘r, sÛl a pepfi. V‰e promícháme 
a rozetfieme do formy na tûsto. Do náplnû pomocí lÏíce vytvofiíme 3 dÛlky 
a do kaÏdého z nich vyklepneme vejce.

3. Druhou polovinu tûsta vyválíme na placku o prÛmûru 27 cm, poloÏíme 
na náplÀ, lehce pfiitiskneme a potfieme pomocí ma‰lovaãky roz‰lehan˘m 
vejcem. VloÏíme do pfiedehfiáté trouby a peãeme.

Elektrická trouba: 180 °C
Horkovzdu‰ná trouba: 160 °C
Plynová trouba: stupeÀ 3

Doba peãení: asi 45 minut

4. Koláã mÛÏeme podávat tepl˘ i studen˘.

1. Na pfiípravu tûsta vy‰leháme z bílkÛ tuh˘ sníh. Îloutky spoleãnû s cukrem 
a vanilínov˘m cukrem vy‰leháme elektrick˘m ruãním ‰lehaãem do Ïloutkové
pûny. V míse smícháme mouku, kypfiicí prá‰ek a zlehka vmícháme spoleãnû
s olejem a mlékem do Ïloutkové pûny. Nakonec zlehka zapracujeme sníh z bílkÛ. 

2. Tûsto nalijeme na vymazan˘ a moukou vysypan˘ plech, vloÏíme 
do pfiedehfiáté trouby a peãeme.

Elektrická trouba: 180 °C
Horkovzdu‰ná trouba: 160 °C
Plynová trouba: stupeÀ 3

Doba peãení: asi 25 minut

3. Upeãen˘ korpus necháme na kuchyÀské mfiíÏce vychladnout.

4. Na náplÀ necháme dobfie odkapat meruÀky na sítku a ‰Èávu zachytíme. 
Krémovou náplÀ pfiipravíme s mlékem, cukrem a máslem podle návodu 
na obale. Hotovou náplÀ rozetfieme na vychladl˘ korpus a poklademe 
meruÀkami.

5. Na ozdobení pfiipravíme cukrárenské Ïelé s meruÀkovou ‰Èávou a cukrem 
podle návodu na obale. Nalijeme na meruÀky a necháme ztuhnout. 
Mouãník nakrájíme na fiezy, které ozdobíme oplatkov˘mi kvûtinami.

Jarní rozkvetlé řezy
na Zelený čtvrtek 

Zelený velikonoční
koláč

na Zelený čtvrtek

Doba pfiípravy: asi 20 minut

Doba peãení: asi 45 minut

Na tûsto:

2 balení Pizzy v prá‰ku Dr.Oetker

340 ml studené vody

Na náplÀ:

200 g ãerstvého ‰penátu

1 rohlík

250 g tvarohového s˘ru 
(typu Luãina)

2 vejce

250 g anglické slaniny

3 strouÏky ãesneku

3 zarovnané PL strouhaného 
tvrdého s˘ru

1 zarovnaná KL soli

1/2 KL pepfie

3 vejce

Na potfiení:

1 vejce

Je‰tû potfiebujeme:

koláãovou formu (∅ 27 cm)

váleãek

sítko

ma‰lovaãku

Doba pfiípravy: asi 20 minut

Doba peãení: asi 25 minut

Na tûsto:

3 bílky

3 Ïloutky

150 g cukru

1 balíãek Vanilínového cukru
Dr.Oetker

300 g polohrubé mouky 

1 balíãek Kypfiicího prá‰ku 
do peãiva Dr.Oetker

100 ml oleje

200 ml mléka

Na náplÀ:

kompot meruÀky pÛlené 
(hmotnost po odkapání 470 g)

1 balení Krémové náplnû 
vanilkové Dr.Oetker

200 ml studeného mléka

2-3 PL mouãkového cukru

125 g zmûklého másla

Na ozdobení:

1 balíãek Cukrárenského Ïelé 
zeleného Dr.Oetker

500 ml meruÀkové ‰Èávy z kompotu
(pfiípadnû doplnûné vodou)

2 zarovnané PL cukru

1 balení Kvûtin oplatkov˘ch
Dr.Oetker

Je‰tû potfiebujeme:

plech na peãení (30x40 cm)

sítko

TIP:

O Zeleném ãtvrtku 
by na velikonoãním
stole nemûlo chybût
podle tradice nûco
zeleného – napfi.
Zelen˘ velikonoãní
koláã se ‰penátem.



1. Na pfiípravu tûsta smícháme smûs na muffiny s vodou, olejem, vejcem 
a ruãnû metliãkou vymícháme dohladka podle návodu na obale.

2. Na plech rozloÏíme 12 papírov˘ch ko‰íãkÛ. Polovinou tûsta pomocí dvou 
polévkov˘ch lÏic naplníme dna ko‰íãkÛ.

3. Marcipán rozdûlíme na 2 díly. První polovinu rozdûlíme na 12 dílÛ 
a z kaÏdého dílu utvofiíme kuliãku, kterou vloÏíme na tûsto do ko‰íãkÛ. 
Druhou polovinou tûsta naplníme zbytek ko‰íãkÛ. VloÏíme do pfiedehfiáté 
trouby a peãeme.

Elektrická trouba: 180 °C
Horkovzdu‰ná trouba: 160 °C
Plynová trouba: stupeÀ 3

Doba peãení: asi 20 minut

4. Na ozdobení vyválíme na pocukrované plo‰e druhou polovinu marcipánu. 
Pomocí formiãky vykrojíme ryby, které dozdobíme tubiãkami a poloÏíme 
na muffiny.

1. Na pfiípravu tûsta smícháme smûsi s vodou, olejem a vejcem a vymícháme 
tûsto dohladka podle návodu na obalech. Na plech rozloÏíme 20 papírov˘ch
ko‰íãkÛ.

2. Ko‰íãky naplníme stfiídavû pomocí lÏíce tmav˘m a svûtl˘m tûstem tak, 
aby vznikly pruhy. Pokud chceme muffiny mramorové, vytvofiíme vidliãkou 
mramorov˘ vzor. Plech vloÏíme do pfiedehfiáté trouby a peãeme.

Elektrická trouba: 170 °C
Horkovzdu‰ná trouba: 150 °C
Plynová trouba: stupeÀ 3

Doba peãení: asi 25 minut

3. Po upeãení necháme muffiny vychladnout, ozdobíme kvítky.

Rozkvetlé strakaté 
muffiny

na Velký pátek

Čokoládové muffiny
s marcipánem

na Velký pátek

Poãet kusÛ: 12

Doba pfiípravy: asi 20 minut

Doba peãení: asi 20 minut

Na tûsto:

1 balení MuffinÛ ãokoládov˘ch 
s ãokoládov˘mi kousky Dr.Oetker

110 ml vody

40 ml oleje

1 vejce

Na náplÀ a ozdobení:

150 g Marcipánu Dr.Oetker 

1 balení Tubiãek na zdobení
Dr.Oetker

Je‰tû potfiebujeme:

12 papírov˘ch ko‰íãkÛ 
(jsou souãástí smûsi na muffiny)

plech na peãení

formiãku na vykrajování 
ve tvaru ryby

Poãet kusÛ: 20 

Doba pfiípravy: asi 15 minut

Doba peãení: asi 25 minut

Na tûsto:

1 balení MuffinÛ s ãokoládov˘mi 
kousky Dr.Oetker 

1 balení MuffinÛ ãokoládov˘ch 
s ãokoládov˘mi kousky Dr.Oetker 

110 ml + 110 ml vody 

40 ml + 40 ml oleje

1 + 1 vejce   

Na ozdobení:

1 balení Kvûtin oplatkov˘ch 
Dr.Oetker     

Je‰tû potfiebujeme:

2 x 10 papírov˘ch ko‰íãkÛ 
(jsou souãástí smûsi na muffiny)

plech na peãení

TIP:

Muffiny mÛÏeme
ozdobit také 
svûtlou nebo 
tmavou Polevou
Dr.Oetker.

TIP:

O Velkém pátku se
zpravidla drÏí pÛst,
kdo nevydrÏí o hladu,
mÛÏe si dopfiát 
rybu – tfieba tu 
z marcipánu! 



1. Na pfiípravu tûsta smícháme na vále mouku, sÛl, cukr, vanilínov˘ cukr, 
vejce, Heru a ruãnû vypracujeme hladké tûsto.

2. Z tûsta vyválíme na lehce pomouãené pracovní desce plát o tlou‰Èce 3 mm. 
Vykrájíme formiãkami rÛzné velikonoãní tvary a naskládáme na plech 
vyloÏen˘ papírem na peãení. VloÏíme do pfiedehfiáté trouby a peãeme.

Elektrická trouba: 180 °C
Horkovzdu‰ná trouba: 160 °C
Plynová trouba: stupeÀ 3

Doba peãení: asi 10 minut

3. Polevu rozpustíme podle návodu na obale a vychladlé su‰enky polijeme. Necháme
vychladnout a tubiãkami napí‰eme jména a ozdobíme dle vlastní fantazie.

Veselé velikonoční
jmenovky

na Bílou sobotu

Poãet kusÛ: 2 plechy

Doba pfiípravy: asi 20 minut

Doba peãení: asi 10 minut 

Na tûsto:

250 g hladké mouky

‰petka soli

100 g mouãkového cukru

1 balíãek Vanilínového cukru
Dr.Oetker

1 vejce

150 g zmûklé Hery

Na ozdobení:

1 balení Tubiãek na zdobení
Dr.Oetker

1 balíãek Polevy svûtlé Dr.Oetker

Je‰tû potfiebujeme:

váleãek

formiãky na vykrajování 
(rÛzné tvary)

papír na peãení

1. Na pfiípravu náplnû ofiechy a pi‰koty rozemeleme, pfiidáme vanilkov˘ cukr, 
mléko a promícháme. 

2. Na pfiípravu tûsta smícháme v míse mouku, cukr, sÛl, pomocníka na kynuté 
tûsto a dobfie promícháme. Pfiidáme vodu, olej, vejce a rum. Vafieãkou 
vypracujeme hladké tûsto, které se nelepí na stûny nádoby. 

3. Tûsto rozválíme na plát vysok˘ asi 3 mm. RozfieÏeme na prouÏky ‰iroké 
asi 11 cm a ty dále rozfieÏeme na trojúhelníky. NáplÀ rozdûlíme lÏiãkou 
do pfiipraven˘ch trojúhelníkÛ. Stoãíme a vytvofiíme rohlíãky. Rohlíãky 
poklademe na plech vyloÏen˘ papírem na peãení, potfieme roz‰lehan˘m 
vejcem. Plech vloÏíme do pfiedehfiáté trouby a peãeme.

Elektrická trouba: 180 °C
Horkovzdu‰ná trouba: 160 °C
Plynová trouba: stupeÀ 3

Doba peãení: asi 30 minut

4. Je‰tû teplé rohlíãky posypeme mouãkov˘m cukrem.

Oříškové rohlíčky
na Bílou sobotu

Poãet kusÛ: asi 25 

Doba pfiípravy: asi 25 minut

Doba peãení: asi 30 minut

Na náplÀ:

200 g vla‰sk˘ch ofiechÛ

30 ks dûtsk˘ch kulat˘ch pi‰kotÛ

2 balíãky Vanilkového cukru 
Dr.Oetker

100 ml mléka

Na tûsto:

300 g hladké mouky

25 g cukru

1/2 KL soli

1 balíãek Pomocníka na kynuté 
tûsto Expres Dr.Oetker

150 ml vody

40 ml oleje

1 vejce

1 PL rumu

Na potfiení a posypání:

1 vejce

1 PL mouãkového cukru

Je‰tû potfiebujeme:

plech na peãení

ma‰lovaãku

papír na peãení

TIP:

Jmenovky mÛÏeme
ozdobit také rÛzn˘m
cukrov˘m zdobením
Dr.Oetker.

TIP:

Rady jak na kynuté
tûsto naleznete 
na zadní stranû 
receptáfie.



1. Na pfiípravu tûsta vy‰leháme elektrick˘m ruãním ‰lehaãem na stfiedním stupni
Heru, cukr a vanilínov˘ cukr do pûny. Postupnû za‰leháme po jednom vejce. 
Mouku, sÛl, kypfiicí prá‰ek, ãokoládu, ofií‰ky smícháme a zlehka zapracujeme 
do vajeãné smûsi.

2. Tûsto nalijeme do vymazané a moukou vysypané formy, vloÏíme 
do pfiedehfiáté trouby a peãeme. 

Elektrická trouba: 170 °C
Horkovzdu‰ná trouba: 150 °C
Plynová trouba: stupeÀ 3

Doba peãení: asi 50 minut

3. Po upeãení necháme beránka mírnû zchladnout, vyklopíme z formy a polijeme
polevou pfiipravenou podle návodu na obale. Ihned posypeme ofií‰ky. 
Po zatuhnutí dozdobíme tubiãkami a ma‰lí.

1. Na pfiípravu tûsta nastrouháme na hrubém struhadle polevu. Máslo nebo 
margarín, cukr, vanilínov˘ cukr, sÛl a aroma vy‰leháme elektrick˘m ruãním 
‰lehaãem na nejvy‰‰ím stupni do pûny, postupnû po jednom pfiidáváme 
vejce. Smícháme mouku, kypfiicí prá‰ek, mandle, nastrouhanou polevu 
a zlehka vmícháme do vajeãné smûsi.

2. Tûsto uhladíme do formy vyloÏené papírem na peãení, vloÏíme 
do pfiedehfiáté trouby a peãeme.

Elektrická trouba: 180 °C
Horkovzdu‰ná trouba: 160 °C
Plynová trouba: stupeÀ 3

Doba peãení: asi 50 minut

3. Po upeãení necháme mouãník mírnû zchladnout a vyklopíme z formy.

4. Na ozdobení rozpustíme polevu podle návodu na obale, mouãník polijeme 
a necháme zatuhnout.

5. Prosát˘m kakaem obarvíme 120 g marcipánu a rozdûlíme na 10 dílÛ. 
Z kaÏdého dílu vytvofiíme kuliãku jako zajeãí hlaviãku. Ze zbytku marcipánu 
vymodelujeme ma‰liãky. Hlaviãky a ma‰liãky ozdobíme tubiãkami, vytvofiíme
ou‰ka z plátkÛ mandlí. Tubiãkou pfiilepíme hlaviãky a ma‰liãky na mouãník.  

Zaječí sněm
na Velikonoční neděli

Čokoládový 
velikonoční beránek

na Velikonoční neděli

Doba pfiípravy: asi 20 minut

Doba peãení: asi 50 minut

Na tûsto:

125 g zmûklé Hery

130 g cukru

1 balíãek Vanilínového cukru 
Dr.Oetker

2 vejce

130 g hladké mouky 

‰petka soli

1/2 KL Kypfiicího prá‰ku 
do peãiva Dr.Oetker

50 g nastrouhané mléãné ãokolády

50 g strouhan˘ch lískov˘ch ofií‰kÛ

Na ozdobení: 

1 balíãek Polevy tmavé Dr.Oetker

50 g nasekan˘ch lískov˘ch ofií‰kÛ

1 balení Tubiãek na zdobení 
Dr.Oetker

Je‰tû potfiebujeme:

formu na beránka

ma‰li

Poãet kusÛ: 10 

Doba pfiípravy: asi 20 minut

Doba peãení: asi 50 minut

Na tûsto:

1 balíãek Polevy tmavé Dr.Oetker

150 g zmûklého másla 
nebo margarínu

150 g cukru

1 balíãek Vanilínového cukru 
Dr.Oetker

‰petka soli

1/2 KL Mandlového aroma 
Dr.Oetker

3 vejce

150 g hladké mouky

1 zarovnaná KL Kypfiicího prá‰ku 
do peãiva Dr.Oetker

50 g mlet˘ch mandlí

1 balíãek Polevy tmavé Dr.Oetker

Na ozdobení:

1 zarovnaná KL kakaa

150 g Marcipánu Dr.Oetker

1 balení Tubiãek na zdobení 
Dr.Oetker

plátky mandlí

Je‰tû potfiebujeme:

formu na srnãí hfibet (30 x 11 cm)

papír na peãení

struhadlo

TIP:

Nejen pro milovníky
ofií‰kÛ mÛÏeme 
beránka ozdobit
Polevou ofií‰kovou
De Luxe Dr.Oetker!

TIP:

O Velikonoãní nedûli
nesmí na Ïádném
stole chybût 
velikonoãní beránek
ãi zajíãek. Nebo 
rovnou cel˘ Zajeãí
snûm!



1. Na pfiípravu tûsta smícháme na vále mouku, sÛl, cukr, vanilínov˘ cukr, vejce, 
Heru a ruãnû vypracujeme dohladka.

2. Z tûsta vyválíme na lehce pomouãené pracovní desce plát o tlou‰Èce 3 mm.  
Formiãkou vykrájíme vajíãka a naskládáme na plech vyloÏen˘ papírem 
na peãení. VloÏíme do pfiedehfiáté trouby a peãeme.

Elektrická trouba: 180 °C
Horkovzdu‰ná trouba: 160 °C
lynová trouba: stupeÀ 3

Doba peãení: asi 10 minut

3. Po vychladnutí slepíme vÏdy dvû vajíãka dÏemem. Ozdobíme tubiãkami 
a cukrov˘m zdobením dle vlastní fantazie.

1. Na pfiípravu tûsta smícháme smûs na perník s vodou a olejem. 
V‰e dÛkladnû promícháme ruãnû dohladka. 

2. Tûsto nalijeme do vymazaného a moukou vysypaného plechu. 
VloÏíme do pfiedehfiáté trouby a peãeme. 

Elektrická trouba: 165 °C
Horkovzdu‰ná trouba: 155 °C
Plynová trouba: stupeÀ 3

Doba peãení: asi 40 minut

3. Po vychladnutí perník rozdrobíme do mísy, pfiidáme povidla nebo dÏem, 
rum a ruãnû dobfie prohnûteme dohladka. Ruce namáãíme ve studené 
vodû a tvarujeme vajíãka o velikosti 3-4 cm. VloÏíme do chladniãky 
a necháme asi 2 hodiny ztuhnout.

4. Na ozdobení rozpustíme polevu podle návodu na obale a nalijeme 
do mistiãky, pomocí vidliãky namoãíme osm vajíãek a necháme zatuhnout. 
Marcipán rozválíme na pocukrované plo‰e na v˘‰ku asi 5 mm a nakrájíme 
ãtvereãky, do kter˘ch zabalíme zbylá vajíãka.

5. Vajíãka dozdobíme tubiãkami.

Perníková vajíčka
na Velikonoční pondělí

Velikonoční 
vajíčka

na Velikonoční pondělí

Poãet kusÛ: 2 plechy  

Doba pfiípravy: asi 20 minut

Doba peãení: asi 10 minut  

Na tûsto:

250 g hladké mouky

‰petka soli

100 g mouãkového cukru

1 balíãek Vanilínového cukru 
Dr.Oetker

1 vejce

150 g zmûklé Hery

Na slepení: 

100 g pikantního dÏemu 
(napfi. rybízového)

Na ozdobení: 

1 balení Tubiãek na zdobení 
Dr.Oetker

cukrová zdobení Dr.Oetker 
(napfi. Kuliãky zlaté/bílé Dr.Oetker,

Kuliãky duhové Dr.Oetker 
nebo Srdíãka Dr.Oetker)

Je‰tû potfiebujeme:

plech na peãení (30 x 40 cm)

váleãek

formiãku na vykrajování vajíãek

papír na peãení

Poãet kusÛ: asi 16 

Doba pfiípravy: asi 20 minut

Doba peãení: asi 40 minut

Na tûsto:

1 balení Perníku Dr.Oetker 

400 ml vody

120 ml oleje (12 polévkov˘ch lÏic)

4 zarovnané PL ‰vestkov˘ch 
povidel nebo pikantního dÏemu 
(napfi. rybízového)

3 PL rumu

Na ozdobení:

1 balíãek Polevy tmavé Dr.Oetker

150 g Marcipánu Dr.Oetker

1 balení Tubiãek na zdobení 
Dr.Oetker

Je‰tû potfiebujeme:

plech na peãení 

TIP:

O Velikonoãní 
pondûlí mÛÏeme 
koledníky pfiekvapit
sladk˘mi
Velikonoãními nebo
Perníkov˘mi vajíãky!

TIP:

Pokud chceme
Perníkov˘mi vajíãky
obdarovat dûtské 
koledníky, nahradíme
rum ‰Èávou 
z jakéhokoliv kompotu.



120 let

voňavého pečení

Je tomu jiÏ 120 let, kdy v roce 

1891 Dr. August Oetker koupil 

v nûmeckém mûstû Bielefeld 

lékárnu a tím zapoãal 

dlouholetou úspû‰nou historii 

spoleãnosti Dr.Oetker. Tajnû 

pracoval na v˘robku, kter˘ 

zpÛsobil doslova pfievrat v peãení. 

Po dvou letech intenzivní práce

zdokonalil kypfiicí prá‰ek natolik, 

Ïe se tûsto vÏdy nakypfiilo a mûlo 

neutrální chuÈ. Kypfiicí prá‰ek 

mohly hospodyÀky skladovat 

a 1 balíãek byl urãen pfiesnû 

na 1/2 kg mouky. Tento 

fenomenální objev mu pfiinesl 

úspûch, kter˘ trvá dodnes.

Historie spoleãnosti Dr.Oetker 

v âeské republice se zaãala psát 

v Brnû v roce 1923. V roce 1991 

se spoleãnost Dr.Oetker vrátila 

do b˘valého âeskoslovenska 

a dnes dodává do obchodÛ 

nejprodávanûj‰í v˘robky pfiísad 

a smûsí na peãení, pudingÛ 

v prá‰ku, pfiípravkÛ 

na zavafiování a mraÏen˘ch 

pizz. Pro své zákazníky 

neustále vyvíjí nové 

a jedineãné v˘robky 

a stojí si za heslem 

„Kvalita je nejlep‰í recept“!

Spoleãnost Dr.Oetker slaví 120. v˘roãí od svého zaloÏení. V ãem je podle
Vás její úspûch?
KdyÏ v roce 1891 Dr. August Oetker koupil v Bielefeldu lékárnu, stanovil si cíl
a tím bylo dokázat nûco zcela mimofiádného a prospû‰ného pro lidi. A to se
mu také povedlo: díky zdokonalení kypfiicího prá‰ku zpÛsobil revoluci na poli
peãení. Vyvíjel také neustále nové v˘robky a pfiedev‰ím vÏdy myslel na toho,
kdo jeho v˘robky bude pouÏívat. A tímto se fiídí spoleãnost Dr.Oetker jiÏ 
120 let – dlouhodobû pfiiná‰íme zákazníkÛm kvalitní a jedineãné v˘robky, 
na které je na 100% spolehnutí. Ne nadarmo je na‰e heslo „Kvalita je nejlep‰í 
recept“!

Jak˘ je Vá‰ vztah ke spoleãnosti Dr.Oetker?
Do firmy jsem nastoupil zaãátkem roku 1993. Jsem hrd˘ na to, Ïe jsem
souãástí firmy jako je Dr.Oetker. Za dobu na‰eho dvacetiletého pÛsobení 
na ãeském a slovenském trhu jsme se stali nejprodávanûj‰í znaãkou na trhu
pfiísad a smûsí na peãení, pudingÛ v prá‰ku a mraÏené pizzy. A to v‰e nejen 
díky neustálému dÛrazu na kvalitu a v˘sledky na‰í práce, ale pfiedev‰ím 
na kvalitu na‰ich v˘robkÛ a spokojenost na‰ich zákazníkÛ. 

Kdy jste naposledy nûco upekl?
Pfiiznám se, Ïe neumím vafiit, ale co se t˘ãe peãení, tomu se vûnuji ãím dál
ãastûji a nejen z profesionální povinnosti. Naposledy jsem mûl moÏnost péct 
a zdobit perníãky s dûtmi pfied Vánoci v SOS dûtské vesniãce v Karlov˘ch
Varech - Doubí. Od loÀského roku totiÏ spoleãnost Dr.Oetker sponzoruje SOS
dûtské vesniãky. KaÏdá velká firma by mûla b˘t také sociálnû odpovûdná 
a podporovat ty, ktefií mají v Ïivotû ménû ‰tûstí. Proto jsme se rozhodli 
pfiispívat SOS dûtsk˘m vesniãkám, abychom tím podpofiili jejich ãinnost 
a pomohli dûtem vychovávan˘ch v pûstounské péãi vyrÛstat v dÛstojném 
rodinném prostfiedí plném zaslouÏené lásky a péãe.

Rozhovor s generálním ředitelem

Dr.Oetker ČR, Ing. Jozefem Debreckým

1. Máslo nebo margarín tfie se v míse, pak se pfiidá cukr, dokud pûna 
nevznikne. Vmíchá se po jednom vejce, olej, citrónového aroma a mák. 
Posléze pfiidá se smûs na bábovku, mléko a rozinky. Tûsto vymíchá se, 
dokud není hladce uhnûteno. 

2. Tûsto vloÏí se do formy, fiádnû vyma‰tûné a moukou vysypané. Tûsto 
peãe se ve vyhfiáté troubû podle pfiedpisu na krabiãce bábovkové smûsi 
asi hodinu.

3. Vychladlá bábovka z formy vyklopí se a cukrem posypati mÛÏe. 

"
Maková bábovka" 

dle ilustrovaných kuchařských předpisů 

pro naše hospodyňky od Dr.Oetkera 

(30. léta 20. století)

Doba pfiípravy: asi 20 minut

Doba peãení: asi 60 minut

Na tûsto:

100 g zmûklého másla 
nebo margarínu

50 g cukru

2 vejce

1/2 KL Citrónového aroma 
Dr.Oetker

150 g mletého máku

1 balení Bábovky Dr.Oetker 

250 ml mléka

50 g rozinek

Je‰tû potfiebujeme:

formu na bábovku (∅ 23 cm)

TIP:

Recept je pÛvodní
podle historického
receptáfie Dr.Oetker,
pouze s mírn˘mi 
úpravami.  




