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Vy zkou ‰ e j t e :



Pou Ï i j t e :

Super Ïelírovací cukr 3:1

Pro pfiípravu marmelád, dÏemÛ a Ïelé pfii zachování super v˘razné
chuti ovoce. Jedno balení vystaãí na 1500 g ovoce. Zákazníky si
najde mezi v‰emi, ktefií ‰etfií kalorie nebo chtûjí zachovat
maximální chuÈ ovoce.

Extra Ïelírovací cukr 2:1

Pro pfiípravu marmelád, dÏemÛ a Ïelé, podporuje pfiirozenou chuÈ ovoce. Jedno
balení vystaãí na zpracování 1000 g ovoce nebo 1 l ovocné ‰Èávy a vafií se
pouze 1-3 minuty.

Gelfix Super 3:1

Îelírovací smûs pro zachování velmi v˘razné ovocné chuti pfii pouÏití minimálního
mnoÏství cukru. Jedno balení vystaãí na 1000 g ovoce a 350 g cukru. Je vhodn˘ 
i pro diabetiky, neboÈ normální cukr je moÏné nahradit umûl˘mi sladidly. Dále pro
v‰echny, ktefií ‰etfií kalorie nebo chtûjí zachovat maximální chuÈ ovoce.

Gelfix Extra 2:1

Îelírovací smûs, která zachovává pfiirozenou chuÈ ovoce a souãasnû odpovídá
moderním poÏadavkÛm na zdravou v˘Ïivu, neboÈ s Gelfixem 2:1 spotfiebujete pouze
polovinu cukru. Jeden sáãek vystaãí na 1250 g ovoce a 500 g cukru.

Gelfix Klasik 1:1 

Tradiãní Ïelírovací smûs k v˘robû klasick˘ch sladk˘ch marmelád,
dÏemÛ a Ïelé. Vystaãí na 1000 g ovoce a 1125 g cukru.

PomÛcka ke konzervování

Osvûdãen˘ pomocník pro konzervování ovoce i zeleniny. Chrání pfied plísní
a kva‰ením. Jedno balení vystaãí na 5 kg ovoce, nebo 1,5 l nálevu.

Kyselina citronová

Balení obsahuje 20 g kyseliny citronové v prá‰kové formû, coÏ odpovídá asi 320 ml
citronové ‰Èávy. Podporuje Ïelírovací proces a zv˘razÀuje chuÈ ovoce i zeleniny pfii

zavafiování. Je vhodná na dochucení salátÛ, kompotÛ a nápojÛ. Mimo jiné je
i vydatn˘m pomocníkem pfii odstraÀování vodního kamene, napfi.
v kávovarech apod.



Malinová marmeláda

Pfiísady:
•1 kg malin (oãi‰tûn˘ch)

•5 g Kyseliny citronové Dr. Oetker

•350 g cukru, ovocného cukru

nebo pfiimûfiené mnoÏství umûlé-

ho sladidla vhodného k zavafio-

vání

•1 balíãek (25 g) Ïelírovacího

pfiípravku Gelfix Super 3:1

Pfiíprava:
Maliny pfieberte a odvaÏte (1 kg).
Ovoce spoleãnû s Kyselinou citrono-
vou dejte do hrnce. NaváÏenou dávku
cukru nebo sladidla smíchejte se Ïelí-
rovacím pfiípravkem Gelfix Super 3:1
a pfiisypte k ovocné smûsi.

V‰echny pfiísady pfiiveìte za stálého
míchání na silném ohni k varu, ne-
chte alespoÀ 3 minuty vfiít a poté
stáhnûte z plot˘nky.

V pfiípadû potfieby seberte pûnu, uva-
fienou smûs okamÏitû plÀte do pfii-
praven˘ch sklenic aÏ po okraj, zavíã-
kujte a nechte 5 minut otoãené víã-
kem dolÛ.

Tip:
Marmeládu skladujte pokud moÏno na chladném, suchém a tmavém místû.
Lednice nejsou kvÛli pfiíli‰ vysoké vlhkosti vzduchu pfiíli‰ vhodné.



Jahodovo-citronová marmeláda

Pfiísady:
•5 citronÛ rozkrájen˘ch na dílky

•asi 750 g jahod (dohromady

1 kg oãi‰tûného ovoce)

•1 balíãek (500 g) Ïelírovacího

cukru Extra 2:1

•podle chuti 4 lÏíce bílého rumu

Pfiíprava:
Citrony oloupejte (odstraÀte i bílou
slupku) a nakrájejte na dílky (mûsíã-
ky). Jahody omyjte, nechte okapat,
odstopkujte, nakrájejte na malé kous-
ky a spolu s dílky citronu od-
vaÏte (dohromady 1
kg).

V hrnci ovoce
dobfie promíchej-
te se Ïelírovacím
cukrem Extra 2:1.
Smûs pfiiveìte za
stálého míchání na sil-
ném ohni k varu, nechte alespoÀ 3
minuty vfiít a poté stáhnûte z plot˘n-
ky. Nyní mÛÏete podle chuti pfiimí-
chat rum.

V pfiípadû potfieby seberte pûnu, uva-
fienou smûs okamÏitû plÀte do pfiipra-
ven˘ch sklenic aÏ po okraj, zavíãkujte
a nechte 5 minut otoãené víãkem do-
lÛ.

Tip:
Sklenice s marmeládou a dÏemem by nemûly mít obsah vût‰í neÏ 1/2 l. Pfiíli‰
velké sklenice ztûÏují Ïelírování a zÛstávají vût‰inou pfiíli‰ dlouho naãaté ve skfiíni.



Jahodovo-meruÀková marmeláda

Pfiísady:
•500 g jahod (oãi‰tûn˘ch)

•500 g merunûk

(odpeckovan˘ch a oãi‰tûn˘ch)

•500 g cukru

•1 balíãek (25 g) Ïelírovacího

pfiípravku Gelfix Extra 2:1

Pfiíprava:
Jahody omyjte, nechte okapat, odstop-
kujte, nakrájejte na malé kousky a od-
vaÏte (500 g). MeruÀky omyjte, nechte
okapat, rozpulte, odpeckujte, nakrájej-
te na malé kousky a odvaÏte (500 g).

Ovoce dejte do hrnce. NaváÏené
mnoÏství cukru smíchejte se Ïelírova-
cím pfiípravkem Gelfix Extra 2:1 a pfii-
sypte k ovocné smûsi. V‰e pfiiveìte za
stálého míchání na silném ohni k va-
ru, nechte vfiít alespoÀ 3 minuty a po-
té stáhnûte z plot˘nky.

V pfiípadû potfieby seberte pûnu, uva-
fienou smûs okamÏitû plÀte do pfiipra-
ven˘ch sklenic aÏ po okraj, zavíãkujte
a nechte 5 minut otoãené víãkem do-
lÛ.

Tip:
Jahody nemyjte pod tekoucí vodou. Mûkké plody by se proudem po‰kodily,
ãímÏ by ztratily ‰Èávu a aroma.



Jahodovo-jableãná marmeláda

Pfiísady:
•750 g jahod (oãi‰tûn˘ch)

•250 g jablek

(oãi‰tûn˘ch, bez jádfiincÛ)

•1 balíãek (20 g) Ïelíro-

vacího

pfiípravku Gelfix

Klasik 1:1

•1150 g cukru

Pfiíprava:
Jahody omyjte, nechte okapat, od-
stopkujte, nakrájejte na malé kousky
a odvaÏte (750 g).  Jablka omyjte, o-

loupejte, nakrájejte na ãtvrtiny,
zbavte jádfiincÛ, nakrájejte na

malé kousky a odvaÏte
(250 g).

Ovoce dejte do hrnce.
Obsah balíãku se Ïelí-
rovacím pfiípravkem
Gelfix Klasik 1:1 smí-

chejte se 2 lÏícemi na-
váÏeného mnoÏství cukru

a spoleãnû pfiisypte k ovoci.
Ovocnou smûs pfiiveìte za stálého

míchání na silném ohni k varu.
Jakmile zaãne marmeláda vfiít, pfiidej-
te zb˘vající cukr.

Marmeládu znovu pfiiveìte za stálého
míchání k varu, nechte alespoÀ 
3 minuty vafiit a potom stáhnûte
z plot˘nky.

V pfiípadû potfieby seberte pûnu, uva-
fienou smûs okamÏitû plÀte do pfiipra-
ven˘ch sklenic aÏ po okraj, zavíãkujte
a nechte 5 minut otoãené víãkem do-
lÛ.

Tip:
Pfied naplnûním zavafiovacích sklenic zkontrolujte, zda nejsou nûãím cítit.
Sklenice dobfie vypláchnûte horkou vodou a postavte na vlhkou utûrku, aby
neklouzaly. Pfii sterilizaci sklenice podrÏte kle‰tûmi na grilování ve vroucí vodû.



Jahodovo-ananasová marmeláda

Pfiíprava:
Jahodovou a ananasovou dfieÀ smí-
chejte. 

Pfiidejte Kyselinu citronovou a Gelfix
Klasik 1:1 a za stálého míchání pfii-
veìte k varu. Vafite jen 1 minutu. 
Poté pfiidejte cukr, za stálého míchání
nechte znovu vzkypût a stáhnûte
z plot˘nky. 

Pfiidejte vi‰Àovku, sklenice ihned plÀ-
te je‰tû horkou marmeládou 
aÏ po okraj a zavíãkujte.

Tip:
Tvrd‰í plody je moÏné rozmixovat také v polovinû doby vafiení (pfii pfiípravû
marmelády) a poté dovafiit. Dejte pozor, zda lze mixovací nástavec pouÏít i pfii
vysok˘ch teplotách.

Pfiísady:
•500 g propasírovan˘ch jahod

•500 g propasírovaného ananasu

•1200 g cukru

•15 g Kyseliny citronové 

Dr. Oetker 

•1 balíãek (20 g) Ïelírovacího pfií-

pravku Gelfix Klasik 1:1 

•3 polévkové lÏíce vi‰Àovky



Broskvová marmeláda s rumem

Pfiísady:
•1 kg vypeckovan˘ch broskví

•1 balíãek (20 g) Ïelírovacího pfií-

pravku Gelfix Klasik 1:1

•1000 g cukru

•4 polévkové lÏíce rumu (80%)

Pfiíprava:
Broskve nakrájejte na kousíãky, roz-
mixujte a propasírujte. Do studené o-
vocné dfienû pfiidejte Gelfix Klasik 1:1
a povafite. 

Pfiisypte cukr a za stálého míchání
pfiiveìte k varu. Vafite cca 1 minutu,
poté stáhnûte z plot˘nky a do horké
marmelády vmíchejte rum. 

Sklenice ihned plÀte je‰tû horkou
marmeládou aÏ po okraj a zavíãkujte.

Tip:
Se sklenicemi naplnûn˘mi marmeládou alespoÀ 5 dní neh˘bejte, neboÈ Ïelí-
rovací proces mÛÏe trvat aÏ tak dlouho.



MeruÀková marmeláda

Pfiísady:
•1 kg vypeckovan˘ch merunûk

•1 balíãek (25 g) Ïelírovacího pfií-

pravku Gelfix Extra 2:1

•1 kávová lÏiãka Kyseliny citro-

nové Dr. Oetker

•500 g cukru

Tip:
Zmrazené ovoce vaÏte vÏdy pfied jeho rozmrazením. Zpracujte ihned po roz-
mrazení.

Pfiíprava:
MeruÀky rozmixujte a propasírujte
pfies síto. 

Do studené ovocné dfienû vmíchejte
Gelfix Extra 2:1 a Kyselinu citronovou
a za stálého míchání povafite. 

Pfiidejte cukr a za stálého míchání pfii-
veìte k varu. Vafite 3 - 5 minut. 

Sklenice plÀte je‰tû horkou marmelá-
dou aÏ po okraj a zavíãkujte.



Jablkovo-pomeranãov˘ dÏem

Pfiísady:
•700 g oloupan˘ch jablek

zbaven˘ch jádfiincÛ

•300 g nadrobno nakrájen˘ch

pomeranãÛ (mûsíãkÛ)

•‰Èáva ze 2 citronÛ

•1 kávová lÏiãka Kyseliny

citronové Dr. Oetker

•1/8 l vody

•1 balíãek (20 g) Ïelírovacího

pfiípravku Gelfix Klasik 1:1

•1000 g cukru

•6 polévkov˘h lÏic koÀaku

Pfiíprava:
Jablka pokrájejte na malé kousky, pfií-
padnû rozmixujte. Pfiidejte dílky po-
meranãe, citronovou ‰Èávu, Kyselinu

citronovou, vodu
a Gelfix Klasik 1:1. 

Za stálého míchání
povafite. Pfiidejte
cukr a znovu za stá-
lého míchání pfiiveì-

te k varu. Nechte vafiit 
6 - 8 minut, poté stáh-

nûte 
z plot˘nky a vmíchejte koÀak. 

Sklenice ihned plÀte je‰tû hork˘m
dÏemem aÏ po okraj a zavíãkujte.

Tip:
Uzavfiené sklenice postavte asi na 10 minut víãkem dolÛ - ovoce se rovnomûr-
nû rozpt˘lí, víãko se znovu sterilizuje a navíc tím zabráníte vytvofiení vzduchové
vrstvy mezi zavafiovan˘mi plody a víãkem.



Rybízovo-karotkov˘ dÏem

Pfiísady:
•700 g propasírovaného rybízu

•300 g karotky

•1200 g cukru

•1 balíãek (20 g) Ïelírovacího pfií-

pravku Gelfix Klasik 1:1

Pfiíprava:
Nastrouhejte 300 g omyté karotky.
Smíchejte s rybízovou dfiení
a Gelfixem Klasik 1:1. 

Pfiidejte cukr a za stálého míchání pfii-
veìte k varu. Nechte vafiit 
3 - 4 minuty. 

Sklenice plÀte je‰tû hork˘m dÏemem
aÏ po okraj a zavíãkujte.

Tip:
K rozkouskování ovoce se velmi dobfie hodí mixovací metla ãi nástavec na ro-
bota.



Hru‰kov˘ kompot

Pfiísady:
•700 g oloupan˘ch hru‰ek

zbaven˘ch jádfiincÛ

•1 lÏiãka Jedlé sody Dr. Oetker

•1 lÏiãka PomÛcky

ke konzervování ovoce

a zeleniny Dr.Oetker

•1 l vody

•250 g cukru

•nûkolik hfiebíãkÛ

Pfiíprava:
Hru‰ky pokrájejte na libovolné kousky
a rozdûlte je do zavafiovacích sklenic. 

Do kaÏdé sklenice pfiidejte po 
1 ‰petce Jedlé sody a PomÛcky ke
konzervování. Vodu s cukrem a hfie-
bíãky svafite a ihned jí pfielijte hru‰ky.
PlÀte aÏ po okraj. 

Sklenice uzavfiete, zlehka protfiepejte,
postavte na plech na peãení naplnû-
n˘ do v˘‰e 2 cm horkou vodou
a vloÏte do spodní poloviny pfiedehfiá-
té trouby.

Sklenice s kompotem zakonzervujte
v elektrické troubû pfii 95° nebo v ply-
nové troubû na stupeÀ 1 po dobu 40
- 45 minut.

Tip:
Po naplnûní pfiejeìte okraje sklenic ãistou utûrkou a okamÏitû je zavíãkujte
(pouÏívejte pokud moÏno nové, praktické zavafiovací sklenice se ‰roubovacím
uzávûrem).



Jemn˘ vi‰Àov˘ kompot

Pfiísady:
•3 kg vi‰ní

•1 lÏiãka mletého zázvoru

•1 celá skofiice

Cukern˘ roztok:
•1 kávová lÏiãka Kyseliny citro-

nové Dr. Oetker

•1 l vody

•‰Èáva z jednoho pomeranãe

•600 g cukru

Pfiíprava:
Vi‰nû omyjte, nechte okapat, odstop-
kujte a naplÀte jimi sklenice. 

Skofiici rozlámejte na 4 kousky a roz-
dûlte spolu se zázvorem do sklenic
k vi‰ním.

Na cukern˘ roztok pfiiveìte vodu spo-
lu s cukrem a ‰Èávou z pomeranãe
k varu, krátce povafite tak, aby se cukr
úplnû rozpustil a nechte vychladnout. 

Po vychladnutí pfiidejte Kyselinu citro-
novou, vymíchejte a tímto roztokem
zalijte vi‰nû.

Konzervujte 25 - 30 minut
pfii 80 - 90 °C.

Tip:
Na zavafiovací sklenice nalepte samolepicí ‰títky s uvedením data pfiípravy 
a obsahu.



Malinov˘ likér

Pfiísady:
•250 g malin

•3/8 l vody

•150 g cukru

•3/8 l alkoholu (ãisté vodky)

Pfiíprava:
Maliny nasypte do lahve. Svafite vodu
s cukrem a maliny jí pfielijte. Pfiidejte
alkohol. Láhev uzavfiete.

Nechte stát asi 3 t˘dny na chladném
místû; bûhem této doby nûkolikrát o-
toãte. 

Likér sceìte pfies plát˘nko a pfielijte
do láhve.

Tip:
Zavafieninu lze velmi dobfie pfiipravit i ze zmrazeného ovoce. Zavafiujete-li pou-
ze v mal˘ch dávkách, nemáte problém se „star˘mi" zásobami.
Zavafienina je vÏdy ãerstvá a má také lep‰í chuÈ.



Maìarsk˘ zeleninov˘ salát 

Pfiísady:
•1 kg zelen˘ch paprikov˘ch luskÛ

•1 kg rajãat

•1 malá hlávka bílého zelí

(asi 750 g)

•1 velká cibule

•1 feferonka

Sladkokysel˘ nálev:
•1 l bylinkového nebo vinného

octa (bílého)

•1,5 l vody

•150 g cukru

•4 lÏiãky soli

•3 lÏíce zrnek ãerného pepfie

•1 balíãek PomÛcky ke

konzervování ovoce a zeleni-

ny Dr. Oetker

Pfiíprava:
Paprikové lusky rozpulte, odstraÀte
stopku, jádfiinec a bílé pfiepáÏky, lusky
omyjte, nechte okapat a pokrájejte na
nudliãky. Rajãata omyjte, nechte oka-
pat, vykrojte tvrdá lÛÏka a rozkrájejte
na ãtvrtiny.

Z hlávky
bílého zelí
otrhejte
nûkolik
venkovních
listÛ, zbytek
rozkrájejte na osminy, vykrojte ko‰Èál,
zelí omyjte, nechte okapat a pokrájej-
te nebo nastrouhejte na nudliãky.

Cibuli oloupejte. Je-li tfieba, rozpulte,
nakrájejte na tenké plátky a rozdûlte
na jednotlivá koleãka. Z feferonky od-
straÀte stopku a jádfiinec, lusk omyjte

a nakrájejte na tenká koleãka.
Pfiipravené pfiísady smíchejte
a naplÀte do sklenic.

Na pfiípravu sladkokyselého
nálevu smíchejte ocet s vodou,

cukrem, solí a zrnky pepfie, pfiiveì-
te k varu a nechte vafiit tak dlouho, aÏ
se cukr rozpustí. Do horkého nálevu
pfiidejte PomÛcku ke konzervování
a zalijte zeleninu. Sklenice uzavfiete
nejlépe ‰roubovacími uzávûry a ne-
chte 5 minut otoãené víãkem dolÛ. 

Tip:

Zeleninov˘ salát lze v chladu a temnu uchovávat pfiibliÏnû 6 mûsícÛ. Podle
chuti mÛÏete k ostatním pfiísadám pfiidat je‰tû 3 - 4 oloupané a na plátky na-
krájené strouÏky ãesneku. 



Rajãata v octû

Pfiísady:
•2 kg mal˘ch rajãat

•4 cibulky (‰alotky)

Octov˘ roztok:
•1 l vinného octa

•250 ml (1/4 l) vody

•1 polévková lÏíce soli

•1 polévková lÏíce cukru

•2 hfiebíãky

•1 polévková lÏíce celého pepfie

•1 polévková lÏíce hofi-

ãiãného

semínka

•asi 2 ‰petky

PomÛcky ke

konzervování ovoce

a zeleniny Dr. Oetker

Pfiíprava:
Rajãata omyjte a nechte oschnout.
KaÏdé rajãe desetkrát propíchnûte pá-
rátkem a vloÏte do pfiipraven˘ch skle-
nic.

Cibulky oloupejte a nakrájejte je na
koleãka.

Pak smíchejte cibulky s octo-
v˘m roztokem a pfiiveìte
k varu, nechte krátce po-
vafiit, stáhnûte z plot˘nky,
vmíchejte PomÛcku ke

konzervování.

Rajãata ve sklenicích pfielijte, ne-
chte vychladnout, sklenice zavíãkujte.

Tip:
Zavafiovací sklenice vÏdy plÀte aÏ po okraj, aby v nich zÛstalo co nejménû
vzduchu.


