ravé jarní zdobení
Rozveselte Váš velikonoční stůl jedinečnými dekoracemi Dr.Oetker! Široká řada výrobků umožňuje
zapojit fantazii a vytvořit z každého moučníku originál. Zdobení je jednoduché a bude bavit hlavně děti.

hotové
již za
1 minutu

bez umělých
barviv,
sladidel
a aromat

10 kvítků
a 10 lístků
z jedlého
papíru

pěnová kuřátka
a zelené
cukrové
zdobení

promění
každý
moučník
v umělecké
dílo

NOVINKA

Receptář č. 31
Dr.Oetker s.r.o., Americká 2335, 272 01 Kladno, www.oetker.cz

Vysvětlení použitých piktogramů a zkratek:
snadná příprava

příprava do 20 min.

KL = kávová lžička

střední obtížnost

příprava do 40 min.

PL = polévková lžíce

předpokládáme již zkušenost s pečením

příprava do 60 min.

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.

Péct mohou všichni bez rozdílu věku, ti menší samozřejmě
s pomocí maminek nebo babiček. Proto jsme se rozhodli
věnovat letošní jarní receptář především dětem.

mysleli i na dříve narozené, které můžete o svátcích
pohostit Velikonočním dortem nebo Jarním broskvovým
koláčem.

Nechte drobotinu, aby Vám pomohla při zdobení Zajíčků
z muffinů nebo Lineckých kytiček, ozdobila velikonoční
osení Pestrými marcipánovými vajíčky nebo upletla
jednoduché Pomlázky z kynutého těsta. Zkuste zapojit
děti do přípravy Velikonočních cupcakes, Špenátových
palačinek nebo Strakaté rolády. Uvidíte, že je nebudete
muset dvakrát pobízet. Vlastnoručně připravené dobroty
budou dětem chutnat dvojnásob! Samozřejmě jsme

Přivítejte jaro pestrými a hravými recepty, se kterými Vám
mohou pomoci i děti, a pečte s láskou!
Přejeme Vám Hravé jaro.

Jana Lindišová
Zákaznický servis

Iveta Krausová
Zkušební kuchyně

U každého receptu naleznete
symbol, který značí, jak se mohou
děti do tvorby daného receptu
zapojit.
Rozhodnutí je jen na Vás!

Výstačnost: 16 porcí

Výstačnost: 4 plechy,
asi 40 slepených kytiček

Doba přípravy: asi 40 minut

Doba přípravy: asi 30 minut

Doba pečení: asi 25 minut

Doba pečení: asi 10 minut
Na těsto:
Na těsto:

300 g polohrubé mouky

300 g hladké mouky

1 balíček Kypřicího prášku
do pečiva Dr.Oetker

1/2 balíčku Kypřicího prášku
do pečiva Dr.Oetker

220 g cukru

3 balíčky Pudingu Naturamyl
s malinovou příchutí Dr.Oetker

1 balíček Vanilínového cukru
Dr.Oetker

100 g moučkového cukru

3 vejce

250 g změklé Hery

250 ml mléka

1 vejce

250 ml oleje

Na náplň:
1 sklenička jahodového džemu

Na náplň:
1 balení Krémové náplně vanilkové
Dr.Oetker

Na ozdobení:
1 balení Tubiček na zdobení
Dr.Oetker

200 ml studeného mléka
3 zarovnané PL moučkového cukru

lentilky

Na ozdobení:

Ještě potřebujeme:

150 g Marcipánu Dr.Oetker

plech na pečení

1 zarovnaná PL prosátého kakaa

papír na pečení

Ještě potřebujeme:

váleček

dortovou formu (Ø 26 cm)

formičku na vykrajování
ve tvaru kytičky

cukrářský sáček

Linecké kytičky
děti mohou vykrajovat, slepovat
a zdobit kytičky
1. Na přípravu těsta smícháme v míse mouku, kypřicí prášek, pudingy a cukr.
Přidáme Heru, vejce a ručně vypracujeme hladké těsto.
2. Těsto vyválíme na lehce pomoučené pracovní ploše na plát o tloušťce
asi 4 mm. Formičkou vykrájíme kytičky a přeneseme 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

Velikonoční dort
děti mohou vymazat formu a modelovat kočičky
1. Na přípravu těsta smícháme v míse mouku, kypřicí prášek, cukr
a vanilínový cukr. Přidáme vejce, mléko, olej a ručně 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 3
Doba pečení: asi 25 minut
2. Náplň připravíme z krémové náplně, mléka a cukru podle návodu na obale.
3. Vychladlý korpus jednou podélně rozřízneme. Do cukrářského sáčku
odebereme 3 PL náplně. Polovinu zbylé náplně natřeme na spodní díl
korpusu a přikryjeme vrchním dílem korpusu. Druhou polovinu náplně
použijeme na potření povrchu a okraje dortu. Uložíme do chladničky.

3. Upečené kytičky necháme vychladnout a vždy 2 kousky slepíme džemem.
Ozdobíme tubičkami a lentilkami dle vlastní fantazie.

4. Na ozdobení obarvíme dvě třetiny marcipánu kakaem. Z neobarvené
třetiny vytvoříme kuličky jako kočičky a z tmavého marcipánu
vymodelujeme stonky a mašli. Marcipánové ozdoby naskládáme na dort.

4. Místo kytiček můžeme vykrajovat i jiné velikonoční nebo jarní motivy.

5. Náplní v cukrářském sáčku dozdobíme okraje dortu.

TIP:
Pro milovníky
čokoládové chuti
můžeme použít
místo vanilkové
Krémovou náplň
čokoládovou
Dr.Oetker.

Výstačnost: 30 porcí

Výstačnost: 12 porcí

Doba přípravy: asi 30 minut

Doba přípravy: asi 20 minut

Doba pečení: asi 25 minut

Doba kynutí: 65-80 minut
Doba pečení: asi 20 minut

Na těsto:
200 g změklé Hery

Na těsto:
1 balení Buchet Dr.Oetker

200 g cukru

1 balíček Vanilínového cukru
Dr.Oetker

1 balíček Vanilínového cukru
Dr.Oetker

200 ml vlažného mléka

3 vejce

150 g rozpuštěné zchladlé Hery

200 g hladké mouky

2 zarovnané PL medu

1 balíček Kypřicího prášku
do pečiva Dr.Oetker

nastrouhaná kůra z 1/2 chemicky
neošetřeného citrónu

Na náplň:
2 broskvové kompoty
(hmotnost po odkapání 2x470 g)

1 KL Rumového aroma Dr.Oetker
Na potření a posypání:

2 balíčky Pudingu Originál
s vanilkovou příchutí Dr.Oetker

1 vejce
1 balíček Skořicového cukru
Dr.Oetker

750 ml mléka
50 g cukru

Ještě potřebujeme:

2 balíčky Dort-želé čirého Dr.Oetker

plech na pečení

500 ml šťávy z kompotu
(případně doplněné vodou)

papír na pečení
štětec nebo mašlovačku

Ještě potřebujeme:
plech na pečení (30 x 40 cm)
sítko

Jarní broskvový koláč
děti mohou vymazat plech
a poklást broskve na puding

1. Na přípravu těsta vyšleháme elektrickým ručním šlehačem na středním
stupni Heru, cukr a vanilínový cukr do pěny. Postupně zašleháme
po jednom vejce. Smícháme mouku s kypřicím práškem a zlehka
zapracujeme do vaječné směsi.
2. Těsto rozetřeme na vymazaný a moukou vysypaný plech a uhladíme.
Vložíme do předehřáté trouby a pečeme.
Elektrická trouba: 170 °C
Horkovzdušná trouba: 150 °C
Plynová trouba: stupeň 3
Doba pečení: asi 25 minut

TIP:

3. Na přípravu náplně necháme odkapat kompoty na sítku, šťávu přitom zachytíme.

Koláč můžeme
obměnit a náplň
připravit z Pudingu
Originál
s čokoládovou
příchutí Dr.Oetker.

4. Oba pudingy uvaříme najednou podle návodu na obale, ovšem pouze
se 750 ml mléka a 50 g cukru. Ještě horký puding nalijeme na vychladlý
korpus a poklademe odkapanými broskvemi řeznou stranou dolů.
5. Odměřenou šťávu z kompotu smícháme s dort-želé a připravíme podle
návodu na obale (bez cukru). Broskve polijeme mírně zchladlým želé
a necháme v chladničce ztuhnout.

Pomlázky z kynutého těsta
děti mohou uplést pomlázky
1. Na přípravu těsta smícháme v míse směs na buchty a droždí (je součástí
balení), vanilínový cukr, mléko, Heru, med, kůru a aroma. Ručně
vypracujeme hladké těsto tak, aby se nelepilo na stěnu nádoby.
Povrch těsta zaprášíme moukou, zakryjeme utěrkou a necháme
na teplém místě na 45 až 60 minut vykynout.
2. Vykynuté těsto vyklopíme na vál a rozdělíme na 12 částí. Každou část
rozdělíme na 3 díly a z každého utvoříme váleček dlouhý 25 cm.
Vždy 3 válečky spleteme do copánku, přičemž 2 cm necháme nedopletené.
Nožem konce seřízneme a ze zbylého těsta vyválíme slabý váleček,
kterým ovážeme pomlázku (viz fotografie). Položíme na plech vyložený
papírem na pečení a necháme na teplém místě ještě 20 minut kynout.
Poté potřeme pomocí štětce nebo mašlovačky rozšlehaným vejcem
a posypeme skořicovým cukrem. Vložíme do předehřáté trouby a pečeme.
Elektrická trouba: 190 °C
Horkovzdušná trouba: 170 °C
Plynová trouba: stupeň 3-4
Doba pečení: asi 20 minut

TIP:
Sušené pekařské
droží Dr.Oetker ve
směsi na Buchty je
baleno v ochranné
atmosféře, aby si
zachovalo svou
vysokou kvalitu
a zaručilo dokonalé
vykynutí.

Výstačnost: 12 porcí

Výstačnost: 24 koláčků

Doba přípravy: asi 30 minut

Doba přípravy: asi 45 minut

Doba pečení: asi 45 minut

Doba pečení: asi 15 minut
Na drobenku:

Na těsto:

130 g hladké mouky

130 g změklého másla
nebo margarínu

60 g cukru

160 g cukru

1 balíček Vanilínového cukru
Dr.Oetker

1 balíček Vanilínového cukru
Dr.Oetker

80 g změklé Hery

3 vejce

Na těsto:

160 g hladké mouky

500 g hladké mouky

špetka soli

1 balíček Droždí Dr.Oetker

1/2 KL Kypřicího prášku do pečiva
Dr.Oetker

50 g cukru
1 balíček Vanilínového cukru
Dr.Oetker

1 balíček Pudingu Originál
s čokoládovou příchutí Dr.Oetker

1 vejce

Na ozdobení:

180 ml vlažného mléka

250 ml smetany ke šlehání

80 g rozpuštěné zchladlé Hery

1 balíček Smeta-fixu Dr. Oetker

Na náplň:

2 zarovnané PL cukru

1 meruňkový kompot
(hmotnost po odkapání 480 g)

3 ks rozinek
Ještě potřebujeme:

2 balíčky Pudingu Originál
s vanilkovou příchutí Dr.Oetker
500 ml mléka
40 g cukru
Ještě potřebujeme:
plech na pečení
papír na pečení
sítko

formu na beránka

Koláčky "volská oka"
děti mohou připravit drobenku, posypat
drobenkou koláčky a ozdobit je meruňkami
1. Na přípravu drobenky smícháme v míse mouku, cukr, vanilínový cukr
a Heru. Ručně zpracujeme na drobenku.
2. Na přípravu těsta smícháme v míse mouku, droždí, cukr a vanilínový
cukr. Přidáme vejce, mléko, Heru a ručně vypracujeme hladké těsto.
Na pomoučené pracovní ploše vytvarujeme z těsta váleček o délce
asi 40 cm, který ostrým nožem nakrájíme na 24 kousků. Kousky položíme
na plech vyložený papírem na pečení a prsty roztáhneme na placičky
o průměru asi 8 cm.

TIP:
Koláčky můžeme
po upečení posypat
Skořicovým cukrem
Dr.Oetker.

Kudrnatý beránek
děti mohou vymazat formu
a ozdobit beránka
1. Na přípravu těsta vyšleháme elektrickým ručním šlehačem na středním
stupni máslo nebo margarín, cukr a vanilínový cukr do pěny. Postupně
zašleháme po jednom vejce. Smícháme mouku, sůl, kypřicí prášek,
puding a zlehka zapracujeme do vaječné směsi.
2. Těstem naplníme vymazanou a moukou vysypanou formu a uhladíme.
Vložíme do předehřáté trouby a pečeme.

3. Na náplň necháme meruňky odkapat na sítku. Pudingy uvaříme podle
návodu na obale, ovšem jen s 500 ml mléka a s 40 g cukru.

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

4. Na každý koláček naneseme 1 PL pudingu, posypeme drobenkou
a doprostřed každého koláčku položíme půlku meruňky řeznou stranou dolů.

Doba pečení: asi 45 minut

5. Vložíme do předehřáté trouby a pečeme.
Elektrická trouba: 200 °C
Horkovzdušná trouba: 180 °C
Plynová trouba: stupeň 4
Doba pečení: asi 15 minut

cukrářský sáček

3. Po upečení necháme beránka mírně zchladnout, vyklopíme z formy
a na kuchyňské mřížce necháme zcela vychladnout.
4. Na ozdobení ušleháme smetanu ke šlehání se smeta-fixem a cukrem
elektrickým ručním šlehačem na nejvyšším stupni dotuha. Šlehačku
naplníme do cukrářského sáčku a beránka ozdobíme dle vlastní fantazie.
Rozinky použijeme jako oči a čumáček.

TIP:
Na beránkův
kožíšek můžeme
použít místo klasické
šlehačky Šlehačku
v prášku Dr.Oetker,
která výborně drží
tvar.

Výstačnost: 6 vajíček

Výstačnost: 4 porce

Doba přípravy: 30 minut

Doba přípravy: 20 minut

Přísady:

Přísady:

150 g Marcipánu Dr.Oetker

1 balíček Premium pudingu
Pravá Vanilka smetanová Dr.Oetker

1 balíček Cukrárenského
želé zeleného Dr.Oetker

1 balíček Premium pudingu
Jemná Pistácie Dr.Oetker

1 balíček Cukrárenského
želé červeného Dr.Oetker

1 l plnotučného mléka
80 g cukru

50 g sušených brusinek
Na ozdobení:
cukrová zdobení Dr.Oetker
(např. Kuličky duhové Dr.Oetker,
Perličky stříbrné Dr.Oetker,
Srdíčka Dr.Oetker,
Zdobení pestré Dr.Oetker)

1 mandarinkový kompot
(hmotnost po odkapání 175 g)
12 ks dětských piškotů
Na ozdobení:
250 ml smetany ke šlehání

Ještě potřebujeme:

1 balíček Smeta-fixu Dr. Oetker

6 ks špejlí

2 zarovnané PL cukru

6 ks barevných mašlí

Ještě potřebujeme:
sítko
cukrářský sáček
4 pohárové skleničky nebo misky

Pestrá
marcipánová vajíčka

Barevné poháry
děti mohou vkládat mandarinky a piškoty

děti mohou vymodelovat a ozdobit vajíčka

TIP:
Marcipánová vajíčka
můžeme místo
brusinek naplnit
například lentilkami.

1. Marcipán rozdělíme na třetiny. Dvě třetiny marcipánu obarvíme tak,
že do jedné třetiny zapracujeme cukrárenské želé zelené, do druhé třetiny
cukrárenské želé červené - použijeme přímo prášek, želé nepřipravujeme
s vodou podle návodu. Jednu třetinu marcipánu necháme neobarvenou.
Ručně vytvarujeme z každé třetiny dvě placičky, naplníme brusinkami,
zabalíme a vymodelujeme do tvaru vajíček.
2. Vajíčka obalíme cukrovým zdobením dle vlastní fantazie. Napícháme
na špejle, dozdobíme mašlí a zapíchneme do osení.

1. Každý puding uvaříme s 500 ml mléka a 40 g cukru podle návodu na obale.
Necháme mírně zchladnout.
2. Mandarinky necháme na sítku odkapat a šťávu zachytíme. Dna pohárů
poklademe mandarinkami. Pudingy střídavě plníme do pohárů
a asi v polovině pohárů vložíme piškoty, které polijeme šťávou
z mandarinek. Rozdělíme zbytek pudingů.
3. Na ozdobení ušleháme smetanu ke šlehání se smeta-fixem a cukrem
elektrickým ručním šlehačem na nejvyšším stupni dotuha. Šlehačku
naplníme do cukrářského sáčku a poháry ozdobíme.

TIP:
Zcela nový a taktéž
vynikající pohár
vytvoříme kombinací
Premium pudingů
Hořká Čokoláda
a Extra Karamel
Dr.Oetker.

Výstačnost: 16 porcí

Výstačnost: 5 hnízd

Doba přípravy: asi 30 minut

Doba přípravy: asi 30 minut

Doba pečení: asi 35 minut

Doba pečení: asi 15 minut

Doba chlazení: 3 hodiny,
nejlépe přes noc

Na těsto:
120 g hladké mouky

Na krém:

30 g moučkového cukru

1 balení krému z Pařížského
dortu Dr.Oetker

1 balíček Vanilínového cukru
Dr.Oetker

400 – 500 ml smetany ke šlehání

špetka soli
80 g změklé Hery

3 banány

Na potření:

Na těsto:
1 balení korpusu z Pařížského
dortu Dr.Oetker

2 PL jahodového džemu
Na ozdobení:

260 ml vody

1 balíček Šlehačky v prášku
Dr.Oetker

30 ml oleje
2 vejce

150 ml studeného mléka

Na ozdobení:

1 balení Kuřátek na trávě Dr.Oetker

1 balení Květin oplatkových
Dr.Oetker

Ještě potřebujeme:
plech na pečení

Ještě potřebujeme:

papír na pečení

dortovou formu (Ø 26 cm)

váleček
kulatou formičku na vykrajování
(Ø 8 cm) nebo skleničku
cukrářský sáček

nízda pro kuřátka
děti mohou vykrajovat a zdobit hnízda

1. Na těsto smícháme mouku s cukrem, vanilínovým cukrem, solí, Herou
a ručně vypracujeme hladké těsto. Těsto rozválíme na 4 mm vysoký plát
a pomocí formičky vykrojíme 5 koleček. Zbytek těsta rozdělíme na pět
stejných částí. Z každé části vyválíme 2 válečky o délce asi 25 cm,
zapleteme je do copánku a položíme po obvodu koleček. Kolečka
rozložíme 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

TIP:
Kuřátka na trávě
budou k dostání
pouze během
velikonočního období
(březen - duben).

2. Upečená hnízda necháme vychladnout.

Rozkvetlý pařížský dort
děti mohou dort naplnit banány a ozdobit kvítky
1. Na přípravu krému svaříme obsah sáčku se směsí na krém (součást
balení Pařížského dortu Dr.Oetker) se smetanou podle návodu na obale
a uložíme na 3 hodiny, nejlépe přes noc, do chladničky.
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 nalijeme do vymazané a moukou vysypané formy.
Vložíme do předehřáté trouby a pečeme.
Elektrická trouba: 150 °C
Horkovzdušná trouba: 130 °C
Plynová trouba: stupeň 2-3
Doba pečení: asi 35 minut
3. Po upečení necháme korpus vychladnout, uvolníme z formy a jednou
podélně rozřízneme.
4. Banány oloupeme, podélně rozřízneme a položíme na spodní díl korpusu.

4. Na ozdobení připravíme šlehačku s mlékem podle návodu na obale. Pomocí
cukrářského sáčku rozdělíme šlehačku do všech hnízd.

5. Vychlazený krém vyšleháme elektrickým ručním šlehačem na středním
stupni dotuha. Polovinu krému naneseme na banány, uhladíme
a přikryjeme vrchním dílem korpusu. Zbytkem krému potřeme
povrch a okraje dortu. Dort uložíme do chladničky.

5. Povrch šlehačky posypeme travičkou a do středu hnízda posadíme kuřátko.

6. Dort před podáváním dozdobíme oplatkovými kytičkami.

3. Na dno každého hnízda rozetřeme trochu džemu.

Výstačnost: asi 9 figurek

Výstačnost: 10 porcí

Doba přípravy: asi 20 minut

Doba přípravy: asi 30 minut
Doba pečení: asi 20 minut

Přísady:
1 balíček Polevy tmavé Dr.Oetker

Na těsto:

1 balíček Polevy světlé Dr.Oetker

1 balení Muffinů
jogurtovo-citrónových Dr.Oetker

50 g nasekaných lískových oříšků

120 g bílého jogurtu

50 g sušených brusinek

60 ml oleje

Ještě potřebujeme:

1 vejce

potravinářskou fólii

Na náplň:

formičky na vykrajování

1 balení Krémové náplně vanilkové
Dr.Oetker

celofán na zabalení
mašli

200 ml studeného mléka
3 zarovnané PL moučkového cukru
Na ozdobení:
50 g bílé čokolády
lentilky
1 balení Tubiček na zdobení
Dr.Oetker
Ještě potřebujeme:
plech na pečení
10 papírových košíčků
(jsou součástí směsi na Muffiny)
cukrářský sáček
struhadlo

Čokoládové figurky
pro koledníky
děti mohou naplnit formičky polevou
a figurky ozdobit
TIP:
Pro obzvlášť
mlsné koledníky
můžeme připravit
figurky s výraznou
chutí tmavé
čokolády z Dr.Oetker
Polevy de Luxe
35 % kakao.

Zajíčci z muffinů
děti mohou připravit těsto a zdobit muffiny
1. Na přípravu těsta smícháme směs na muffiny s jogurtem, 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: 165 °C
Horkovzdušná trouba: 150 °C
Plynová trouba: stupeň 2-3
Doba pečení: asi 20 minut

1. Polevy rozpustíme podle návodu na obale. Na plech vyložený potravinářskou
fólií naskládáme formičky a polevu nalijeme do formiček asi do výšky 1 cm.
Pokud chceme figurky žíhané, můžeme střídavě do formičky nalévat světlou
a tmavou polevu. Do ještě tekuté polevy vložíme oříšky a brusinky
a necháme ztuhnout.
2. Po ztuhnutí odstraníme formičky a čokoládové figurky zabalíme pro koledníky
do celofánu a ozdobíme mašlí.

2. Z vychladlých muffinů odkrojíme vrchní část a rozkrojíme ji napůl,
získáme tak uši zajíčků.
3. Náplň připravíme z krémové náplně, mléka a cukru podle návodu
na obale, naplníme do cukrářského sáčku a nastříkáme na muffiny.
4. Na ozdobení náplň posypeme najemno nastrouhanou čokoládou.
Uši zapíchneme do náplně, lentilky použijeme jako oči a dozdobíme
tubičkami dle vlastní fantazie.

Výstačnost: asi 10 porcí

Výstačnost: 16 porcí

Doba přípravy: asi 20 minut

Doba přípravy: asi 35 minut

Doba pečení: asi 8 minut

Doba pečení: asi 20 minut
Doba kynutí: 45 – 60 minut

Na těsto:
4 žloutky

Na těsto:
1 balení Buchet Dr.Oetker

80 g cukru

260 ml vlažné vody

1 balíček Vanilínového cukru
Dr.Oetker

120 ml oleje

1 balíček Pudingu Originál
s vanilkovou příchutí Dr.Oetker

Na potření:
1 rozšlehané vejce

4 bílky

Na pomazánku:
1 balíček Pudingu Originál
s čokoládovou příchutí Dr.Oetker

1 zarovnanou PL prosátého kakaa
Na náplň:
1 balení Krémové náplně
čokoládové Dr.Oetker

40 g cukru

500 ml mléka

200 ml studeného mléka

250 g polotučného tvarohu

3 zarovnané PL moučkového cukru

40 g moučkového cukru

1 – 2 banány

Ještě potřebujeme:

Ještě potřebujeme:

plech na pečení

plech na pečení (30 x 40 cm)

papír na pečení

papír na pečení

váleček

Strakatá roláda
děti mohou plnit roládu

1. Na přípravu těsta vyšleháme elektrickým ručním šlehačem na nejvyšším
stupni žloutky, cukr a vanilínový cukr do pěny. Zlehka vmícháme puding
a tuhý sníh z bílků. Polovinu těsta rozetřeme na plech vyložený papírem
na pečení, zbytek těsta obarvíme kakaem a lžící uděláme na světlé těsto
tmavé kaňky. Vložíme do předehřáté trouby a pečeme.
Elektrická trouba: 200 °C
Horkovzdušná trouba: 180 °C
Plynová trouba: stupeň 4

TIP:
Lahodnout chuť
přírodní vanilky
získáme záměnou
Vanilínového cukru
za Vanilkový cukr
Dr.Oetker s přírodním
vanilkovým aroma
s extraktem z vanilky.

Doba pečení: asi 8 minut
2. Upečený plát vyklopíme na papír na pečení lehce posypaný moučkovým
cukrem. Papír na pečení, na kterém se plát pekl, opatrně stáhneme. Plát
stočíme po delší straně i s papírem na pečení a necháme vychladnout.
3. Na přípravu náplně vyšleháme krémovou náplň s mlékem a cukrem podle
návodu na obale.
4. Vychladlý plát rozbalíme a rozetřeme na něj náplň. Do středu položíme
za sebe banány a srolujeme. Roládu uložíme asi na 1 hodinu do chladničky.

Rohlíčky s čokoládovou
pomazánkou

štětec nebo mašlovačku

děti mohou rohlíčky stočit a namazat pomazánkou
1. Na přípravu těsta smícháme v míse směs na buchty a droždí (je součástí
balení), vodu, olej a ručně vypracujeme hladké těsto tak, aby se nelepilo
na stěnu nádoby. Povrch těsta zaprášíme moukou, zakryjeme utěrkou
a necháme na teplém místě 45 až 60 minut vykynout.
2. Na přípravu pomazánky uvaříme puding s mlékem a cukrem podle návodu
na obale. Necháme vychladnout.
3. Vykynuté těsto vyklopíme na vál a rozdělíme na dvě poloviny. Z každé
poloviny vyválíme kruh o průměru asi 25 cm, který rozkrájíme na osminy.
Každou osminu stočíme od širšího okraje k špičce do rohlíčku a přeneseme
na plech vyložený papírem na pečení. Pomocí štětce nebo mašlovačky
potřeme rozšlehaným vejcem. Vložíme do předehřáté trouby a pečeme.
Elektrická trouba: 190 °C
Horkovzdušná trouba: 170 °C
Plynová trouba: stupeň 3-4
Doba pečení: asi 20 minut
4. Do vychladlého pudingu zašleháme elektrickým ručním šlehačem
na nejvyšším stupni tvaroh a moučkový cukr.
5. Upečené vychladlé rohlíčky podáváme s čokoládovou pomazánkou.

TIP:
Proč nevyzkoušet
také pomazánku
z Pudingu Originál
s vanilkovou příchutí
Dr.Oetker.

Výstačnost: 10 muffinů

Výstačnost: asi 12 palačinek
Doba přípravy: asi 30 minut

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

Na těsto:
Na těsto:

1 balení Palačinek Dr.Oetker

1 balení Muffinů čokoládových
s čokoládovými kousky Dr.Oetker

500 ml vody
200 g rozmrazeného špenátového
protlaku

110 ml vody

Na náplň:

40 ml oleje

200 g tvarohového sýru typu lučina

1 vejce
Na ozdobení:

200 g zakysané smetany

250 smetany ke šlehání

sůl

1 balíček Smeta-fixu Dr.Oetker

Ještě potřebujeme:

3 zarovnané PL malinového
nebo brusinkového džemu

pánev
párátka

cukrová zdobení Dr.Oetker
(např. Perličky stříbrné Dr.Oetker,
Srdíčka Dr.Oetker, Zdobení
pestré Dr.Oetker)
Ještě potřebujeme:
plech na pečení
10 papírových košíčků
(jsou součástí směsi na Muffiny)
cukrářský sáček
sítko

Velikonoční cupcakes
děti mohou připravit těsto a zdobit
Cupcakes [kapkejks] jsou malé dortíčky v košíčcích ozdobené polevou či krémem.
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

TIP:
Pro změnu můžeme
připravit světlé
Velikonoční
cupcakes z Muffinů
s čokoládovými
kousky Dr.Oetker.

Doba pečení: asi 20 minut
2. Cupcakes v košíčcích necháme vychladnout na kuchyňské mřížce.
3. Na ozdobení vyšleháme smetanu ke šlehání, smeta-fix a propasírovaný
džem elektrickým ručním šlehačem na nejvyšším stupni dotuha.
4. Pomocí cukrářského sáčku ozdobíme cupcakes šlehačkou dle vlastní fantazie
a posypeme cukrovým zdobením.

Špenátové palačinky
děti mohou plnit a srolovat palačinky

1. Na přípravu těsta smícháme v míse směs na palačinky s vodou
a špenátovým protlakem. Směs metličkou důkladně rozšleháme
na hladkou hmotu bez hrudek. Těsto necháme 5 minut odstát.
2. Na rozehřátou pánev potřenou olejem nalijeme tenkou vrstvu těsta
rozlijeme ji po celé ploše. Palačinky smažíme z obou stran.
3. Na náplň smícháme tvarohový sýr se zakysanou smetanou a dochutíme
solí.
4. Vychladlé palačinky naplníme připravenou náplní a srolujeme.
5. Každou palačinku rozřízneme na 3 kousky, do každého zapíchneme
párátko a podáváme.

TIP:
Palačinky můžeme
ozdobit plátky
mrkve nebo
plátky ředkviček.

