DO receptar 23 CZ v13

10.3.2009 15:08

Stránka 1

Pro Va‰i snadnou orientaci jsme dÏemy rozdûlili do 5 kategorií podle mnoÏství a zralosti
ovoce a mnoÏství cukru pouÏitého bûhem jejich pﬁípravy.

Klasick˘
Pﬁi pﬁípravû tohoto dÏemu pouÏíváme ovoce
a cukr v pomûru (zhruba) 1:1. Pﬁidáváme
Dr.Oetker Gelfix Klasik 1:1, kter˘ vystaãí
na 1000 g ovoce a 1150 g cukru. Tento
postup doporuãujeme pﬁi pﬁípravû dÏemÛ
s kyselej‰ím ovocem.

Extra ovocn˘
Pﬁi pﬁípravû tohoto dÏemu pouÏíváme dva
díly ovoce na jeden díl cukru a pﬁidáváme
Ïelírovací smûs Dr.Oetker Gelfix Extra 2:1.
Pﬁi pouÏití Dr.Oetker Îelírovacího cukru Extra
2:1 pﬁidáváme pouze ovoce. Tento postup
doporuãujeme pﬁi pﬁípravû dÏemÛ se stﬁednû
sladk˘m nebo zral˘m ovocem.

Super ovocn˘
Pﬁi pﬁípravû tohoto dÏemu pouÏíváme tﬁi díly
ovoce na jeden díl cukru (zhruba) a pﬁidáváme
Ïelírovací smûs Dr.Oetker Gelfix Super 3:1.
Pﬁi pouÏití Dr.Oetker Îelírovacího cukru
Super 3:1 pﬁidáváme pouze ovoce. Tento
postup doporuãujeme pﬁi pﬁípravû dÏemÛ
s velmi sladk˘m nebo hodnû zral˘m ovocem.

Vy z k o u š e j t e :

Dietní
Pﬁi pﬁípravû tohoto dÏemu pouÏíváme Dietní
Ïelírovací ovocn˘ cukr Dr.Oetker. Takto
oznaãené recepty jsou vhodné pro diabetiky
a v‰echny, kteﬁí preferují nízkokalorické
zavaﬁování.

Tradiãní
Pﬁi pﬁípravû tohoto dÏemu tradiãním postupem
pouÏíváme PomÛcku ke konzervování
Dr.Oetker, která chrání zpracovávané ovoce
pﬁed plísnûmi a kva‰ením.
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Stránka 2

Vy z k o u š e j t e :

jiÏ podeváté Vám pﬁedkládáme sadu zajímav˘ch a netradiãních
receptÛ na zavaﬁování.
Letos pﬁicházíme s nejlep‰ími nápady a tipy pro Va‰e oblíbené
ovoce. Vedle klasick˘ch receptÛ Vám pﬁiná‰íme také recepty
na nev‰ední zpracování ovoce v podobû sirupu nebo topingu.
Recepty jsou letos novû pﬁipraveny tak, abychom dali v‰em
moÏnost volby mezi klasick˘m receptem a mezi receptem
s vût‰ím mnoÏstvím ovoce a ménû cukru. Díky tomu si v na‰ich
receptech vybere opravdu kaÏd˘ - pﬁíznivci klasického
zavaﬁování, i ti, kteﬁí uvítají vy‰‰í podíl ovoce. Toto umoÏÀují
moderní Ïelírovací pﬁípravky od Dr.Oetker s obsahem úãinn˘ch
pﬁírodních Ïelírovacích látek – pektinÛ.
Pﬁejeme Vám hodnû úspûchÛ v pﬁípravû Va‰ich dÏemÛ a sirupÛ.
Dobrou chuÈ – po cel˘ rok!

Jana Lindi‰ová
Zákaznick˘ servis Dr.Oetker

Iveta Krausová
Zku‰ební kuchynû Dr.Oetker

Vysvûtlení pouÏit˘ch zkratek:
KL = kávová lÏiãka
PL = polévková lÏíce
Pﬁipomínáme, Ïe v‰echny recepty jsou vyzkou‰eny pouze s v˘robky Dr.Oetker.
Zavaﬁeniny uchováváme na chladném suchém místû. Otevﬁené sklenice
ukládáme do lednice a rychle spotﬁebujeme.
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Stránka 3

super ovocn˘

(4 kusy sklenic à 250 ml)
Doba pﬁípravy: asi 20 minut

(4 kusy sklenic à 250 ml)
Doba pﬁípravy: asi 20 minut

Pﬁísady:

Pﬁísady:

• 700 g jahod
• 300 g na kousky nakrájen˘ch
jahod
• 1 balíãek Gelfixu Extra 2:1
Dr.Oetker
• 500 g cukru krupice nebo krystalu
• 1 vanilkov˘ lusk

• 700 g jahod
• 300 g na kousky nakrájen˘ch
jahod
• 1 balíãek Gelfixu Super 3:1
Dr.Oetker
• 350 g cukru krupice nebo krystalu
• 1 vanilkov˘ lusk

Pﬁíprava:

Pﬁíprava:

1. Omyté jahody (700 g) pomocí
ponorného mixéru rozmixujeme
a vloÏíme spoleãnû se 300 g nakrájen˘ch
jahod do vût‰ího hrnce. Obsah balíãku
Gelfix Extra smícháme se dvûma lÏícemi
cukru a pﬁidáme k ovoci. Za stálého
míchání vaﬁíme asi 1 minutu.

1. Omyté jahody (700 g) pomocí
ponorného mixéru rozmixujeme
a spoleãnû s 300 g nakrájen˘ch jahod
vloÏíme do vût‰ího hrnce. Obsah balíãku
Gelfix Super smícháme se dvûma
lÏícemi cukru a pﬁidáme k ovoci.
Za stálého míchání vaﬁíme asi 1 minutu.

2. Vanilkov˘ lusk podélnû rozﬁízneme
a vloÏíme k jahodám. Pﬁidáme zbytek
cukru a pﬁivedeme k varu. DÛkladnû
povaﬁíme minimálnû 5 minut. Na talíﬁek
kápneme 1-2 kávové lÏiãky horkého
dÏemu. Pokud je dÏem po vychladnutí
málo tuh˘, vmícháme do nûj 2 zarovnané
kávové lÏiãky Kyseliny citrónové
Dr.Oetker.

2. Vanilkov˘ lusk podélnû rozﬁízneme
a vloÏíme k jahodám. Pﬁidáme zbytek
cukru a pﬁivedeme k varu. DÛkladnû
povaﬁíme minimálnû 5 minut. Na talíﬁek
kápneme 1-2 kávové lÏiãky horkého
dÏemu. Pokud je dÏem po vychladnutí
málo tuh˘, vmícháme do nûj 2 zarovnané
kávové lÏiãky Kyseliny citrónové
Dr.Oetker.

3. Odebereme pﬁípadnou pûnu
a vyndáme vanilkov˘ lusk. Ihned plníme
aÏ po okraj do pﬁipraven˘ch sklenic.
Sklenice uzavﬁeme, obrátíme dnem
vzhÛru a asi 5 minut necháme stát
na víãku.

3. Odebereme pﬁípadnou pûnu
a vyndáme vanilku. Ihned plníme
aÏ po okraj do pﬁipraven˘ch sklenic.
Sklenice uzavﬁeme, obrátíme dnem
vzhÛru a asi 5 minut necháme stát
na víãku.

Vy z k o u š e j t e :
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Stránka 4

super ovocn˘

(6 kusÛ sklenic à 250 ml)
Doba pﬁípravy: asi 20 minut

(6 kusÛ sklenic à 250 ml)
Doba pﬁípravy: asi 20 minut

Pﬁísady:

Pﬁísady:

• 1000 g vypeckovan˘ch merunûk
• 1 balíãek Gelfixu Klasik 1:1
Dr.Oetker
• 1000 g cukru krupice nebo krystalu
• 6 lístkÛ ãerstvé máty

• 1500 g vypeckovan˘ch merunûk
• 6 lístkÛ ãerstvé máty
• 1 balení Îelírovacího cukru
Super 3:1 Dr.Oetker

Pﬁíprava:

Pﬁíprava:

1. Omyté a vypeckované meruÀky
nakrájíme na velmi malé kousky,
pﬁípadnû rozemeleme nebo rozmixujeme
ponorn˘m mixérem a vloÏíme do vût‰ího
hrnce.

1. Omyté a vypeckované meruÀky
nakrájíme na velmi malé kousky,
pﬁípadnû rozemeleme nebo rozmixujeme
pomocí ponorného mixéru a vloÏíme
do vût‰ího hrnce. Lístky máty pﬁidáme
k meruÀkám.

2. Pﬁidáme obsah balíãku Gelfix Klasik
rozmíchan˘ se 2 lÏícemi cukru a za stálého
míchání pﬁivedeme k varu. Pﬁidáme zbytek
cukru a lístky máty a za stálého míchání
opût pﬁivedeme k varu, povaﬁíme
5 minut a odstavíme. Na talíﬁek kápneme
1–2 lÏiãky právû svaﬁeného dÏemu.
Pokud je po vychladnutí málo tuh˘,
vmícháme do nûj 2 zarovnané kávové
lÏiãky Kyseliny citrónové Dr.Oetker.

2. Pﬁidáme Super Ïelírovací cukr
a dobﬁe promícháme. V‰e za stálého
míchání pﬁivedeme k varu a dÛkladnû
povaﬁíme minimálnû 5 minut. Na talíﬁek
kápneme 1–2 lÏiãky právû svaﬁeného
dÏemu. Pokud je po vychladnutí málo
tuh˘, vmícháme do nûj 2 zarovnané
kávové lÏiãky Kyseliny citrónové
Dr.Oetker.

3. Odebereme pﬁípadnou pûnu
a vyjmeme lístky máty. Ihned plníme
aÏ po okraj do pﬁipraven˘ch sklenic.
Sklenice uzavﬁeme, obrátíme dnem
vzhÛru a asi 5 minut necháme stát
na víãku.

3. Odebereme pﬁípadnou pûnu
a vyjmeme lístky máty. Ihned plníme
aÏ po okraj do pﬁipraven˘ch sklenic.
Sklenice uzavﬁeme, obrátíme dnem
vzhÛru a asi 5 minut necháme stát
na víãku.

TIP: Pro v˘raznej‰í mátovou chuÈ dÏemu
mÛÏeme lístky máty ve sklenici ponechat.

Vy z k o u š e j t e :
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extra ovocn˘

dietní

(6 kusÛ sklenic à 250 ml)
Doba pﬁípravy: asi 20 minut

(4 kusy sklenic à 250 ml)
Doba pﬁípravy: asi 20 minut

Pﬁísady:

Pﬁísady:

• 1000 g borÛvek
• 1 balení Îelírovacího cukru
Extra 2:1 Dr.Oetker

• 700 g borÛvek
• 1 balení Dietního Ïelírovacího
ovocného cukru Dr.Oetker
• 120 ml vody

Pﬁíprava:

Pﬁíprava:

1. Omyté a oãi‰tûné borÛvky pomocí
ponorného mixéru rozmixujeme
a vloÏíme do vût‰ího hrnce. Extra
Ïelírovací cukr pﬁidáme k ovoci a velmi
dobﬁe promícháme. Za stálého míchání
pﬁivedeme k varu.

1. Omyté borÛvky pomocí ponorného
mixéru rozmixujeme a vloÏíme
do vût‰ího hrnce. Pﬁidáme dietní
Ïelírovací cukr, vodu a velmi dobﬁe
promícháme.

2. Vaﬁíme minimálnû 5 minut a stále
mícháme. Na talíﬁek kápneme 1-2 kávové
lÏiãky horkého dÏemu. Pokud je dÏem
po vychladnutí málo tuh˘, vmícháme
do nûj 2 zarovnané kávové lÏiãky
Kyseliny citrónové Dr.Oetker.
3. Odebereme pﬁípadnou pûnu a ihned
plníme aÏ po okraj do pﬁipraven˘ch
sklenic. Sklenice uzavﬁeme, obrátíme
dnem vzhÛru a asi 5 minut necháme
stát na víãku.

Vy z k o u š e j t e :

2. Za stálého míchání pﬁivedeme
k varu. Vaﬁíme za stálého míchání
minimálnû 3 minuty.
3. Odebereme pﬁípadnou pûnu a ihned
plníme aÏ po okraj do pﬁipraven˘ch
sklenic. Sklenice uzavﬁeme, obrátíme
dnem vzhÛru a asi 5 minut necháme
stát na víãku.
Vhodné pro diabetiky.
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tradiãní

dietní

(2 kusy sklenic à 750 ml)
Doba pﬁípravy: asi 40 minut

(4 kusy sklenic à 250 ml)
Doba pﬁípravy: asi 40 minut

Pﬁísady:

Pﬁísady:

• 1000 g jablek
• 400 g cukru krupice nebo krystal
• 1/2 balíãku Kyseliny citrónové
Dr.Oetker
• 1 balíãek Skoﬁicového cukru
Dr.Oetker
• 3-4 hﬁebíãky
• 1 balíãek PomÛcky
ke konzervování Dr.Oetker

• 700 g jablek
• 1 balení Dietního Ïelírovacího
ovocného cukru Dr.Oetker
• 1/2 KL skoﬁice
• 3 hﬁebíãky

Pﬁíprava:

Pﬁíprava:

1. Jablka oloupeme a nastrouháme
na hrub‰ím struhadle.

1. Oloupaná a na hrubém struhadle
nastrouhaná jablka vloÏíme do vût‰ího
hrnce. Pﬁidáme dietní Ïelírovací cukr,
skoﬁici a hﬁebíãek a velmi dobﬁe
promícháme.

2. Nastrouhaná jablka vloÏíme
do vût‰ího hrnce, pﬁidáme cukr, kyselinu
citrónovou, skoﬁicov˘ cukr, hﬁebíãek
a za stálého míchání pﬁivedeme
k varu. DÛkladnû povaﬁíme minimálnû
10 minut. Pﬁed ukonãením varu
vmícháme pomÛcku ke konzervování
a dobﬁe zamícháme.
3. Uvaﬁená povidla ihned plníme
do pﬁipraven˘ch sklenic.
TIP: Povidla z jablek pouÏijeme jako
náplÀ do buchet, koláãÛ a dal‰ích
bûÏnû pﬁipravovan˘ch mouãníkÛ.

Vy z k o u š e j t e :

2. Za stálého míchání pﬁivedeme
k varu. Vaﬁíme za stálého míchání
minimálnû 3 minuty.
3. Odebereme pﬁípadnou pûnu a ihned
plníme aÏ po okraj do pﬁipraven˘ch
sklenic. Sklenice uzavﬁeme, obrátíme
dnem vzhÛru a asi 5 minut necháme
stát na víãku.
Vhodné pro diabetiky.
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extra ovocn˘

klasick˘
(2 lahve à 0,7 l)
Doba pﬁípravy: asi 20 minut

(2 lahve à 0,7 l)
Doba pﬁípravy: asi 20 minut

Pﬁísady:

Pﬁísady:

•
•
•
•

500 g nakrájen˘ch jahod
200 g rybízu
1,25 l vody
1 balíãek Kyseliny citrónové
Dr.Oetker
• 1 balíãek Gelfixu Klasik 1:1
Dr.Oetker
• 1 kg cukru krupice nebo krystalu

•
•
•
•

Pﬁíprava:

Pﬁíprava:

1. Omyté nakrájené jahody a omyt˘
rybíz spoleãnû s vodou a kyselinou
citrónovou povaﬁíme asi 2 minuty.

1. Omyté nakrájené jahody a omyt˘
rybíz spoleãnû s vodou a kyselinou
citrónovou povaﬁíme asi 2 minuty.

2. Pﬁepasírujeme pﬁes sítko a ‰Èávu
pﬁivedeme k varu. Pﬁidáme Gelfix Klasik
rozmíchan˘ se 2 PL cukru a opût
pﬁivedeme k varu. Vsypeme zbytek
cukru a za stálého míchání vaﬁíme
5 minut.

2. Pﬁepasírujeme pﬁes sítko a pﬁidáme
Extra Ïelírovací cukr. Dobﬁe zamícháme.
·Èávu pﬁivedeme k varu a za stálého
míchání vaﬁíme 5 minut.

3. Nalijeme do ãist˘ch lahví a uzavﬁeme.
TIP: Sirup podáváme ﬁedûn˘ pitnou
vodou s ledem nebo jako toping na
zmrzlinu nebo poháry. Velice dobr˘
je po zmraÏení jako ovocná dﬁeÀ.

Vy z k o u š e j t e :

1000 g nakrájen˘ch jahod
500 g rybízu
1,25 l vody
1 balíãek Kyseliny citrónové
Dr.Oetker
• 1 balení Îelírovacího cukru
Extra 2:1 Dr.Oetker

3. Plníme do ãist˘ch lahví a uzavﬁeme.
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klasick˘
(4 -5 kusÛ sklenic à 250 ml)
Doba pﬁípravy: asi 20 minut

Pﬁísady:
• 1000 g ostruÏin
• 400 ml vody
• 1 balíãek Gelfixu Klasik 1:1
Dr.Oetker
• 1000 g cukru krupice
nebo krystalu

Pﬁíprava:
1. Omyté ostruÏiny pomocí ponorného
mixéru rozmixujeme a pﬁepasírujeme
pﬁes sítko. VloÏíme spoleãnû s vodou
do vût‰ího hrnce. Obsah balíãku Gelfix
Klasik smícháme se dvûma lÏícemi
cukru a pﬁidáme k ovoci. Za stálého
míchání vaﬁíme asi 1 minutu.
2. Pﬁidáme zbytek cukru a pﬁivedeme
k varu. DÛkladnû povaﬁíme minimálnû
5 minut.
3. Odebereme pﬁípadnou pûnu a ihned
plníme aÏ po okraj do pﬁipraven˘ch
sklenic. Sklenice uzavﬁeme, obrátíme
dnem vzhÛru a asi 5 minut necháme
stát na víãku.
TIP: Toping pouÏijeme na pﬁelití zmrzlin,
pohárÛ, palaãinek apod.

Vy z k o u š e j t e :
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