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Vánoce 
s vůní jehličí



2

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.

Vysvětlení použitých piktogramů a zkratek:

KL = kávová lžička                  PL = polévková lžíce

          snadná příprava                         střední obtížnost                                 pro zkušené

Už jste viděli náš nový e-shop? 
Dárky letos na Vánoce 

vyberte na eshop.oetker.cz



nadešlo podzimní období, radujeme se z barevné 
přírody, zvykáme si na výkyvy počasí a čekáme,  
až ze stromů spadají poslední listy. A pak nastane 
čas Vánoc.

Cítíte tu vůni? Vůni perníčků, skořice, vanilky 
a jehličí? To je pro nás ta pravá vůně Vánoc,  
kterou jsme chtěli prostřednictvím našeho  
vánočního receptáře přinést i k Vám domů. Užijte 
si s námi a Vašimi blízkými Vánoce s vůní jehličí.

Připravte si báječné kynuté snídaňové Brusinkové  
hrníčky nebo Makovou bábovku bez mouky.  
Vyzkoušejte nové druhy cukroví v podobě  
jemně pikantních Zázvorových koleček, hravých 
Barevných sušenek, neodolatelných Oříšků  
v čokoládě nebo kořeněných Máslových jedliček. 
Hotové cukroví uložte do dózy Dr. Oetker  
a po pečícím maratonu si dopřejte nedělní pohodu 
s chlazeným nepečeným Adventním dortem.

Pokud náhodou letos nebude sníh za okny,  
vytvořte si zasněženou krajinu uvnitř Vaší  

kuchyně, jídelny nebo obývacího pokoje.  
Na svátečním stole hojně zacukrujte Vánoční 
štolu s oříšky a mandlemi, ozdobte si vánoční 
stromeček vlastnoručně vyrobenými Sněhovými 
ozdobami nebo si pochutnejte na Ořechovém 
dortu, který je doslova lehký jako sníh. Máte-li  
raději teplo, zahřeje Vás lahodná Zimní polévka. 

Pro bujaré novoroční oslavy se Vám jistě budou  
hodit naše slané recepty. Pohostěte přátele  
Preclíkovými jednohubkami a Silvestrovskými  
plněnými taštičkami. Určitě žádné nezbydou!

Přejeme Vám voňavé Vánoce plné pohody 
a šťastný Nový rok!  

Milí přátelé 
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Sledujte nás na sociálních sítích 

           @PečemeSLáskou

           DrOetker_CZ

           Dr. Oetker Česká republika

Debora Turečková                                  
Zákaznický servis

Iveta Krausová
Zkušební kuchyně
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1. Na přípravu těsta v misce smícháme brusinky, kůru, skořici a koření. Přidáme  
 ocet, promícháme a necháme asi 1 hodinu odležet. V kastrůlku zahřejeme  
 mléko a necháme v něm rozpustit máslo. V míse smícháme mouku s droždím,  
 cukrem a solí. Přidáme vejce, mléko s rozpuštěným máslem, směs s brusinkami  
 a mandle a ručně vypracujeme dohladka. Těsto zakryjeme utěrkou a necháme  
 na teplém místě alespoň hodinu kynout. 

2. Vykynuté těsto na pomoučené pracovní ploše krátce propracujeme, vytvoříme  
 váleček a nakrájíme ho na 10 stejných dílů. Z každého dílu vytvoříme kouli  
 a vložíme ji do vymazaného a moukou vysypaného žáruvzdorného hrníčku.  
 Hrníčky poskládáme na plech. Vložíme do předehřáté trouby a pečeme.

  Elektrická trouba: 180 °C 
 Horkovzdušná trouba: 160 °C 
 Plynová trouba: stupeň 3

 Doba pečení: asi 40 minut

3. Povrch pečiva ihned po upečení potřeme pomocí štětce nebo mašlovačky  
 rozpuštěným máslem a pocukrujeme.
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Doba přípravy: asi 60 minut
Doba pečení: asi 40 minut

Vystačí na: 10 kusů

Na těsto:
100 g sušených brusinek

100 g kandované pomerančové kůry
¼ KL mleté skořice

¼ KL Perníkového koření Dr. Oetker
4 PL jablečného octa

200 ml mléka
125 g másla

430 g hladké mouky
1 balíček Droždí Dr. Oetker

70 g cukru
špetka soli

1 vejce
50 g mandlových hranolků

Na potření a posypání:
50 g rozpuštěného másla

2 zarovnané PL moučkového cukru
Ještě potřebujeme:

elektrický ruční šlehač
plech na pečení

10 žáruvzdorných hrníčků (250 ml)

Brusinkové hrníčky 
                     výborné k snídani 

TIP:
Místo sušených  
brusinek můžeme  
použít rozinky nebo  
jiné sušené ovoce 
nakrájené na malé 
kousky.  



Doba přípravy: asi 20 minut
Doba pečení: asi 20 minut
Vystačí na: asi 100 kusů 

Na těsto:
100 g celozrnné špaldové mouky
150 g hladké mouky
35 g strouhaných mandlí
špetku soli
½ KL Jedlé sody Dr. Oetker
1 balíček Finesse citrónové kůry  
Dr. Oetker
100 g třtinového cukru
35 g kandovaného zázvoru  
(nakrájeného na tenké proužky)
½ KL mletého zázvoru
½ KL Perníkového koření Dr. Oetker
125 g změklého másla
50 g agávového sirupu
2 PL lesního tekutého medu
1 žloutek
Na potření a obalení:
1 bílek
1 KL vody
trochu třtinového cukru
Ještě potřebujeme:
2 plechy na pečení

1. Na přípravu těsta v míse smícháme obě mouky, mandle, sůl, sodu, kůru, cukr,  
 zázvor a koření. Přidáme máslo, sirup, med a žloutek a ručně vypracujeme  
 hladké těsto. Z těsta vytvoříme válečky o Ø 1,5 cm a uložíme je asi  
 na hodinu do chladničky. 

2. Na potření smícháme bílek s vodou a válečky pomocí štětce nebo mašlovačky  
 potřeme. Obalíme v cukru a nakrájíme na 0,5 cm plátky. Plátky rozložíme  
 na plechy vyložené 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 (1 plech)

3. Kolečka necháme vychladnout.
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Zázvorová kolečka 
                     jemně pikantní 

TIP:
Místo agávového  
sirupu můžeme  
použít med. 



1. Na přípravu těsta v míse smícháme mouku se škrobem, cukrem, vanilínovým  
 cukrem, solí a kořením. Přidáme žloutky a máslo a ručně vypracujeme hladké  
 těsto. Těsto zabalíme do potravinářské fólie a uložíme asi na hodinu do chladničky. 

2. Těsto na pomoučené pracovní ploše pomocí válečku vyválíme na plát o tloušťce  
 asi 3 mm a pomocí formičky vykrájíme stromečky. Stromečky přeneseme na  
 plechy vyložené papírem na pečení. Vložíme do předehřáté trouby a pečeme. 

  Elektrická trouba: 200 °C 
 Horkovzdušná trouba: 180 °C 
 Plynová trouba: stupeň 4

 Doba pečení: asi 8 minut (1 plech)  

3. Pečivo necháme vychladnout.

4. Vždy dva stromečky džemem slepíme k sobě.

5. Polevu připravíme s mlékem podle návodu na obale. Polijeme povrch stromečků.  
 Džem zahřejeme a než nám poleva ztuhne, vytvoříme pomocí špejle namočené  
 do džemu na povrchu polevy různé ornamenty.
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Doba přípravy: asi 40 minut
Doba pečení: asi 16 minut

Vystačí na: asi 40 kusů (slepených)

Na těsto:
275 g hladké mouky

25 g Gustinu bez lepku Dr. Oetker
100 g prosátého moučkového cukru

1 balíček Vanilínového cukru  
Dr. Oetker
špetku soli

2 KL Perníkového koření Dr. Oetker
3 žloutky

200 g změklého másla
Na slepení:

200 g rybízového džemu
Na polevu a zdobení:

1 balíček Polevy v prášku  
citrónová příchuť Dr. Oetker

2 PL mléka
1 PL rybízového džemu

Ještě potřebujeme:
potravinářskou fólii

vykrajovací formičku ve tvaru  
stromečku (7 cm)

2 plechy na pečení
špejli

Máslové jedličky 
                          vánočně kořeněné 



Doba přípravy: asi 40 minut
Doba chlazení: asi 3 hodiny
Vystačí na: asi 12 porcí

Na korpus:
200 g čokoládových sušenek  
bez náplně
100 g rozpuštěného másla 
Na náplň:
250 g mascarpone
500 g polotučného tvarohu
2 PL tekutého medu
2 zarovnané KL mleté skořice
75 g moučkového cukru
1 balíček Třtinového cukru s mletým 
vanilkovým luskem Dr. Oetker
1 balíček Želatinového ztužovače  
Dr. Oetker
100 ml vody
250 ml smetany ke šlehání
Na ozdobení:
filátka z 2 pomerančů 
1 zralá hruška (oloupaná  
a nakrájená na tenké plátky)
1 balíček Dort-želé čirého  
Dr. Oetker 
250 ml pomerančového džusu
1 zarovnaná PL cukru
Ještě potřebujeme:
dortovou formu (Ø 26 cm)
elektrický ruční šlehač

1. Na přípravu korpusu pomocí válečku rozdrtíme sušenky a vložíme je  
 do mísy. Přidáme máslo a ručně propracujeme. Okraj dortové formy  
 položíme na podnos, nasypeme hmotu a pomocí lžíce rovnoměrně  
 přitlačíme. Uložíme do chladničky. 

2. Na přípravu náplně v míse vyšleháme mascarpone s tvarohem, medem,  
 skořicí, cukrem a třtinovým cukrem elektrickým ručním šlehačem nastaveným  
 na střední stupeň dohladka. Želatinový ztužovač připravíme s vodou podle  
 návodu  na obale a ihned vmícháme do směsi. Smetanu vyšleháme elektrickým  
 ručním šlehačem nastaveným na nejvyšší stupeň dotuha a opatrně ji vmícháme  
 do směsi. Náplň naneseme na korpus a uhladíme. Uložíme asi na hodinu  
 do chladničky.

3. Na ozdobení povrch dortu obložíme filátky pomeranče a plátky hrušek.  
 Dort-želé připravíme s džusem a cukrem podle návodu na obale a opatrně  
 nalijeme na ovoce. Uložíme nejméně na 2 hodiny do chladničky.
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  dventní dort 
               s kombinací hrušek a pomerančů 

V1

Filetování citrusů:  
Ostrým nožem okrájíme  

po celém obvodu kůru  
až na dužinu. Vykrajujeme  

měsíčky pomeranče (filátka) tak,  
abychom získali čistou dužinu.



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

Vystačí na: asi 15 kusů

Na těsto:
1 balení Perníčků Dr. Oetker

25 g změklého másla 
3-4 KL tekutého medu

2 vejce
Na potření:

1 bílek
Na ozdobení:

Tubičky barevné Dr. Oetker
Zdobení bílé Dr. Oetker

Perličky stříbrné Dr. Oetker
Sněhové vločky Dr. Oetker

Ještě potřebujeme:
vykrajovací formičku ve tvaru  

rukavice (5 cm) 
2 plechy na pečení

1. Na přípravu těsta v míse smícháme směs na perníčky s máslem, medem a vejci.  
 Ručně vypracujeme hladké těsto podle návodu na obale. 

2. Těsto na pomoučené pracovní ploše pomocí válečku vyválíme na plát  
 o tloušťce asi 5 mm a vykrájíme rukavice. Naneseme na plechy vyložené  
 papírem na pečení. Těsně před pečením perníčky potřeme rozšlehaným bílkem.  
 Vložíme do předehřáté trouby a pečeme.

  Elektrická trouba: 180 °C 
 Horkovzdušná trouba: 160 °C 
 Plynová trouba: stupeň 3

 Doba pečení: asi 10 minut (1 plech)

3. Perníčky necháme vychladnout.

4. Na ozdobení nakreslíme na rukavice vzory pomocí tubiček a dozdobíme  
 zdobením, perličkami nebo vločkami dle své vlastní fantazie.
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Mikulášské rukavice 
                     perníčky pro Mikuláše 



1. Na přípravu těsta v míse pečlivě vyšleháme směs na sněhové pečivo  
 s vodou elektrickým ručním šlehačem podle návodu na obale.  
 Část těsta obarvíme zelenou barvou. 

2. Neobarvenou a zelenou směs zvlášť naplníme do cukrářských sáčků  
 s řezanou trubičkou. Na plech vyložený papírem na pečení vytvoříme  
 různé ozdoby.  

3. Vložíme do trouby předehřáté na 150 °C, teplotu ihned snížíme  
 na 110 °C a sušíme. 

  Elektrická trouba: 110 °C 
 Horkovzdušná trouba: 90 °C 
 Plynová trouba: stupeň 1

 Doba sušení: asi 90 minut

4. Troubu vypneme a necháme v uzavřené troubě vychladnout.

5. Ozdoby pověsíme na stromeček.
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Doba přípravy: asi 25 minut
Doba sušení: asi 90 min
Vystačí na: asi 30 kusů

Na těsto:
1 balení Sněhového pečiva Dr. Oetker
100 ml studené vody
Barvu gelovou potravinářskou zelenou 
Dr. Oetker
Ještě potřebujeme:
elektrický ruční šlehač 
plech na pečení
cukrářské sáčky s řezanou trubičkou 
mašličky na zavěšení

Sněhové ozdoby 
                           na stromeček

TIPY:
Směs můžeme nabarvit 
jakoukoli Barvou 
gelovou potravinářskou 
Dr. Oetker. Ozdoby 
podle své fantazie před 
pečením dozdobíme  
např. Zdobením  
stříbrným a zlatým  
Dr. Oetker. 

Ze sněhového pečiva 
vytvoříme také krásné 
sněhové vločky,  
když je posypeme 
strouhaným kokosem 
a ozdobíme Zdobením 
bílým Dr. Oetker.



Doba přípravy: asi 40 minut
Doba pečení: asi 60 minut

Vystačí na: asi 16 porcí

Na těsto:
250 g změklého másla

70 g moučkového cukru
6 žloutků

1 balíček Třtinového cukru  
citrónového Dr. Oetker

6 bílků
špetku soli
60 g cukru

300 g mletého máku
100 g mletých pražených  

lískových ořechů
Na ozdobení:

2 zarovnané PL Holandského  
kakaa Dr. Oetker

Ještě potřebujeme:
formu na bábovku (Ø 23 cm)

elektrický ruční šlehač

1. Na přípravu těsta v míse vyšleháme máslo s cukrem, žloutky a třtinovým cukrem  
 elektrickým ručním šlehačem nastaveným na nejvyšší stupeň do pěny. V jiné  
 míse vyšleháme bílky se solí a cukrem na tuhý sníh. Do žloutkové směsi  
 střídavě ručně vmícháváme mák s ořechy a sníh a vymícháme dohladka. 

2. Těsto naneseme 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 60 minut

3. Bábovku necháme asi 10 minut ve formě zchladnout. Poté ji opatrně vyklopíme.

4. Před podáváním bábovku posypeme kakaem.
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Maková bábovka 
                                 bez mouky 

TIP:
Aby tento recept zůstal 
bezlepkový, musíme 
vymazanou formu 
vysypat moukou  
bez lepku, např.  
pohankovou.



1. Na přípravu těsta v míse vyšleháme směs na těsto s máslem a vejci elektrickým  
 ručním šlehačem nastaveným na nejvyšší stupeň dohladka. Těsto pomocí lžíce  
 rozdělíme do košíčků umístěných ve formě na muffiny. Vložíme do předehřáté  
 trouby a pečeme. 

  Elektrická trouba: 180 °C 
 Horkovzdušná trouba: 160 °C 
 Plynová trouba: stupeň 3

 Doba pečení: asi 20 minut

2. Muffiny necháme vychladnout. Poté je jednou podélně rozřízneme a vzniklou  
 čepičku odložíme.

3. Na přípravu náplně vyšleháme směs na náplň se smetanou a mascarpone.  
 Zakápneme červenou barvou, ale nemícháme, aby nám vzniklo mramorování.  
 Náplň naneseme do cukrářského sáčku. Polovinou náplně ozdobíme spodní  
 část muffinů, přiklopíme čepičkou a dozdobíme i povrch muffinů.
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Doba přípravy: asi 30 minut
Doba pečení: asi 20 minut
Vystačí na: asi 12 porcí

Na těsto:
1 balení Red Velvet dortu Dr. Oetker
125 g změklého másla
2 vejce
Na náplň:
400 ml smetany ke šlehání
250 g mascarpone
Barvu gelovou potravinářskou  
červenou Dr. Oetker
Ještě potřebujeme:
formu na muffiny
12 papírových košíčků na muffiny
elektrický ruční šlehač
cukrářský sáček s řezanou trubičkou

Červené cupcakes 
                    sametově nadýchané 

TIP:
Pro ještě více zimní 
vzhled můžeme  
cupcaky posypat 
Sněhovými vločkami 
Dr. Oetker a Zdobením 
bílým Dr. Oetker.



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

Vystačí na: asi 64 kusů

Na těsto:
210 g hladké mouky

1 zarovnanou PL Gustinu  
bez lepku Dr. Oetker

4 zarovnané PL prosátého  
moučkového cukru

1 balíček Třtinového cukru  
s rumovou příchutí Dr. Oetker

špetku soli
Zdobení pestré Dr. Oetker

170 g změklého másla
2 PL mléka 

Ještě potřebujeme:
2 plechy na pečení

1. Na přípravu těsta v míse smícháme mouku s Gustinem, cukrem, třtinovým  
 cukrem a solí. Přidáme zdobení, máslo a mléko a ručně vypracujeme hladké  
 těsto. Těsto na pomoučené pracovní ploše pomocí válečku vyválíme na plát  
 25 × 25 cm a ostrým nožem nakrájíme na malé čtverečky asi 3 × 3 cm.  
 Čtverečky naneseme na plechy vyložené papírem na pečení. Vložíme  
 do předehřáté trouby a pečeme. 

  Elektrická trouba: 160 °C 
 Horkovzdušná trouba: 140 °C 
 Plynová trouba: stupeň 2

 Doba pečení: asi 15 minut (1 plech) 

2. Sušenky necháme vychladnout.
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Barevné sušenky 
                                  zábavné 



Doba přípravy: asi 40 minut
Doba pečení: asi 20 minut
Vystačí na: asi 40 kusů

Na těsto:
250 g hladké mouky
½ balíčku Kypřicího prášku do pečiva 
Dr. Oetker
80 g třtinového cukru
špetku soli
2 zarovnané KL Perníkového koření
Dr. Oetker
125 g tekutého medu
50 g změklého másla
2 PL mléka 
Na pokrytí a polevu:
300 g celých opražených oloupaných 
lískových ořechů
2 balíčky Polevy tmavé Dr. Oetker
Ještě potřebujeme:
2 plechy na pečení

1. Na přípravu těsta v míse smícháme mouku s kypřicím práškem, cukrem, solí  
 a perníkovým kořením. Přidáme med, máslo a mléko a ručně vypracujeme  
 hladké těsto. Těsto na pomoučené pracovní ploše pomocí válečku vyválíme  
 na plát o tloušťce asi 5 mm a ostrým nožem nakrájíme na obdélníky  
 asi 3 × 7 cm. Přeneseme je na plechy vyložené papírem na pečení. 

2. Na povrch hustě naskládáme lískové ořechy a lehce přitlačíme.  
 Vložíme do předehřáté trouby a pečeme.

  Elektrická trouba: 180 °C 
 Horkovzdušná trouba: 160 °C 
 Plynová trouba: stupeň 3

 Doba pečení: asi 10 minut (1 plech)

3. Perníčky necháme vychladnout. 

4. Polevy rozpustíme podle návodu na obale a povrch perníčků polijeme.

13

Oříšky v čokoládě 
                              neodolatelné



Doba přípravy: asi 40 minut
Doba pečení: asi 60 minut

Vystačí na: asi 20 porcí

Na náplň:
200 g lískooříškové pomazánky

200 g nahrubo nasekaných  
vlašských ořechů

Na těsto:
400 g hladké mouky

100 g strouhaných mandlí
½ balíčku Kypřicího prášku do pečiva 

s vinným kamenem Dr. Oetker
175 g cukru

1 zarovnanou KL Perníkového koření 
Dr. Oetker

1 zarovnanou KL mleté skořice
špetku soli

1 KL Vanilkové pasty Dr. Oetker
250 g polotučného tvarohu

150 g změklého másla
1 vejce

Na potření a posypání:
50 g rozpuštěného másla

2 zarovnané PL moučkového cukru
Ještě potřebujeme:

plech na pečení
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1. Na přípravu náplně v míse smícháme lískooříškovou pomazánku s ořechy. 

2. Na přípravu těsta v míse smícháme mouku s mandlemi, kypřicím práškem,  
 cukrem, kořením, skořicí a solí. Přidáme pastu, tvaroh, máslo a vejce a ručně  
 vypracujeme hladké těsto. Na pomoučené pracovní ploše vyválíme z těsta  
 pomocí válečku plát 30 × 35 cm. Náplň stejnoměrně naneseme na plát těsta  
 a necháme po stranách asi 3 cm volný okraj. Okraje přehneme k náplni  
 a vytvoříme štolu. Štolu opatrně 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 60 minut

3. Horkou štolu potřeme pomocí štětce nebo mašlovačky máslem, pocukrujeme  
 a necháme vychladnout.

Vánoční štola 
s oříšky a mandlemi 

                                    nesmí chybět 



Doba přípravy: asi 20 minut
Doba pečení: asi 35 minut
Vystačí na: asi 12 porcí

Na těsto:
4 bílky
4 žloutky
90 g cukru
60 g polohrubé mouky
½ balíčku Kypřicího prášku do pečiva 
s vinným kamenem Dr. Oetker
2 zarovnané PL prosátého  
Holandského kakaa Dr. Oetker
Na náplň:
1 balíček Zlatého klasu Dr. Oetker
300 ml mléka
30 g cukru
1 žloutek
50 g pražených mletých lískových  
ořechů
150 g změklého másla
Na ozdobení:
1 balíček Šlehačky v prášku 
Dr. Oetker
150 ml mléka
20 g pražených celých lískových 
ořechů
50 g oříšků v čokoládě
Ještě potřebujeme:
dortovou formu (Ø 24 cm)
elektrický ruční šlehač

1. Na přípravu těsta v míse vyšleháme z bílků tuhý sníh. V jiné míse vyšleháme  
 žloutky s cukrem elektrickým ručním šlehačem nastaveným na nejvyšší stupeň  
 do pěny. Do žloutkové směsi střídavě metličkou vmícháváme mouku smíchanou  
 s kypřicím práškem a sníh a vymícháme dohladka. Těsto naneseme do vymazané  
 a moukou vysypané formy a uhladíme. Vložíme do předehřáté trouby a pečeme.

  Elektrická trouba: 170 °C 
 Horkovzdušná trouba: 150 °C 
 Plynová trouba: stupeň 2

 Doba pečení: asi 35 minut

2. Korpus necháme vychladnout.

3. Na přípravu náplně dáme vařit 200 ml mléka. Mezitím smícháme 100 ml mléka,  
 žloutek a cukr se Zlatým klasem. Do vroucího mléka vlijeme připravenou směs,  
 kterou za stálého míchání vaříme asi 1 minutu. Odstavíme, přidáme ořechy  
 a za občasného míchání necháme vychladnout. Poté do Zlatého klasu  
 zašleháme máslo. 

4. Korpus jednou podélně rozřízneme. Spodní část potřeme polovinou náplně  
 a zakryjeme vrchním dílem. Zbytkem náplně potřeme povrch dortu. 

5. Na ozdobení vyšleháme šlehačku s mlékem podle návodu na obale. Šlehačkou  
 potřeme strany a povrch dortu. Dozdobíme lískovými ořechy a oříšky v čokoládě.
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Ořechový dort 
                     lehký jako sníh 
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Jablkový puding 
se skořicí 

                                    voňavý 

Doba přípravy: asi 30 minut
Celková doba přípravy: asi 50 minut

Vystačí na: 2 porce

Na puding:
1 balíček Premium Pudingu  
Jablko & Skořice Dr. Oetker

500 ml plnotučného mléka 
40 g cukru

Na ozdobení:
2 jablka

1 PL přepuštěného másla
mandlové plátky

kandované brusinky
Ještě potřebujeme:

2 skleněné poháry
teflonovou pánev

1. Na přípravu pudingu uvaříme puding s mlékem a cukrem podle návodu  
 na obale. Puding nalijeme do pohárů a necháme vychladnout. 

2. Na ozdobení jablka omyjeme, zbavíme jádřinců a nakrájíme na tenké  
 plátky. V teflonové pánvi rozpustíme máslo a plátky jablek po obou stranách  
 orestujeme. Vyjmeme a necháme je vychladnout. Na suché pánvi opražíme  
 mandlové plátky. Povrch vychladlého pudingu ozdobíme plátky jablek,  
 mandlí a brusinkami.

TIP:
Pro ještě jablečnější 
chuť vložíme na dno 
poháru jablko  
nakrájené na malé 
kostičky a zalijeme  
jej pudingem.
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Doba přípravy: asi 30 minut
Doba pečení: asi 45 minut
Vystačí na: asi 4 porce

Na polévku:
500 g batátů (oloupaných  
a nakrájených na kostky)
1 dýně (oloupaná, bez jader  
a nakrájená na kostky)
1 PL tekutého medu
2 PL olivového oleje
2 cibule (nahrubo nakrájené)
3 prolisované stroužky česneku 
1 l vývaru (zeleninového  
nebo kuřecího)
1 zarovnanou KL mleté skořice
1 PL mletého muškátového ořechu
100 g Crème fraîche Dr. Oetker
pepř a sůl podle chuti
Ještě potřebujeme:
plech na pečení s vyšším okrajem 
ponorný mixér

1. Na přípravu polévky rozložíme na plech batáty s dýní. Pokapeme medem  
 a 1 PL oleje. Vložíme do předehřáté trouby a pečeme.

  Elektrická trouba: 220 °C 
 Horkovzdušná trouba: 200 °C 
 Plynová trouba: stupeň 4

 Doba pečení: asi 45 minut

2. Ve větším hrnci na oleji osmažíme cibuli doměkka. Přidáme česnek, vývar,  
 skořici a muškátový ořech a asi 5 minut povaříme. 

3. Pečené batáty s dýní vložíme do hrnce a pomocí ponorného mixéru  
 rozmixujeme dohladka. Přidáme Crème fraiche, dochutíme solí a pepřem  
 a krátce povaříme.

Zimní polévka 
                     na zahřátí 

TIP:
Podáváme s ciabattou, 
kterou můžeme také 
nakrájet na kostičky  
a spolu s Crème 
fraîche dozdobit  
polévku na talíři.  



Doba přípravy: asi 100 minut
Doba pečení: asi 40 minut

Vystačí na: asi 10 porcí

Na těsto:
450 g hladké mouky

1 balíček Droždí Dr. Oetker
2 ½ zarovnané KL soli

2 zarovnané PL třtinového cukru
90 g změklého másla

250 ml teplé vody
Na potření a uvaření:

1 PL oleje
3 l vody

50 g Jedlé sody Dr. Oetker
Na potření a posypání:

1 vejce
1 PL studené vody

1 PL hrubé soli
Na sýrovou omáčku:

10 g másla
1 zarovnanou KL hladké mouky

200 ml mléka
250 g nastrouhaného sýru čedaru

Ještě potřebujeme:
velký hrnec

2 plechy  
na pečení

1. Na přípravu těsta v míse smícháme mouku s droždím, solí a cukrem. Přidáme  
 máslo a teplou vodu a ručně vypracujeme na hladké těsto. Povrch těsta potřeme  
 olejem, přikryjeme utěrkou a na teplém místě necháme alespoň hodinu kynout.  
 Poté těsto rozdělíme na 8 stejných dílů a vytvoříme z nich válečky. Válečky  
 nakrájíme na malé kousky.

2. Do hrnce nalijeme vodu a přivedeme k varu. Opatrně přidáváme po částech  
 sodu. Preclíky vaříme ve vodě po částech (asi po 20 kusech) nejméně 30 sekund.  
 Vyjmeme děrovanou lžící a naneseme na vymazaný plech tak, aby se nedotýkaly.

3. Preclíky potřeme vejcem vyšlehaným s vodou a posypeme hrubou solí.  
 Vložíme do předehřáté trouby a pečeme dozlatova.

  Elektrická trouba: 220 °C 
 Horkovzdušná trouba: 200 °C 
 Plynová trouba: stupeň 4

 Doba pečení: asi 20 minut (1 plech)

4. Na přípravu sýrové omáčky rozpustíme v hrnci máslo. Přidáme mouku  
 rozmíchanou v mléce a povaříme, dokud nezačne houstnout. Poté odstavíme,  
 přidáme sýr a mícháme, dokud se sýr zcela nerozpustí.  

5. Preclíky podáváme se sýrovou omáčkou.
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Preclíkové jednohubky 
                     k novoroční oslavě 

TIP:
Pokud chceme preclíky na sladko,  
před pečením je místo soli posype- 
me Skořicovým cukrem Dr. Oetker. 
Na sladkou omáčku vyšleháme 
smetanový sýr s moučkovým 
cukrem, Vanilkovým cukrem  
Dr. Oetker a trochou mléka. 



Doba přípravy: asi 60 minut
Doba pečení: asi 50 minut
Vystačí na: asi 24 kusů

Na těsto:
350 g brambor
450 g hladké mouky
1 balíček Droždí Dr. Oetker
2 zarovnané KL soli
1 zarovnanou KL cukru
100 ml mléka 
1 vejce
Na náplň:
350 g hlávkového zelí
1 PL másla
50 g slaniny
1 zarovnanou KL cukru
1 zarovnanou KL kari koření
1 zarovnanou KL kmínu
čerstvě mletý pepř
sůl
75 g zakysané smetany nebo  
Crème fraîche Dr. Oetker 
50 g nasekaných lískových ořechů
Na potření a posypání:
1 žloutek
1 PL mléka
1 zarovnanou PL kmínu
Ještě potřebujeme:
pánev na smažení
2 plechy na pečení
kulatou formičku na vykrajování  
(Ø 10 cm)

1. Na přípravu těsta uvaříme brambory ve slupce doměkka, odstavíme a necháme  
 zchladnout. Poté je oloupeme a na jemném struhadle nastrouháme. V míse   
 smícháme mouku s droždím, solí a cukrem. Přidáme nastrouhané brambory,  
 mléko a vejce a ručně vypracujeme hladké těsto. Těsto zaprášíme moukou,  
 přikryjeme utěrkou a necháme na teplém místě asi 45 minut kynout. 

2. Na přípravu náplně nakrájíme zelí na tenké proužky. Na pánvi rozpustíme máslo  
 a vložíme na kostičky nakrájenou slaninu. Přidáme zelí, cukr, kari, kmín, pepř  
 a sůl a restujeme asi 3 minuty. Poté odstavíme a vložíme do mísy. Vmícháme  
 zakysanou smetanu a ořechy a necháme vychladnout. 

3. Vykynuté těsto na pomoučené pracovní ploše pomocí válečku vyválíme na plát  
 o tloušťce asi 0,5 cm a vykrajujeme kolečka. Náplň naneseme vždy na 1 polovinu  
 kolečka, které přehneme a pomocí vidličky k sobě okraje pořádně přitlačíme, aby  
 nám náplň nevytekla. Taštičky naneseme na plechy vyložené papírem na pečení  
 a potřeme pomocí štětce nebo mašlovačky žloutkem smíchaným s mlékem.  
 Povrch posypeme kmínem, vložíme do předehřáté trouby a pečeme.

  Elektrická trouba: 180 °C 
 Horkovzdušná trouba: 160 °C 
 Plynová trouba: stupeň 3

 Doba pečení: asi 25 minut (1 plech)

4. Taštičky podáváme teplé nebo studené.
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Silvestrovské taštičky 
                                 slané občerstvení 



Dr. Oetker s.r.o., Americká 2335, 272 01 Kladno • www.oetker.cz

Backspray
Už žádná potrhaná bábovka!

Novinka
Prvotřídní mletá vanilka 
v kombinaci se zlatavým 
třtinovým cukrem

Dodejte Vašim pokrmům 
     rafinovanou chuť pravé vanilky 
          všude tam, kde Vám záleží 
               na kvalitě.

Jedinečná kombinace nerafinovaného třtinového cukru
se 6 % prvotřídního mletého vanilkového lusku.

Backspray Dr. Oetker 
je ROSTLINNÝ OLEJ VE SPREJI 
s ROZPRAŠOVAČEM PRO PRAKTICKÉ VYMAZÁVÁNÍ VŠECH FOREM 
  na pečení, plechů, vaflovačů i pro použití na smažení na pánvi. 
    Nahrazuje tradiční vymazávání.

VYSTAČÍ na 50 plechů 
nebo 30 forem

BEZ hnacího plynu 
pro bezpečnější 
a ekologičtější použití

JE VHODNÝ i pro vegany

NEOBSAHUJE palmový olej


