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Dr.Oetker je rodinnou firmou a proto víme, jak je rodina důležitá. Letos začalo naše tříleté partnerství
se Sdružením SOS dětských vesniček, během kterého poskytneme na vybrané projekty finanční
prostředky ve výši 1 000 000 Kč.
Každý má právo na rodinu. Pomozte i Vy.
Více informací na: www.podporujeme-rodinu.cz nebo www.sos-vesnicky.cz
Cílem Sdružení SOS dětských vesniček je poskytnout dětem, které se ocitly mimo vlastní rodinu
a nemají možnost být umístěny v adoptivní či individuální pěstounské péči, příležitost vyrůstat
v rodinném prostředí. Děti připravujeme společně s pěstouny cíleně na samostatný život.
Sdružení SOS dětských vesniček má v naší zemi čtyřicetiletou tradici. Za tu dobu zde vyrostly stovky
dětí, v současné době žije v péči pěstounů a pěstounek ve třech vesničkách - v Brně, Karlových
Varech a ve Chvalčově, a v brněnské Komunitě mládeže celkem 105 dětí. Naším cílem je počet dětí
dále zvyšovat. K tomu, abychom mohli více dětem poskytnout skutečný domov, ale potřebujeme
i Vaši pomoc!
Prosíme, přispějte na konto Sdružení SOS dětských vesniček č. 120 777 711/0300 a staňte
se členem velké rodiny SOS dětských vesniček!
V případě platby uveďte specifický symbol 4105. Pokud si budete přát dostat od nás na konci roku
potvrzení o daru pro daňové účely, zašlete nám prosím Vaši adresu a číslo účtu, z nějž byl dar
odeslán, na emailovou adresu fundraising@sos-vesnicky.cz
Děkujeme, že pomáháte dětem v SOS dětských vesničkách prožít šťastné dětství!
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podzim je v plném proudu – listí stromů se barví do žluta a červena, letní teploty
zmizely v nenávratu a my se těšíme na příchod nejkrásnějšího období v roce – Vánoc.
Atmosféru Vánoc si každý z nás spojuje s něčím jiným, pro jednoho je to vůně
právě upečených vanilkových rohlíčků, purpury na stole nebo rozsvícení svíček
na adventním věnci, pro druhého zdobení stromečku a první sněhové vločky
na okenním parapetu. Věříme, že k té pravé vánoční náladě u Vás doma přispěje
i vánoční receptář Dr.Oetker.
Vánoce jsou spojeny se spoustou tradic. Jedna z nich je pečení vánočního
cukroví a moučníků. Ačkoliv má většina z nás v šuplíku sešitek s recepty
na ty nejlepší kokosky, linecké cukroví nebo perníčky, rádi vyzkoušíme i něco
nového. Byli bychom potěšeni, kdyby se některé z receptů z letošního vánočního
receptáře staly právě tím pravým „rodinným stříbrem“, které se zapíše do Vašeho
sešitku. Vyzkoušejte například recept na Kokosovo-meruňkové rohlíčky,
Citrónové půlměsíčky nebo Oříškové šištičky.
Na vánočním stole by vedle vánočního cukroví neměl chybět Štědrovečerní dort
a ráno o první svátek vánoční se můžete s chutí zakousnout do vlastnoručně
připravené křupavé a voňavé Sváteční vánočky.
Přejeme Vám krásné a voňavé Vánoce.
PS: Zkuste letos s dětmi vytvořit vlastní sladký Adventní kalendář. Nechte se
inspirovat při jeho zdobení našimi novinkami – Hvězdičkami, Perličkami a jiným
cukrovým zdobením. Uvidíte, jak se při vykrajování a zdobení bonbónků dětské
oči rozzáří.

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.

Pro jednodušší orientaci uvádíme
u každého receptu míru obtížnosti:

- snadná příprava
- střední obtížnost
- předpokládáme již

zkušenost s pečením

Vysvětlení použitých zkratek:

KL = kávová lžička
PL = polévková lžíce

Jana Lindišová
Zákaznický servis Dr.Oetker

Iveta Krausová
Zkušební kuchyně Dr.Oetker

NOVINKY

REC CZ:Sestava 1 9/6/10  2:20 PM  Stránka 2



Náročnost:
Počet porcí: 6 porcí à 200 ml
Doba přípravy: asi 15 minut

Přísady:
Na nápoj:
1 balíček Pudingu Naturamyl s vanilkovou
příchutí Dr.Oetker, 75 g cukru, 1 balíček
Vanilkového cukru Dr.Oetker, 1 l mléka,
1 Vanilkový lusk „Bourbon“ Dr.Oetker,
100 ml rumu
Na ozdobení:
1 balíček Šlehačky v prášku Dr.Oetker,
150 ml studeného mléka, 1 balíček
Skořicového cukru Dr.Oetker,
asi 20 kusů sušených brusinek
Ještě potřebujeme:
párátka

Příprava:
Na přípravu nápoje smícháme
pudingový prášek s cukrem,

vanilkovým cukrem a 1/3 mléka. Vanilkový
lusk podélně rozřízneme, vyškrábeme
z něj dužinu a zamícháme do pudingové
směsi. V kastrůlku přivedeme zbylé
mléko k varu, vmícháme připravenou
pudingovou směs a za stálého míchání
vaříme asi 1 minutu. Přidáme rum
a již nevaříme.

Na ozdobení připravíme šlehačku
s mlékem podle návodu na obale.

Nápoj nalijeme do předehřátých šálků
nebo sklenic. Ozdobíme kopečkem

šlehačky a posypeme skořicovým cukrem.
Na párátko napíchneme brusinky
a položíme na okraj šálku.

Náročnost:
Počet kusů: 16
Doba přípravy: asi 25 minut
Doba pečení: asi 15 minut

Přísady:
Na těsto:
380 g hladké mouky, špetka soli,
80 g cukru, 1 balíček Pomocníka
na kynuté těsto Expres Dr.Oetker,
150 ml vody, 40 ml oleje, 1 vejce,
100 g hořké čokolády, 1 balíček
Skořicového cukru Dr.Oetker
Na potření:
1 vejce, 1 PL mléka
Ještě potřebujeme:
plech na pečení, papír na pečení,
struhadlo, štětec nebo mašlovačku

Příprava:
Na přípravu těsta smícháme v míse
mouku, sůl, cukr a Pomocníka na

kynuté těsto Expres. Přidáme vodu, olej
a vejce a ručně vypracujeme hladké těsto.
Čokoládu nastrouháme najemno
a smícháme se skořicovým cukrem.

Těsto rozdělíme na 2 díly a na lehce
pomoučené pracovní ploše z každého

vyválíme kulatou placku (Ø asi 30 cm).
Každou placku lehce potřeme rozšlehaným
vejcem v mléce. Na oba díly těsta
rovnoměrně rozdělíme čokoládu
se skořicovým cukrem. Placky rozkrojíme
na osminy, které zarolujeme od širší
strany a vytvarujeme rohlíčky. Poklademe
na plech vyložený papírem na pečení,
potřeme zbytkem vejce rozšlehaným
v mléce. Vložíme do předehřáté trouby
a pečeme.

Elektrická trouba: 180°C
Horkovzdušná trouba: 160°C
Plynová trouba: stupeň 2-3
Doba pečení: asi 15 minut

1 1

2
2
3

REC CZ:Sestava 1 9/6/10  2:20 PM  Stránka 3



Náročnost:
Doba přípravy: asi 25 minut
Doba pečení: asi 12 minut

Přísady:
Na těsto:
3 vejce, 5 PL horké vody, 100 g cukru
100 g hladké mouky, na špičku nože
Kypřicího prášku do pečiva Dr.Oetker,
25 g Gustinu jemného kukuřičného škrobu
Dr.Oetker, 1 zarovnaná PL kakaa,
½ KL Rumového aroma Dr.Oetker,
50 g rozpuštěného vychladlého másla
Na náplň:
5 zarovnaných PL džemu dle chuti,
100 g hořké čokolády
Na ozdobení:
1 balíček Polevy tmavé Dr.Oetker,
1 balení Hvězdiček žlutých Dr.Oetker
Ještě potřebujeme:
plech na pečení (30 x 40 cm),
papír na pečení

Příprava:
Na přípravu těsta vyšleháme vejce
s horkou vodou a cukrem v míse

elektrickým ručním šlehačem na nejvyšším
stupni do pěny. Promícháme mouku
s kypřicím práškem, škrobem a kakaem.
Vše prosejeme a krátce na nejnižším stupni
vmícháme společně s aroma a vychladlým
máslem do směsi. Těsto uhladíme
na plech vyložený papírem na pečení.
Vložíme do předehřáté trouby a pečeme.

Elektrická trouba: 200°C
Horkovzdušná trouba: 180°C
Plynová trouba: stupeň 3-4
Doba pečení: asi 12 minut

Vychladlý korpus 2x překrojíme,
aby vznikly 3 pruhy. Dva pruhy

potřeme džemem a posypeme strouhanou
čokoládou. Složíme řezy a nakrájíme
na trojúhelníčky.

Ozdobíme rozpuštěnou polevou,
posypeme hvězdičkami a asi

na 2 hodiny uložíme do chladu.

Náročnost:
Počet kusů: 2 plechy
Doba přípravy: asi 20 minut
Doba pečení: asi 12 minut

Přísady:
Na těsto:
250 g hladké mouky, 1 zarovnaná KL
Kypřicího prášku do pečiva Dr.Oetker,
špetka soli, 75 g cukru, 1 balíček
Vanilínového cukru Dr.Oetker,
100 g kandované citrónové kůry,
50 g rozinek, 50 g mletých mandlí,
150 g změklé Hery, 1 vejce,
1 PL Rumového aroma Dr.Oetker
Na posypání:
50 g moučkového cukru
Ještě potřebujeme:
plech na pečení, papír na pečení

Příprava:
Na přípravu těsta smícháme v míse
mouku, kypřicí prášek, sůl, cukr,

vanilínový cukr, citrónovou kůru, rozinky
a mandle. Přidáme Heru, vejce, aroma
a vše zpracujeme ručně na vále dohladka.

Z těsta vytvarujeme na lehce
pomoučené pracovní ploše válečky

o průměru asi 1 cm a nakrájíme na kousky
o délce asi 4 cm. Vždy dva kousky
položíme vedle sebe, do středu přiložíme
třetí kousek a lehce přitlačíme do tvaru
štoly. Mini–štoly naskládáme na plech
vyložený papírem na pečení, vložíme
do předehřáté trouby a pečeme.

Elektrická trouba: 180°C
Horkovzdušná trouba: 160°C
Plynová trouba: stupeň 2-3
Doba pečení: asi 12 minut

Vychladlé cukroví posypeme
moučkovým cukrem.
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Náročnost:
Počet kusů: 2 plechy
Doba přípravy: asi 20 minut
Doba pečení: asi 10 minut

Přísady:
Na těsto:
50 g nasekaných vlašských nebo
piniových oříšků, 150 g hladké mouky,
1 zarovnaná KL Kypřicího prášku
do pečiva Dr.Oetker, 100 g změklé Hery,
50 g cukru, 1 balíček Vanilkového cukru
Dr.Oetker, 2 PL mléka
Na posypání:
1 balíček Vanilkového cukru Dr.Oetker
Ještě potřebujeme:
plech na pečení, papír na pečení

Příprava:
Na přípravu těsta opražíme nasekané
vlašské nebo piniové oříšky

na teflonové pánvi bez tuku a necháme
vychladnout. V míse smícháme mouku,
kypřicí prášek, Heru, cukr, vanilkový
cukr, mléko a oříšky. Vše zpracujeme
elektrickým ručním šlehačem na středním
stupni dohladka.

Kousky těsta o velikosti lískového
oříšku naskládáme na plech vyložený

papírem na pečení a rukou roztlačíme
do plochých oválků. Nožem vytvoříme
na levé i pravé straně několik zářezů.
Na každý kousek těsta nasypeme trochu
vanilkového cukru. Vložíme
do předehřáté trouby a pečeme.

Elektrická trouba: 180°C
Horkovzdušná trouba: 160°C
Plynová trouba: stupeň 2-3
Doba pečení: asi 10 minut

Náročnost:
Počet kusů: 2 plechy
Doba přípravy: asi 20 minut
Doba pečení: asi 12 minut

Přísady:
Na těsto:
100 g sušených meruněk, 150 g Marcipánu
Dr.Oetker, 120 g cukru, 1 balíček
Vanilínového cukru Dr.Oetker, 1 vejce,
50 g strouhaného kokosu, 70 g hladké
mouky
Na obalení:
30 g strouhaného kokosu
Na ozdobení:
1 balíček Polevy tmavé Dr.Oetker,
25 g strouhaného kokosu
Ještě potřebujeme:
plech na pečení, papír na pečení

Příprava:
Na přípravu těsta nakrájíme meruňky
a marcipán na malé kousky. Marcipán,

cukr, vanilínový cukr, vejce, kokos a mouku
v míse ručně zpracujeme dohladka.
Nakonec vmícháme kousky meruněk.

Těsto rozdělíme na 4 stejně velké
díly a z každého dílu na pomoučené

ploše vytvarujeme váleček o délce 20 cm
a nakrájíme na 2 cm kousky. Z každého
kousku vytvarujeme rohlíček a obalíme
ho ve strouhaném kokosu. Naskládáme
na plech vyložený papírem na pečení,
vložíme do předehřáté trouby a pečeme.

Elektrická trouba: 180°C
Horkovzdušná trouba: 160°C
Plynová trouba: stupeň 2-3
Doba pečení: asi 12 minut

Rohlíčky necháme vychladnout.
Na ozdobení rozpustíme polevu podle

návodu na obale. Oba konce vychladlých
rohlíčků namáčíme do polevy, posypeme
strouhaným kokosem a necháme
zatuhnout.
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Náročnost:
Počet kusů: 12
Doba přípravy: asi 15 minut
Doba pečení: asi 20 minut

Přísady:
Na těsto:
100 g nesolených arašídů, 1 balení
Muffinů čokoládových s čokoládovými
kousky Dr.Oetker, 110 ml vody, 40 ml oleje,
1 vejce, 150 g Marcipánu Dr.Oetker
Ještě potřebujeme:
12 papírových košíčků (jsou součástí
směsi na muffiny), plech na pečení

Příprava:
Na přípravu těsta nasekáme nahrubo
arašídy. V míse smícháme směs

na muffiny, vodu, olej a vejce. Metličkou
vymícháme dohladka a přidáme arašídy.
Těsto rozdělíme pomocí dvou polévkových
lžic rovnoměrně do papírových košíčků,
které postavíme na plech. Marcipán
nakrájíme na kostky a vtlačíme
do muffinů. Plech vložíme do předehřáté
trouby a pečeme.

Elektrická trouba: asi 180°C
Horkovzdušná trouba: asi 160°C
Plynová trouba: stupeň 2-3
Doba pečení: asi 20 minut

Muffiny necháme vychladnout.
Podáváme v papírových košíčcích.

Náročnost:
Počet kusů: 2 plechy
Doba přípravy: asi 20 minut
Doba pečení: asi 8 minut

Přísady:
Na těsto:
250 g hladké mouky, ½ KL Kypřicího
prášku do pečiva Dr.Oetker, 100 g cukru,
1 balíček Vanilínového cukru Dr.Oetker,
½ KL Citrónového aroma Dr.Oetker,
1 bílek, 150 g změklé Hery
Na potření:
1 žloutek, 1 KL mléka
Na ozdobení:
200 g moučkového cukru, šťáva
z jednoho citrónu, 50 g nasekaných
nesolených pistácií
Ještě potřebujeme:
plech na pečení, papír na pečení,
štětec nebo mašlovačku, formičky
na vykrajování ve tvaru půlměsíce

Příprava:
Na přípravu těsta smícháme v míse
mouku s kypřicím práškem. Přidáme

cukr, vanilínový cukr, aroma, bílek,
Heru a elektrickým ručním šlehačem
zpracujeme na středním stupni dohladka.
Z těsta vyválíme na lehce pomoučené
pracovní ploše plát o tloušťce 3 mm.

Vykrájíme půlměsíčky a naskládáme
na plech vyložený papírem na pečení.

Žloutek rozmícháme v mléce a potřeme
povrch cukroví. Vložíme do předehřáté
trouby a pečeme.

Elektrická trouba: 200°C
Horkovzdušná trouba: 180°C
Plynová trouba: stupeň 3-4
Doba pečení: asi 8 minut

Na ozdobení utřeme moučkový cukr
s citrónovou šťávou tak, aby vznikla

hustá poleva. Pomocí nože potřeme
jednotlivé vychladlé půlměsíčky,
posypeme pistáciemi a necháme
zatuhnout.
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Náročnost:
Počet kusů: 12
Doba přípravy: asi 20 minut
Doba pečení: asi 8 minut

Přísady:
Na těsto:
2 vejce, 30 g cukru, 1 balíček
Vanilínového cukru Dr.Oetker, 1 balíček
Skořicového cukru Dr.Oetker, 30 g hladké
mouky, ½ KL Kypřicího prášku do pečiva
Dr.Oetker, 1 zarovnaná PL kakaa
Na náplň:
200 g studené smetany ke šlehání,
1 balíček Vanilínového cukru Dr.Oetker,
1 balíček Želatinového ztužovače
Dr.Oetker, 100 ml vlažné vody,
50 g změklého čokoládového
lískooříškového krému, 50 g sekaných
lískových oříšků
Ještě potřebujeme:
dortovou formu (Ø 26 cm), papír na pečení

Příprava:
Na přípravu těsta ušleháme v míse
vejce, cukr, vanilínový a skořicový

cukr elektrickým ručním šlehačem na
nejvyšším stupni do pěny. Promícháme
mouku, kypřicí prášek, kakao a prosejeme.
Zlehka ručně vmícháme do pěny. Těsto
nalijeme do dortové formy, jejíž dno jsme
vyložili papírem na pečení a uhladíme.
Vložíme do předehřáté trouby a pečeme.

Elektrická trouba: 180°C
Horkovzdušná trouba: 160°C
Plynová trouba: stupeň 2-3
Doba pečení: asi 8 minut

Vychladlý korpus nakrájíme
na 12 trojúhelníků. Na přípravu náplně

ušleháme smetanu ke šlehání a vanilínový
cukr elektrickým ručním šlehačem dotuha.
Želatinový ztužovač připravíme s vodou
podle návodu na obale a ihned vmícháme
do šlehačky. Nakonec zlehka vmícháme
lískoořískový krém a oříšky.

Náplň naneseme na širší stranu
nakrájených dílů korpusu. Špičku

zvedneme, přitiskneme na náplň.
Až do podávání uložíme do chladničky.

Náročnost:
Počet kusů: 2 plechy
Doba přípravy: asi 30 minut
Doba pečení: asi 12 minut

Přísady:
Na těsto:
100 g sušených meruněk, 150 g Marcipánu
Dr.Oetker, 3 bílky, 80 g cukru, 1 balíček
Vanilínového cukru Dr.Oetker,
½ KL Mandlového aroma Dr.Oetker,
200 g hladké mouky
Na ozdobení:
200 g plátků mandlí, 1 balíček Polevy
světlé Dr.Oetker
Ještě potřebujeme:
plech na pečení, papír na pečení

Příprava:
Na přípravu těsta nakrájíme meruňky
a marcipán na kostičky. Bílky postupně

zašleháme elektrickým ručním šlehačem
na nejvyšším stupni do marcipánu.
Přidáme cukr, vanilínový cukr, aroma
a mouku a ručně vymícháme dohladka.
Přidáme kousky meruněk.

Pracovní plochu posypeme plátky
mandlí, navlhčenýma rukama

po částech odebíráme těsto, ze kterého
na mandlích vyválíme válečky o průměru
1 cm. Odkrajujeme tyčinky o délce asi
5 cm. Tyčinky klademe na plech vyložený
papírem na pečení, vložíme do předehřáté
trouby a pečeme.

Elektrická trouba: 180°C
Horkovzdušná trouba: 160°C
Plynová trouba: stupeň 2-3
Doba pečení: asi 12 minut

Na ozdobení rozpustíme polevu podle
návodu na obale. Polovinu každé

vychladlé tyčinky namáčíme do polevy
a necháme zatuhnout.
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Náročnost:
Doba přípravy: asi 20 minut
Doba pečení: asi 35 minut

Přísady:
Na těsto:
180 g hladké mouky
2 zarovnané KL Kypřicího prášku

do pečiva Dr.Oetker
180 g cukru
1 balíček Vanilínového cukru Dr.Oetker
špetka soli
3 vejce
180 g změklé Hery
Na brusinkovou náplň:
1 brusinkový kompot (hmotnost

po odkapání 190 g)
voda na doplnění do 250 ml
1 balíček Dort-želé červeného Dr.Oetker
1 zarovnaná PL cukru
Na čokoládovou náplň:
1 balení Krémové náplně čokoládové

Dr.Oetker
250 ml smetany ke šlehání
2 zarovnané PL moučkového cukru
Na ozdobení:
12 brusinek (z brusinkového kompotu)
2 PL čokoládové náplně
40 g hořké čokolády
Ještě potřebujeme:
dortovou formu (Ø 26 cm)
papír na pečení
mikrotenový sáček
struhadlo

Příprava:
Na přípravu těsta smícháme v míse
mouku s kypřicím práškem. Přidáme

cukr, vanilínový cukr, sůl, vejce, Heru
a vše zpracujeme elektrickým ručním
šlehačem krátce na nejnižším stupni,
pak na nejvyšším stupni dohladka. Těsto
naplníme do dortové formy vyložené
papírem na pečení a uhladíme. Formu
vložíme do předehřáté trouby a pečeme.

Elektrická trouba: 180°C
Horkovzdušná trouba: 160°C
Plynová trouba: stupeň 2-3
Doba pečení: asi 35 minut

Korpus necháme vychladnout na
kuchyňské mřížce, odstraníme formu

a papír na pečení a jednou podélně
rozřízneme. Z kompotu odebereme
12 brusinek na ozdobení.

Na přípravu brusinkové náplně
doplníme kompot vodou na 250 ml

a společně s dort-želé a cukrem vaříme
asi 1 minutu. Náplň naneseme na spodní
plát korpusu.

Na přípravu čokoládové náplně
vyšleháme krémovou náplň společně

se smetanou a cukrem elektrickým ručním
šlehačem na nejvyšším stupni 4 minuty.
Odebereme 2 PL na pozdější použití.
Polovinu náplně rozetřeme na brusinky,
přitlačíme vrchní část korpusu. Zbylou
náplní potřeme povrch a okraje dortu.

Na ozdobení nastrouháme na hrubém
struhadle čokoládu. Z mikrotenového

sáčku odstřihneme malý růžek, naplníme
zbytkem náplně, vytvoříme hvězdy.
Ozdobíme zbylými brusinkami, po obvodu
dortu a na hvězdičky naneseme
strouhanou čokoládu. Dort uložíme
na 2 hodiny do chladničky.

TIP: Místo brusinek můžeme použít
rybízový kompot.
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Náročnost:
Počet kusů: 2
Doba přípravy: asi 20 minut
Doba kynutí: asi 80 minut
Doba pečení: asi 35 minut

Přísady:
Na těsto:
500 g hladké mouky, 1 balíček Droždí
Dr.Oetker, 40 g cukru, 1 balíček
Vanilínového cukru Dr.Oetker, špetka soli,
2 vejce, 150 g rozpuštěného zchladlého
másla, 200 ml vlažného mléka
Na náplň:
1 balení hotové makové náplně,
1 balení hotové ořechové náplně
Na potření:
1 rozšlehané vejce
Ještě potřebujeme:
plech na pečení, papír na pečení,
štětec nebo mašlovačku, váleček

Příprava:
Na přípravu těsta smícháme v míse
mouku s droždím, cukr, vanilínový

cukr, sůl, vejce, máslo, mléko a důkladně
vařečkou propracujeme. Těsto zakryjeme
utěrkou a dáme na teplé místo na 50 až 60
minut vykynout.

Náplně připravíme podle návodu
na obale. Vykynuté těsto vyklopíme

na vál a rozdělíme na 2 díly. Každý díl
vyválíme na obdélník 20 x 30 cm.
Naplníme makovou nebo ořechovou
náplní, po delší straně stočíme a opatrně
přeneseme na plech vyložený papírem
na pečení. Necháme na teplém místě
ještě 20 minut kynout. Potřeme
rozšlehaným vejcem, vložíme
do předehřáté trouby a pečeme.

Elektrická trouba: 170°C
Horkovzdušná trouba: 150°C
Plynová trouba: stupeň 3
Doba pečení: asi 35 minut

Náročnost:
Doba přípravy: asi 20 minut
Doba kynutí: asi 80 minut
Doba pečení: asi 40 minut

Přísady:
Na těsto:
500 g hladké mouky, 1 balíček Droždí
Dr.Oetker, 40 g cukru, 1 balíček Vanilínového
cukru Dr.Oetker, špetka soli, 2 vejce,
150 g rozpuštěného zchladlého másla,
150 ml vlažného mléka, ½ KL Rumového
aroma Dr.Oetker, rozinky, sekané oříšky,
mandle, kandované ovoce podle chuti
Na potření a posypání:
1 rozšlehané vejce, 25 g sekaných mandlí
nebo oříšků
Ještě potřebujeme:
plech na pečení, papír na pečení
špejli, štětec nebo mašlovačku

Příprava:
Na přípravu těsta smícháme v míse
mouku s droždím, cukr, vanilínový

cukr, sůl, vejce, máslo, mléko, aroma,
rozinky, oříšky, mandle, kandované ovoce
a důkladně vařečkou propracujeme. Těsto
zakryjeme utěrkou a dáme na teplé místo
na 50 až 60 minut vykynout.

Vykynuté těsto vyklopíme na vál
a rozdělíme na 9 dílů, z každého

dílu vyválíme váleček o délce asi 35 cm.
Válečky postupně splétáme do vánočky
(nejprve ze čtyř, ze tří a ze dvou válečků).
Na plech vyložený papírem na pečení
položíme cop ze čtyř válečků. Na něj
položíme cop ze tří dílů a navrch cop
ze dvou dílů. Aby se vánočka nezbortila,
vpíchneme do ní na dvou místech špejli.
Necháme na teplém místě ještě 20 minut
kynout. Vánočku potřeme rozšlehaným
vejcem a posypeme mandlemi nebo
oříšky. Vložíme do předehřáté trouby
a pečeme.

Elektrická trouba: 170°C
Horkovzdušná trouba: 150°C
Plynová trouba: stupeň 3
Doba pečení: asi 40 minut
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Náročnost:
Počet kusů: asi 35
Doba přípravy: asi 50 minut

Přísady:
Na těsto:
1 balení Nepečeného cukroví Dr.Oetker
230 g změklého másla
zelená, červená a žlutá potravinářská barva
150 g Marcipánu Dr.Oetker
Na náplň:
oříšky, mandle, kandované ovoce
rozinky nebo višně
Na ozdobení:
1 balíček Polevy tmavé Dr.Oetker
cukrová zdobení Dr.Oetker (např. Perličky

stříbrné Dr.Oetker, Hvězdičky žluté
Dr.Oetker, Kuličky zlaté/bílé Dr.Oetker,
Kuličky stříbrné/bílé Dr.Oetker, Kuličky
duhové Dr.Oetker, Sněhové vločky
Dr.Oetker nebo Srdíčka Dr.Oetker)

1 balení Tubiček na zdobení Dr.Oetker
Ještě potřebujeme:
váleček
papír na pečení
formičky na vykrajování

Příprava:
Na přípravu těsta smícháme v míse
ručně směs na přípravu nepečeného

cukroví s máslem podle návodu na obale
a zpracujeme dohladka. Uložíme
na ½ hodiny do chladničky.

Těsto rozdělíme na 24 kousků. Každý
kousek naplníme podle chuti oříškem,

mandlí, kandovaným ovocem, rozinkou
nebo višní. Vytvarujeme silnější placičku
o výšce asi 1 cm, vykrojíme formičkou
a uložíme do chladničky.

Marcipán rozdělíme na tři díly, každý
obarvíme potravinářskou barvou.

Vyválíme silnější placičky a formičkou
vykrojíme asi 11 kusů různých tvarů.

Na ozdobení rozpustíme polevu podle
návodu na obale a vybrané kousky

polijeme. Bonbóny ozdobíme podle vlastní
fantazie cukrovým zdobením a zbylým
marcipánem. Polevu necháme zatuhnout
a 24 kousků očíslujeme pomocí tubiček
od 1 do 24. Až do podávání uložíme
do chladničky.

TIP: Pro dospělé můžeme do těsta přidat
1 KL Rumového aroma Dr.Oetker.
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