Vajíãko je tradiãnû symbolem nadûje, zrození
a vzkﬁí‰ení.
Lidov˘ zvyk malování vajec pr˘ vznikl tehdy,
kdyÏ JeÏí‰ se svat˘m Petrem chodili po svûtû
a na jednom statku poprosili o chléb.
Hospodynû v‰ak doma nemûla nic, ãím by je
pohostila, tak alespoÀ pﬁipravila ãerstvû
snesená vejce. KdyÏ pocestní ode‰li, skoﬁápky se promûnily ve zlato.
Na v˘roãní den náv‰tûvy onûch dvou
pocestn˘ch poté zaãala jako vzpomínku
rozdávat vejce. Lidé vûﬁili v magickou sílu
vajec a i my si kaÏdoroãnû pﬁipomínáme toto
kouzlo darováním vajíãek koledníkÛm na
Velikonoãní pondûlí.
Aby vajíãka nebyla pouze obyãejná bílá
nebo hnûdá, lidé si je jiÏ dlouhá léta rÛznû
zdobí. My Vám letos nabízíme kvalitní Barvy
na vajíãka Dr.Oetker. MÛÏete si vybrat
ze 3 – ãervené, Ïluté a zelené.
S barvami Dr.Oetker vykouzlíte velice jednodu‰e krásnû sytû zabarvená vejce bez
‰mouh. Návod na barvení najdete na zadní
stranû sáãku kaÏdé barvy. Vyzkou‰ejte
v‰echny tﬁi barvy a vytvoﬁte pestr˘ velikonoãní ko‰íãek!

Tipy na zdobení:
Jednoduchá batika – na bílou skoﬁápku
‰pendlíkem, pomocí teãek, oblouãkÛ a slziãek
namalujeme rozehﬁát˘m voskem rÛzné
vzory. Po kaÏdém tahu ‰pendlík musíme
namoãit znovu do vosku. Vajíãko obarvíme
a necháme oschnout. Vosk poté opatrnû
se‰krábneme.
Leptání - je technika pﬁíbuzná jednoduché
batice, ale postup je opaãn˘. Vajíãko nejprve
obarvíme a poté naná‰íme vosk. Poté vajíãko
vloÏíme do octové láznû. Ta vyleptá barvu
tam, kde není vosk. Poté vajíãko ﬁádnû
omyjeme pod tekoucí vodou, zbylou barvu
odstraníme hadﬁíkem a vosk opatrnû
se‰krábneme.
Rostlinná batika – na ãisté vajíãko pﬁiloÏíme
lístky nebo kvítky rostliny. V‰e pevnû ovineme
do ﬁídké tkaniny napﬁ. do obinadla, zaváÏeme
a obarvíme.
Vy‰krabování – vajíãka nejprve obarvíme
a necháme oschnout. ·piãkou noÏe nebo
‰pendlíkem opatrnû vy‰krabujeme poÏadovan˘ motiv. Pro usnadnûní je dobré si nejprve
nakreslit vzor na vajíãko tuÏkou. Vajíãko
na pﬁední stranû receptáﬁe bylo ozdobeno
vy‰krabováním.

V˘znam barev:
âervená
• zﬁejmû nejstar‰í a nejpouÏívanûj‰í barva,
symbol Ïivota, lásky a ochrany
Zelená
• pﬁedstavuje sílu pﬁírody a je symbolem
prosperity
Îlutá
• barva medu, vosku a zlata symbolizuje
bohatství a blahobyt
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po krásné, zasnûÏené, ale chladné zimû v‰ichni vítáme jaro
s otevﬁenou náruãí. Vûﬁíme, Ïe s otevﬁenou náruãí pﬁivítáte
i 14 nov˘ch receptÛ Dr.Oetker.
Pozvûte na sladké velikonoãní dobroty Va‰e blízké! MÛÏete si
b˘t jisti, Ïe budou mít z ãeho vybírat! Ve Zku‰ební kuchyni
Dr.Oetker dennû peãeme nové i tradiãní recepty, abychom pro
Vás, na‰e pﬁátele, vybrali ty nejlep‰í!
Na velikonoãním stole by nemûly chybût Tradiãní jidá‰ky,
Velikonoãní vajeãná tlaãenka ani Sladké jarní chlebíãky,
upeãené v domácí pekárnû. MilovníkÛm máku udûláte radost
Hru‰kovo-makov˘m závinem a tu pravou slavnostní atmosféru
navodíte Sváteãním oﬁí‰kov˘m dortem.
Pro Va‰i inspiraci jsme pﬁipravili recept Jahodové Ïelé pro
koledníky, ale Va‰í fantazii pﬁi pﬁípravû dezertÛ s Ovocn˘m Ïelé
Dr.Oetker se meze nekladou. MÛÏete je pﬁipravit s alkoholem,
ovocem nebo ovocnou ‰Èávou a vytvoﬁit tak originální "pﬁípitek"
na rodinnou oslavu ... záleÏí na Vás! Budeme rádi, pokud se s námi
podûlíte o Va‰e tipy a zku‰enosti s Ovocn˘m Ïelé Dr.Oetker!
Pﬁejeme Vám veselé Malované Velikonoce!

Jana Lindi‰ová
Zákaznick˘ servis Dr.Oetker

Iveta Krausová
Zku‰ební kuchynû Dr.Oetker

Pro jednodu‰‰í orientaci
uvádíme u kaÏdého
receptu míru obtíÏnosti:

Vysvûtlení pouÏit˘ch
zkratek:

- snadná příprava
- střední obtížnost
- předpokládáme již
zkušenost s pečením

KL
PL

=
=

kávová lžička
polévková lžíce

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.

Poãet kusÛ: 12

Doba pﬁípravy: asi 20 minut
Doba kynutí: asi 80 minut
Doba peãení: asi 25 minut

Pﬁísady:

Pﬁíprava:

Na tûsto:
• 1 balení Buchet Dr.Oetker
• 200 ml vlaÏného mléka
• 150 g rozpu‰tûného zchladlého
másla
• 1/2 KL Rumového aroma Dr.Oetker
• 50 g rozinek

1. Na pﬁípravu tûsta smícháme smûs
na buchty, mléko, máslo, aroma, rozinky
a ruãnû vaﬁeãkou vypracujeme hladké
tûsto. Pﬁikryjeme utûrkou a dáme
na teplé místo na 45 aÏ 60 minut
vykynout.

Na ozdobení:
• 50 g plátkÛ mandlí
• 1 roz‰lehané vejce
Je‰tû potﬁebujeme:
• plech na peãení
• ma‰lovaãku

2. Vykynuté tûsto vyklopíme na vál
a rozdûlíme na 12 dílÛ, které vyválíme
na váleãky o délce 20 cm a vytvarujeme
do spirály a rÛzn˘ch jin˘ch tvarÛ (napﬁ.
podle obrázku). PoloÏíme na vymazan˘
plech a necháme na teplém místû je‰tû
20 minut kynout. Poté potﬁeme
roz‰lehan˘m vejcem, posypeme plátky
mandlí a vloÏíme do pﬁedehﬁáté trouby
a peãeme.

Elektrická trouba: 180 °C
Horkovzdu‰ná trouba: 160 °C
Plynová trouba: stupeÀ 3-4
Doba peãení: asi 25 minut
TIP 1: Jidá‰ky mÛÏeme dle chuti potﬁít
medem nebo máslem.
TIP 2: Jidá‰ky po vychladnutí
posypeme Vanilkov˘m cukrem
Dr.Oetker smíchan˘m
s 1 zarovnanou
PL mouãkového
cukru.

Doba pﬁípravy: asi 40 minut
Doba peãení: asi 40 minut

Pﬁísady:

Pﬁíprava:

Na tûsto:
• 4 vejce
• 150 g cukru
• 1 balíãek Vanilínového cukru
Dr.Oetker
• 120 g hladké mouky
• 1 zarovnaná KL Kypﬁicího prá‰ku
do peãiva Dr.Oetker
• 130 g mlet˘ch lískov˘ch oﬁechÛ
• 50 g nastrouhané ãokolády
na vaﬁení

1. Na tûsto u‰leháme vejce, cukr
a vanilínov˘ cukr elektrick˘m ruãním
‰lehaãem na nejvy‰‰ím stupni do pûny.
Mouku smícháme s kypﬁicím prá‰kem
a spoleãnû s oﬁechy a nastrouhanou
ãokoládou zlehka vmícháme do vajeãné
hmoty.

Na náplÀ:
• 500 ml smetany ke ‰lehání
• 2 zarovnané PL mouãkového
cukru
• 1 balíãek Vanilínového cukru
Dr.Oetker
• 200 ml smetanového whisky likéru
(napﬁ. Baileys)
• 1 balíãek Îelatinového ztuÏovaãe
Dr.Oetker
• 100 ml vlaÏné vody
Na posypání a ozdobení:
• 70 g mlet˘ch lískov˘ch oﬁechÛ
• 1 balíãek Polevy tmavé Dr.Oetker
Je‰tû potﬁebujeme:
• dortovou formu (∅ 26 cm)
• potravináﬁskou fólii
• formiãky na vykrajování

2. Tûsto nalijeme do vymazané a moukou
vysypané dortové formy a uhladíme.
Formu 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. Na pﬁípravu náplnû vy‰leháme
smetanu, cukr a vanilínov˘ cukr
elektrick˘m ruãním ‰lehaãem
na nejvy‰‰ím stupni dotuha. Zlehka
ruãnû vmícháme likér. Îelatinov˘
ztuÏovaã pﬁipravíme s vodou podle
návodu na obale a vmícháme do smûsi.
4. Vychladl˘ korpus dvakrát podélnû
rozﬁízneme a potﬁeme 2/3 náplnû.
Zbylou náplní potﬁeme povrch a okraje
dortu a posypeme oﬁechy. UloÏíme
na 3 hodiny do chladniãky.
5. Polevu pﬁipravíme podle návodu
na obale, jednou polovinou dort
pocákáme. Zbytek polevy nalijeme
do vykrajovacích formiãek postaven˘ch
na fólii. Po zatuhnutí odstraníme formiãky
a dort ozdobíme.

Oba recepty byly pﬁipraveny v domácí pekárnû

Biskupsk˘ chlebíãek

Kakaovo-kokosov˘
chlebíãek

Doba pﬁípravy: asi 10 minut
Doba peãení: asi 60 minut

Doba pﬁípravy: asi 10 minut
Doba peãení: asi 60 minut

Pﬁísady:

Pﬁísady:

Na tûsto:
• 1 balení Bábovky Dr.Oetker
• 350 ml vody
• 120 ml oleje (12 PL)
• 25 g lískov˘ch oﬁí‰kÛ
• 25 g kandovaného ovoce
• 50 g rozinek
• 1 KL Rumového aroma Dr.Oetker

Na tûsto:
• 1 balení Bábovky Dr.Oetker
• 350 ml vody
• 120 ml oleje (12 PL)
• 50 g kokosu
• 1 zarovnaná PL kakaa
• 2 PL mléka

Pﬁíprava:

Pﬁíprava:

1. Smûs na bábovku v míse vaﬁeãkou
ruãnû smícháme s vodou, olejem,
sekan˘mi oﬁí‰ky, kandovan˘m ovocem,
rozinkami a aroma.

1. Smûs na bábovku v míse vaﬁeãkou
ruãnû smícháme s vodou, olejem,
kokosem a 2/3 tûsta pﬁelijeme do nádoby
v pekárnû na chleba. Zb˘vající
1/3 tûsta obarvíme proset˘m kakaem
smíchan˘m s mlékem a nalijeme
na svûtlé tûsto.

2. Tûsto pﬁelijeme do nádoby v pekárnû
na chleba. Zvolíme pﬁíslu‰n˘ program
peãení a chlebíãek upeãeme.

2. Pomocí vidliãky spirálovitû
protáhneme obû vrstvy, aby vzniklo
mramorování. Zvolíme pﬁíslu‰n˘
program peãení a chlebíãek
upeãeme.

Doba pﬁípravy: asi 40 minut
Doba kynutí: asi 90 minut
Doba peãení: asi 40 minut

Pﬁísady:

Pﬁíprava:

Na tûsto:
• 1 balení Buchet Dr.Oetker
• 1 balíãek Vanilínového cukru
Dr.Oetker
• 1 vejce
• 260 ml vlaÏné vody
• 120 ml oleje (12 PL)

1. Na pﬁípravu tûsta smícháme smûs
na buchty, vanilínov˘ cukr, vejce, vodu
a olej a ruãnû vaﬁeãkou vypracujeme
hladké tûsto. Necháme zakryté vykynout
na teplém místû 45 – 60 minut.

Na makovou náplÀ:
• 1 balíãek (250 g) hotové makové
náplnû
• 1 KL Rumového aroma Dr.Oetker
• 1 balíãek Vanilínového cukru
Dr.Oetker
Na jableãnou náplÀ:
• 250 g oloupan˘ch nastrouhan˘ch
jablek
• 60 g cukru
• 1 balíãek Skoﬁicového cukru
Dr.Oetker
• rozinky podle chuti
• 1/2 balíãku Pudingu Naturamyl
s vanilkovou pﬁíchutí Dr.Oetker
• 2 PL studené vody
• 2 zarovnané PL strouhanky
Na posypání a potﬁení:
• 1 vejce
• 1 PL mouãkového cukru
Je‰tû potﬁebujeme:
• plech na peãení
• ma‰lovaãku
• struhadlo
• váleãek

2. Do hotové makové náplnû vmícháme
aroma s vanilínov˘m cukrem.
3. Na pﬁípravu jableãné náplnû
smícháme v hrnci jablka, cukr,
skoﬁicov˘ cukr, rozinky a necháme
3 minuty povaﬁit. Pudingov˘ prá‰ek
smícháme s vodou a zamícháme
do smûsi. Sejmeme z plotny
a vmícháme strouhanku.
4. Vykynuté tûsto rozdûlíme na 4 stejné
díly a z kaÏdého dílu vyválíme obdélník
o tlou‰Èce asi 5 mm. Na dva obdélníky
tûsta naneseme makovou náplÀ
a na dal‰í dva naneseme jableãnou
náplÀ, zarolujeme a upleteme cop
ze 4 pramenÛ. Cop poloÏíme
na vymazan˘ plech na peãení
a necháme je‰tû asi pÛl hodiny kynout
na teplém místû. Potﬁeme roz‰lehan˘m
vejcem. Plech vloÏíme do pﬁedehﬁáté
trouby a peãeme.

Elektrická trouba: 170 °C
Horkovzdu‰ná trouba: 150 °C
Plynová trouba: stupeÀ 2
Doba peãení: asi 40 minut
5. Je‰tû tepl˘ cop lehce
poprá‰íme mouãkov˘m
cukrem.

Doba pﬁípravy: asi 30 minut
Doba peãení: asi 60 minut

Pﬁísady:

Pﬁíprava:

Na tûsto:
• 200 g hladké mouky
• 1 zarovnaná PL kakaa
• 1 zarovnaná KL Kypﬁicího prá‰ku
do peãiva Dr.Oetker
• 80 g cukru
• 1 balíãek Vanilínového cukru
Dr.Oetker
• ‰petka soli
• 1 vejce
• 100 g zmûklého másla
nebo margarínu

1. Na pﬁípravu tûsta na vále smícháme
mouku, kakao, kypﬁicí prá‰ek. Pﬁidáme
cukr, vanilínov˘ cukr, sÛl, vejce a máslo
nebo margarín a ruãnû zpracujeme
tûsto. Z tûsta vytvarujeme válec o délce
asi 45 cm. Válec vloÏíme do vymazané
a vysypané formy na vûnec, tûsto
na okrajích pﬁitiskneme ke stûnám formy
po obou stranách do v˘‰e asi 5 cm.

Na náplÀ:
• 150 g másla
• 750 g nízkotuãného tvarohu
• 200 g cukru
• 1 balíãek Pudingu Naturamyl
s vanilkovou pﬁíchutí Dr.Oetker
• 3 vejce
• nastrouhaná kÛra z jednoho
chemicky neo‰etﬁeného citrónu
• 1 zarovnaná PL kakaa
Na ozdobení:
• 1 balíãek Polevy svûtlé Dr.Oetker
• 1/2 balíãku Polevy tmavé Dr.Oetker
Je‰tû potﬁebujeme:
• formu na vûnec (∅ 26 cm)
• papír na peãení
• nÛÏ nebo ‰krabku

2. Na náplÀ rozpustíme máslo
a necháme trochu vychladnout. V míse
u‰leháme elektrick˘m ruãním ‰lehaãem
na stﬁedním stupni tvaroh, cukr,
pudingov˘ prá‰ek, vejce a citrónovou
kÛru dohladka. Nakonec vmícháme
rozpu‰tûné máslo. Asi 2/3 náplnû
nalijeme na tûsto a zbytek obarvíme
proset˘m kakaem. Tmavou náplÀ
naneseme na svûtlou a pomocí vidliãky
spirálovitû protáhneme obû vrstvy, aby
vzniklo mramorování. Formu vloÏíme
do pﬁedehﬁáté trouby a peãeme.

Elektrická trouba: 170 °C
Horkovzdu‰ná trouba: 150 °C
Plynová trouba: stupeÀ 2-3
Doba peãení: asi 60 minut
3. Vûnec po vychladnutí uvolníme
ostr˘m noÏem od okraje formy
a vyklopíme na dortov˘ podnos.
Svûtlou i tmavou polevu rozehﬁejeme
podle návodu na obale. Polovinou
svûtlé polevy postﬁíkáme povrch
vûnce. Zbytek polevy spoleãnû
s tmavou stﬁídavû nalijeme do vy‰‰í
vrstvy na papír na peãení a necháme
ztuhnout. Po ztuhnutí vytvoﬁíme pomocí
noÏe nebo ‰krabky hoblinky, kter˘mi
dozdobíme vûnec.
TIP: Vûnec mÛÏeme pﬁipravit i ve formû
s vypoukl˘m dnem (∅ 26 cm).

Doba pﬁípravy: asi 40 minut
Doba peãení: asi 12 minut

Pﬁísady:

Pﬁíprava:

Na tûsto:
• 4 vejce
• 100 g cukru
• 1 balíãek Vanilínového cukru
Dr.Oetker
• 80 g hladké mouky
• 1 balíãek Pudingu Naturamyl
ãokoládového Dr.Oetker

1. Na pﬁípravu tûsta u‰leháme
elektrick˘m ruãním ‰lehaãem
na nejvy‰‰ím stupni vejce, cukr,
vanilínov˘ cukr do pûny. Nakonec
zlehka ruãnû vmícháme mouku
smíchanou s pudingov˘m prá‰kem.
Tûsto rovnomûrnû rozetﬁeme na plech
vyloÏen˘ papírem na peãení, vloÏíme
do pﬁedehﬁáté trouby a peãeme.

Na náplÀ:
• 1 balíãek ·lehaãky v prá‰ku
Dr.Oetker
• 150 ml mléka
• 100 g ãokolády na vaﬁení
• 2 banány
Na ozdobení:
• 1 balíãek ·lehaãky v prá‰ku
Dr.Oetker
• 150 ml mléka
• 1 balíãek Polevy tmavé Dr.Oetker
• 1 banán
Je‰tû potﬁebujeme:
• plech na peãení (30 x 40 cm)
• papír na peãení

Elektrická trouba: 200 °C
Horkovzdu‰ná trouba: 180 °C
Plynová trouba: stupeÀ 4
Doba peãení: asi 12 minut
2. Po upeãení ihned poloÏíme
na papír na peãení posypan˘
mouãkov˘m cukrem. Papír navrchu
lehce potﬁeme vodou, opatrnû
stáhneme a plát zarolujeme,
aby nepopraskal.
3. Na pﬁípravu náplnû vy‰leháme
‰lehaãku s mlékem podle návodu
na obale, vmícháme nalámanou
ãokoládu a rovnomûrnû rozetﬁeme
na plát. Banány oloupeme, poloÏíme
na krém, zarolujeme a uloÏíme
na 20 minut do chladniãky.
4. Na ozdobení vy‰leháme ‰lehaãku
s mlékem podle návodu na obale
a roládu potﬁeme. Banán oloupeme
a nakrájíme na koleãka. Polevu
rozpustíme podle návodu na obale,
polovinou postﬁíkáme roládu a do druhé
poloviny namoãíme pÛlky koleãek
banánu a roládu jimi dozdobíme.

Poãet kusÛ: 12

Doba pﬁípravy: asi 35 minut
Doba peãení: asi 35 minut

Pﬁísady:

Pﬁíprava:

Na náplÀ:
• 200 g jablek
• 100 g kandovaného ananasu
• 200 g neloupan˘ch mlet˘ch mandlí
• 150 g cukru
• nastrouhanou kÛru z jednoho
chemicky neo‰etﬁeného citrónu
• 1 vejce
• 100 ml mléka

1. Na pﬁípravu náplnû oloupeme jablka,
zbavíme jádﬁincÛ a nastrouháme
nahrubo. Ananas nakrájíme na malé
kousky. V míse smícháme jablka,
ananas, mandle, cukr, citrónovou kÛru,
vejce a mléko, dobﬁe promícháme.

Na tûsto:
• 375 g hladké mouky
• ‰petku soli
• 1 balíãek Pomocníka na kynuté
tûsto Expres Dr.Oetker
• 50 g cukru
• 1 balíãek Vanilínového cukru
Dr.Oetker
• 50 g zmûklého másla
nebo margarínu
• 1/2 KL Mandlového aroma Dr.Oetker
• 1 vejce
• 150 g bílého jogurtu
Na potﬁení:
• 3 PL svûtlé marmelády
• 1/2 balíãku Polevy svûtlé Dr.Oetker
• nûkolik kouskÛ kandovaného
ananasu
Je‰tû potﬁebujeme:
• plech na muffiny (12 kusÛ)
• papírové ko‰íãky (12 kusÛ)
• váleãek
• ‰tûtec nebo
ma‰lovaãku

2. Na pﬁípravu tûsta smícháme mouku,
sÛl, pomocníka na kynuté tûsto, cukr
a vanilínov˘ cukr. Pﬁidáme máslo nebo
margarín, aroma, vejce, jogurt a ruãnû
vypracujeme hladké tûsto.
3. Tûsto je‰tû jednou krátce prohnûteme
a vyválíme do obdélníku 50 x 30 cm.
NáplÀ rozetﬁeme na tûsto, pﬁitom
necháme na del‰ích stranách voln˘
okraj asi 1 cm. Tûsto zavineme po del‰í
stranû a nakrájíme na 12 ‰palíãkÛ
o ‰íﬁce asi 4 cm. ·palíãky vloÏíme
ﬁeznou plochou smûrem nahoru
do papírov˘ch ko‰íãkÛ a následnû
do plechu na muffiny z dÛvodu
udrÏení tvaru. Pokud nemáme plech
na muffiny, pouÏijeme dortovou formu
dle Tipu. Peãeme v pﬁedehﬁáté troubû.

Elektrická trouba: 180 °C
Horkovzdu‰ná trouba: 160 °C
Plynová trouba: stupeÀ 3
Doba peãení: asi 35 minut
4. Marmeládu zahﬁejeme v kastrÛlku
a je‰tû teplé muffiny pomocí ‰tûtce nebo
ma‰lovaãky potﬁeme.
5. Polevu rozpustíme podle návodu na
obale a odstﬁihneme mal˘ rÛÏek. Muffiny
ozdobíme a poklademe mal˘mi kousky
ananasu.
TIP: Mandlové muffiny mÛÏeme pﬁipravit
i v dortové formû (∅ 26 cm). Jednotlivé
‰palíãky naskládáme ﬁeznou plochou
smûrem nahoru na dno dortové formy.
Doba peãení ãiní pﬁi stejném nastavení
trouby asi 45 minut.

Doba pﬁípravy: asi 30 minut
Doba peãení: asi 30 minut

Pﬁísady:

Pﬁíprava:

Na tûsto:
• 4 vejce
• 120 g cukru
• 1 balíãek Vanilínového cukru
Dr.Oetker
• ‰petka soli
• nastrouhaná kÛra z jednoho
chemicky neo‰etﬁeného citrónu
• 180 g hladké mouky
• 2 zarovnané KL Kypﬁicího prá‰ku
do peãiva Dr.Oetker
• 100 g nastrouhan˘ch mandlí
• 100 g bílé ãokolády nasekané
na malé kousky
• 120 g rozpu‰tûného másla

1. Na pﬁípravu tûsta u‰leháme
elektrick˘m ruãním ‰lehaãem
na nejvy‰‰ím stupni vejce s cukrem,
vanilínov˘m cukrem, solí a citrónovou
kÛrou do pûny. Mouku smícháme
s kypﬁicím prá‰kem a spoleãnû
s mandlemi, ãokoládou a máslem ruãnû
vmícháme do hmoty. Tûsto rozetﬁeme
na vymazan˘ a vysypan˘ plech. Formu
vloÏíme do pﬁedehﬁáté trouby a peãeme.

Na náplÀ:
• 500 ml smetany ke ‰lehání
• 2 balíãky Smeta-fixu Dr.Oetker
• 150 g jahod nakrájen˘ch
na malé kousky
Na ozdobení:
• 100 g bílé ãokolády
• 8 ks jahod
Je‰tû potﬁebujeme:
• plech na peãení (25 x 30 cm)

Elektrická trouba: 180 °C
Horkovzdu‰ná trouba: 160 °C
Plynová trouba: stupeÀ 3
Doba peãení: asi 30 minut
2. Korpus necháme na kuchyÀské
mﬁíÏce vychladnout a po vychladnutí
ho jednou podélnû prokrojíme.
3. Na pﬁípravu náplnû u‰leháme
elektrick˘m ruãním ‰lehaãem
na nejvy‰‰ím stupni smetanu
se smeta-fixem dotuha. Polovinu
‰lehaãky naneseme na korpus
a na povrch naskládáme jahody.
Zakryjeme druh˘m plátem korpusu
a opatrnû pﬁitlaãíme. Dort potﬁeme
zbytkem ‰lehaãky.
4. Jahody na ozdobení dortu
namoãíme do 10 g rozpu‰tûné bílé
ãokolády a necháme zatuhnout.
Ze zb˘vající ãokolády vytvoﬁíme
noÏem hoblinky, kter˘mi ozdobíme
povrch dortu, ozdobíme jahodami
a aÏ do podávání uloÏíme
do chladniãky.

Doba pﬁípravy: asi 35 minut
Doba peãení: asi 15 minut

Pﬁísady:
Na tûsto:
• 400 g listového tûsta
• 1 zarovnanou PL mouãkového
cukru
Na náplÀ:
• 20 cukráﬁsk˘ch pi‰kotÛ
• 1 balení Krémové náplnû
ãokoládové Dr.Oetker
• 200 ml mléka
• 3 zarovnané PL mouãkového
cukru
• 125 g zmûklého másla
Na namáãení:
• 150 ml mléka
• 2 KL Rumového aroma Dr.Oetker
Je‰tû potﬁebujeme:
• plech na peãení
• okraj dortové formy (∅ 26 cm)

Pﬁíprava:
1. Listové tûsto vyválíme na pracovní
plo‰e vysypané cukrem na plát o síle
asi 2 mm. Vyﬁízneme kruh (∅ 28 cm)
a zbytek tûsta nakrájíme na libovolnû
velké kousky. Kruh a kousky tûsta
poloÏíme na lehce vymazan˘ plech
na peãení a nûkolikrát propíchneme
vidliãkou. Plech vloÏíme do pﬁedehﬁáté
trouby a peãeme.

Elektrická trouba: 200 °C
Horkovzdu‰ná trouba: 180 °C
Plynová trouba: stupeÀ 4
Doba peãení: asi 15 minut
2. Na vychladl˘ korpus poloÏíme okraj
dortové formy.
3. Krémovou náplÀ pﬁipravíme z mléka,
cukru a másla podle návodu na obale.
4. Do smûsi mléka a aroma namáãíme
pi‰koty a stﬁídavû s náplní klademe
do formy. Tento postup opakujeme tak
dlouho, dokud nespotﬁebujeme náplÀ
i pi‰koty.
5. Kousky z listového tûsta poklademe
na povrch dortu a lehce zatlaãíme
do náplnû. Dort uloÏíme na 4 hodiny
do chladniãky, nejlépe pﬁes noc.
TIP: Dort pﬁed podáváním posypeme
mouãkov˘m cukrem.

Doba pﬁípravy: asi 35 minut
Doba peãení: asi 60 minut

Pﬁísady:

Pﬁíprava:

Na náplÀ:
• hru‰kov˘ kompot
(hmotnost po odkapání 460 g)
• 1 balíãek (250 g) hotové makové
náplnû
• 75 g oloupan˘ch sluneãnicov˘ch
jader
• 1 balíãek Vanilínového cukru
Dr.Oetker
• 1 KL Mandlového aroma Dr.Oetker
• 3 PL medu
• 2 zarovnané PL ovesn˘ch vloãek
nebo strouhanky
• 150 ml ‰Èávy z hru‰kového
kompotu

1. Na pﬁípravu náplnû necháme hru‰ky
dobﬁe odkapat na sítku a nakrájíme
na kostiãky. Smícháme makovou
náplÀ (1 PL necháme na ozdobení),
sluneãnicová jádra, vanilínov˘ cukr,
aroma, med a ovesné vloãky nebo
strouhanku, pﬁidáme ‰Èávu z kompotu
a nakrájené hru‰ky.

Na tûsto:
• 500 g hladké mouky
• 1/2 balíãku Kypﬁicího prá‰ku
do peãiva Dr.Oetker
• 250 g nízkotuãného tvarohu
• 160 ml mléka
• 160 ml oleje
• 2 zarovnané KL cukru
• 2 zarovnané KL soli
Na ozdobení:
• 1 balíãek Polevy svûtlé Dr.Oetker
• 2 zarovnané PL svûtlé marmelády
(napﬁ. meruÀkové)
Je‰tû potﬁebujeme:
• bábovkovou formu (∅ 23 cm)
• váleãek
• sítko
• ma‰lovaãku

2. Na pﬁípravu tûsta smícháme na vále
mouku s kypﬁicím prá‰kem. Pﬁidáme
tvaroh, mléko, olej, cukr, sÛl a ruãnû
zpracujeme hladké tûsto. Tûsto
poprá‰íme mal˘m mnoÏstvím mouky
a vyválíme obdélník (40 x 35 cm).
NáplÀ rozetﬁeme rovnomûrnû na tûsto
a necháme voln˘ okraj asi 2 cm.
Obdélník zavineme z krat‰í strany
a vloÏíme do formy „‰vem“ nahoru.
Formu vloÏíme do pﬁedehﬁáté trouby
a peãeme.

Elektrická trouba: 180 °C
Horkovzdu‰ná trouba: 160 °C
Plynová trouba: stupeÀ 3
Doba peãení: asi 60 minut
3. Bábovku vyklopíme a necháme
vychladnout.
4. Na ozdobení rozpustíme polevu
podle návodu na obale a polijeme
povrch bábovky. Po zatuhnutí
v marmeládû rozmícháme zbylou
makovou náplÀ a podle obrázku
ma‰lovaãkou dozdobíme.

Doba pﬁípravy: asi 25 minut
Doba peãení: asi 12 minut

Pﬁísady:

Pﬁíprava:

Na tûsto:
• 4 Ïloutky
• 50 g cukru
• nastrouhaná kÛra z poloviny
chemicky neo‰etﬁeného citrónu
• 4 bílky
• 50 g cukru
• 100 g hladké mouky

1. Na pﬁípravu tûsta u‰leháme Ïloutky,
cukr a citrónovou kÛru elektrick˘m
ruãním ‰lehaãem na nejvy‰‰ím stupni
do pûny. Bílky s cukrem u‰leháme
elektrick˘m ruãním ‰lehaãem
na nejvy‰‰ím stupni dotuha a spoleãnû
s moukou zlehka ruãnû vmícháme
do pûny. Tûsto rovnomûrnû rozetﬁeme
na plech vyloÏen˘ papírem na peãení,
vloÏíme do pﬁedehﬁáté trouby a peãeme.

Na náplÀ:
• 250 g bílého jogurtu
• 80 g cukru
• ‰Èáva z jednoho citrónu
• nastrouhaná kÛra z poloviny
chemicky neo‰etﬁeného citrónu
• 250 ml smetany ke ‰lehání
• 1 balíãek Îelatinového ztuÏovaãe
Dr.Oetker
• 100 ml vlaÏné vody
• 360 g mandarinek
Na ozdobení:
• 6 zarovnan˘ch PL mouãkového
cukru
• 2 KL citrónové ‰Èávy
• nûkolik mandarinek
Je‰tû potﬁebujeme:
• plech na peãení (30 x 40 cm)
• papír na peãení
• cukráﬁsk˘ sáãek se slabou
trubiãkou

Elektrická trouba: 200 °C
Horkovzdu‰ná trouba: 180 °C
Plynová trouba: stupeÀ 4
Doba peãení: asi 12 minut
2. Plát pi‰kotového tûsta ihned vyklopíme
na papír vysypan˘ mouãkov˘m cukrem.
Papír, na kterém se roláda pekla lehce
potﬁeme vodou, opatrnû stáhneme
a korpus zakryjeme vlhkou utûrkou.
3. Na pﬁípravu náplnû dobﬁe
promícháme jogurt s cukrem
a citrónovou ‰Èávou a kÛrou. Smetanu
u‰leháme elektrick˘m ruãním ‰lehaãem
na nejvy‰‰ím stupni dotuha. Îelatinov˘
ztuÏovaã pﬁipravíme s vodou podle
návodu na obale a zamícháme
do jogurtové hmoty. Nakonec zlehka
vmícháme u‰lehanou ‰lehaãku.
4. NáplÀ vloÏíme asi na 15 minut
do chladniãky. KdyÏ zaãne náplÀ
mírnû tuhnout potﬁeme vychladl˘ plát
pi‰kotového tûsta, na povrch
naskládáme mandarinky, roládu
srolujeme a na 2 hodiny uloÏíme
do chladniãky.
5. Na ozdobení vymícháme ruãnû nebo
elektrick˘m ruãním ‰lehaãem mouãkov˘
cukr s citrónovou ‰Èávou do bílé husté
polevy a naplníme do cukráﬁského
sáãku se slabou trubiãkou nebo
kornoutu z papíru na peãení. Roládu
pocákáme polevou a poklademe plátky
mandarinek.

Doba pﬁípravy: asi 40 minut
Doba peãení: asi 55 minut

Pﬁísady:

Pﬁíprava:

Na tûsto:
• 4 PL instantní kávy
• 125 ml (1/8 l) mléka
• 200 g zmûklého margarínu
nebo másla
• 200 g cukru
• 1 balíãek Vanilkového cukru
Dr.Oetker
• 4 vejce
• 400 g hladké mouky
• 1/2 balíãku Kypﬁicího prá‰ku
do peãiva Dr.Oetker
• 100 g ãokolády na vaﬁení

1. Na pﬁípravu tûsta rozpustíme kávu
v horkém mléce a necháme trochu
vychladnout. V míse u‰leháme
elektrick˘m ruãním ‰lehaãem
na nejvy‰‰ím stupni máslo nebo
margarín. Postupnû za stálého míchání
pﬁidáváme cukr a vanilkov˘ cukr, dokud
nevznikne hladká hmota. KaÏdé vejce
za‰leháme asi 1/2 minuty na nejvy‰‰ím
stupni.

Na náplÀ:
• vi‰Àov˘ kompot
(hmotnost po odkapání 350 g)
• 2 balení Krémové náplnû
s pﬁíchutí vajeãného koÀaku
Dr.Oetker
• 400 ml mléka
• 60 g mouãkového cukru
Na posypání:
• 2 zarovnané PL mouãkového
cukru
Je‰tû potﬁebujeme:
• formu na vûnec (∅ 26 cm)
• sítko
• cukráﬁsk˘ sáãek

2. Mouku smícháme s kypﬁicím
prá‰kem a stﬁídavû ve 2 dávkách
spoleãnû s kávou krátce zamícháme.
Nakonec ruãnû vmícháme nahrubo
nasekanou ãokoládu. Tûsto naplníme
do vymazané a vysypané formy
a uhladíme. Formu vloÏíme
do pﬁedehﬁáté trouby a peãeme.

Elektrická trouba: 180 °C
Horkovzdu‰ná trouba: 160 °C
Plynová trouba: stupeÀ 3
Doba peãení: asi 55 minut
3. Korpus necháme je‰tû 10 minut stát
ve formû, poté vyklopíme na dortovou
mﬁíÏku a necháme vychladnout.
4. Korpus jednou podélnû rozﬁízneme
a spodní ãást poloÏíme na dortov˘
podnos.
5. Na náplÀ necháme vi‰nû dobﬁe
odkapat na sítku a vypeckujeme, nûkolik
vi‰ní si odloÏíme na ozdobu. Pﬁipravíme
obû krémové náplnû s mlékem a cukrem
podle návodu na obale. Asi jednu tﬁetinu
naplníme do cukráﬁského sáãku
s trubiãkou (∅ asi 8 mm). Do zbytku
vmícháme vi‰nû a lÏící rovnomûrnû
naneseme na spodní polovinu korpusu.
PﬁiloÏíme horní ãást korpusu, lehce
pﬁitlaãíme a ozdobíme krémem
a zbytkem vi‰ní. Posypeme mouãkov˘m
cukrem a nejménû na 1 hodinu uloÏíme
do chladniãky.

Doba pﬁípravy: asi 10 minut
Doba tuhnutí: minimálnû 5 hodin

Pﬁísady:
• 500 ml vody
• 1 balíãek Ovocného Ïelé
s jahodovou pﬁíchutí Dr.Oetker
• 70 g cukru krupice
• 200 g ãerstv˘ch jahod

Pﬁíprava:
1. Na pﬁípravu Ïelé pﬁivedeme vodu
do varu.
2. Obsah sáãku spoleãnû s cukrem
vsypeme do horké vody (vodu jiÏ
nevaﬁíme) a ruãnû metliãkou velmi
dobﬁe zamícháme.
3. Jahody nakrájené na men‰í kousky
vloÏíme do skleniãek nebo rozprostﬁeme
na dno formy a zalijeme hotov˘m Ïelé.

Je‰tû potﬁebujeme:
• 20 - 30 mal˘ch skleniãek na
alkohol nebo formu s vy‰‰ím
okrajem

4. Necháme ztuhnout v lednici
minimálnû 5 hodin nebo pﬁes noc.
5. Pﬁed podáváním ‰piãkou ostrého
noÏe uvolníme Ïelé od okraje skleniãky
a skleniãku postavíme asi na 30 sekund
do horké vody. Tím dosáhneme toho,
Ïe cel˘ obsah najednou mÛÏeme
„vypít“. Ve formû nakrájíme Ïelé
na kostiãky a pomocí kuchyÀského
noÏe nebo ploché lopatky naskládáme
na talíﬁ.
6. Îelé aÏ do podávání uchováváme
v chladniãce.
TIP 1: Pro dospûlé koledníky mÛÏeme
pﬁipravit alkoholickou variantu. Poloviãní
mnoÏství vody nahradíme vodkou,
kterou do Ïelé pﬁilijeme aÏ po pﬁidání
cukru. JiÏ nevaﬁíme.
TIP 2: Vyzkou‰ejte také Ovocné Ïelé
s broskovou pﬁíchutí Dr.Oetker.

Doba pﬁípravy: asi 20 minut
Doba tuhnutí: asi 3 hodiny, nejlépe
pﬁes noc

Pﬁísady:

Pﬁíprava:

Na smûs:
• 1 sterilovanou zeleninu
ve sladkokyselém nálevu
(napﬁ. Moravanka hmotnost 330 g)
• 3 zarovnané PL Îelatiny v prá‰ku
Dr.Oetker nebo 3 plátky Îelatiny
v plátcích Dr.Oetker
• 75 ml nálevu po odkapání
zeleniny
• 4 natvrdo vaﬁená vejce
• 1 men‰í cibule
• 250 ml tatarské omáãky
• 1 zarovnanou KL soli
• 1/2 KL pepﬁe
• 1 PL octa

1. Na pﬁípravu necháme na sítku dobﬁe
okapat zeleninu. Îelatinu necháme
podle návodu na obale nabobtnat
v 75 ml nálevu ze zeleniny. Zeleninu
spoleãnû s vejci a cibulí nakrájíme
na velmi malé kousky. Smícháme
s tatarskou omáãkou, osolíme
a opepﬁíme. Pﬁidáme nabobtnalou
Ïelatinu a dochutíme octem.

Je‰tû potﬁebujeme:
• formu na biskupsk˘ chlebíãek
• potravináﬁskou fólii
• sítko

2. Tekutou smûs nalijeme do formy
vyloÏené potravináﬁskou fólií a necháme
v chladniãce minimálnû 3 hodiny, nejlépe
pﬁes noc, ztuhnout.
3. Ztuhlou tlaãenku vyklopíme,
stáhneme folii a krájíme, podáváme
s ãerstv˘m chlebem nebo peãivem.

