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Prosíme, abyste při pečení vždy respektovali 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

Vánoční nadílka
na našem e-shopu! 

Vybírejte dárky pod stromeček 
na eshop.oetker.cz

snadná příprava střední obtížnost pro zkušené



letošní rok by se dal sice zhodnotit jako  
poměrně zvláštní, na druhou stranu však  
přál domácímu pečení. A to nás těší,  
protože pečení milujeme! 

Tento receptář jsme pro vás připravili  
v podobě Vánoční nadílky. Na následujících 
stránkách najdete nové recepty, s nimiž  
vás čekají zábavné, hravé a tvořivé Vánoce 
provoněné perníkovým kořením, skořicí  
a vanilkou.

Postavte si doma Marcipánové sněhuláky, 
poskládejte slavnostní Stromeček z větrníčků,  
překvapte své blízké Dortíčky s dvojitou  

náplní nebo jim upečte sváteční Dort  
s třpytkami a kořením. A když na sváteční  
stůl naservírujte originální extra tmavá  
Linecká kolečka z našeho nového Černého 
kakaa Dr. Oetker, překvapíte celou rodinu. 
Nadělte si veselé Vánoce!

Přejeme vám příjemné a klidně prožité svátky 
a krásný 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

Vánoční nadílka
na našem e-shopu! 

Vybírejte dárky pod stromeček 
na eshop.oetker.cz
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Děkujeme, že odebíráte náš 
receptář. Budeme rádi, pokud 
o něm řeknete i svým přátelům.

        Nezapomeňte, že jako členové 
        Klubu přátel Dr. Oetker 
        nakoupíte na našem e-shopu  
        za výhodnější ceny.

Pochlubte se nám upečeným receptem  
z našeho receptáře na sociálních sítích!  

Označte fotku jako  
#receptarVanoce2020.  

Do konce roku vybereme  
každý měsíc tři výherce, 
kterým pošleme balíček  
Dr. Oetker.



1. Na přípravu těsta na struhadle nastrouháme najemno marcipán. V míse  
 smícháme mouku s kypřicím práškem, cukrem, vanilkovým cukrem a solí.  
 Přidáme máslo, vejce, aroma a marcipán a ručně vypracujeme hladké  
 těsto. Těsto zabalíme do mikrotenového sáčku a uložíme asi na 30 minut  
 do chladničky. Na pomoučené pracovní ploše těsto pomocí válečku vyválíme  
 na plát o tloušťce asi 5 mm a pomocí vykrajovátek vykrájíme hvězdičky.  
 Naneseme je 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)

2. Hvězdičky necháme vychladnout.

3. Polevy připravíme s vodou podle návodu na obale a každou hvězdičku potřeme.  
 Některé ozdobíme gelovými tubičkami, jiné posypeme zdobením a necháme  
 zatuhnout.
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Doba přípravy: asi 40 minut
Doba pečení: asi 10 minut

Vystačí na: asi 50 kusů

Na těsto:
1 balíček Marcipánu Dr. Oetker

200 g hladké mouky
1 zarovnanou KL Kypřicího prášku  

do pečiva Dr. Oetker
50 g cukru

1 balíček Vanilkového cukru Dr. Oetker
špetku soli

100 g změklého másla
1 vejce

1 KL Aroma mandlového Dr. Oetker
Na polevu a ozdobení:

2 balíčky Polevy v prášku  
s citrónovou příchutí Dr. Oetker

6 PL vody
Tubičky neonové gelové Dr. Oetker

Dekor mix růžový Dr. Oetker
Ještě potřebujeme:

vykrajovací formičky ve tvaru  
hvězdičky (ø 5 a 9 cm)

2 plechy na pečení

Růžové hvězdičky 
                     marcipánové

 

 

 

TIPY:
Hvězdičky můžeme  
ozdobit i Zdobicí  
tubičkou gelovou  
stříbrnou či zlatou  
Dr. Oetker.

V dobře uzavřených  
dózách vydrží  
hvězdičky až 2 týdny.
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Doba přípravy: asi 30 minut
Celkový čas přípravy: asi 100 minut
Vystačí na: asi 12 porcí

Na korpus:
250 g máslových sušenek
100 g rozpuštěného másla
Na náplň:
1 balíček Zlatého klasu Dr. Oetker
400 ml mléka
40 g cukru
300 g krémového sýru
40 g moučkového cukru
1 balíček Skořicového cukru  
Dr. Oetker
1 PL pomerančové šťávy
1 balíček Želatinového ztužovače  
Dr. Oetker
100 ml vody
150 ml smetany ke šlehání
½ balíčku nastrouhané Polevy  
de Luxe extra tmavé Dr. Oetker
Na ozdobení:
½ balíčku Polevy de Luxe  
extra tmavé Dr. Oetker
Ještě potřebujeme:
dortovou formu (Ø 26 cm)
elektrický ruční šlehač

1. Na přípravu korpusu pomocí válečku rozdrtíme sušenky. V míse je smícháme  
 s máslem a ručně vypracujeme dohladka. Hmotu naneseme do vymazané  
 formy. Důkladně pomocí lžíce korpus ke dnu formy přitiskneme a uložíme  
 asi na 30 minut do chladničky. 

2. Na přípravu náplně uvaříme Zlatý klas s mlékem a cukrem podle  
 návodu na obale. Odstavíme a necháme vychladnout. V míse  
 vyšleháme sýr s moučkovým cukrem, skořicovým cukrem  
 a šťávou elektrickým ručním šlehačem nastaveným na nejvyšší  
 stupeň dohladka. Do směsi přidáme vychladlý Zlatý klas.  
 Želatinový ztužovač připravíme s vodou podle návodu na obale  
 a ihned vmícháme do směsi. Nakonec opatrně vmícháme  
 ušlehanou smetanu a nastrouhanou polevu. Náplň naneseme  
 na korpus a uhladíme. Vložíme do chladničky a necháme  
 asi hodinu ztuhnout. Před podáváním dozdobíme  
 hoblinkami z polevy.

Vánoční cheesecake bez pečení 
                                                       s vůní pomerančů 

TIP:
Na ozdobení  
můžeme použít  
plátky sušeného  
pomeranče, které  
připravíme tak,  
že rozložíme plátky  
pomeranče  
na plech vyložený  
papírem na pečení.  
Necháme sušit  
v troubě při 100 °C  
asi 3 hodiny.  



1. Na přípravu sněhuláků marcipán důkladně propracujeme s moučkovým cukrem.  
 Ze ⅔ marcipánu vytvoříme tři sněhuláky. Zbylý marcipán podle fantazie  
 obarvíme různými barvami a z barevných kousků vytvoříme oči, nosy  
 a doplňky. Nakonec sněhuláky dozdobíme dle své vlastní fantazie.

2. Gelové barvy můžeme použít jednotlivě a marcipán obarvit červenou, žlutou,  
 zelenou, modrou, růžovou a černou barvou. Nebo je můžeme mezi sebou  
 kombinovat. Například smícháním modré a červené barvy získáme fialovou.
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Doba přípravy: asi 30 minut
Celková doba přípravy: asi 40 minut

Vystačí na: asi 3 kusy

Přísady:
 1 balíček Marcipánu Dr. Oetker

50 g moučkového cukru
Barvy potravinářské  

gelové Dr. Oetker: 
• červená 

• žlutá 
• zelená 
• modrá 
• růžová 
• černá

Marcipánoví sněhuláci 
                     hravé tvoření 



Doba přípravy: asi 20 minut
Doba sušení: asi 35 minut
Vystačí na: asi 20 kusů (slepených)

Na těsto:
2 bílky
75 g cukru
30 g rozpuštěného másla
15 g hladké mouky
1 balíček Polevy tmavé Dr. Oetker
Na náplň:
50 ml smetany ke šlehání 
1 balíček Polevy světlé Dr. Oetker
Ještě potřebujeme:
elektrický ruční šlehač 
plech na pečení
cukrářský sáček s hladkou trubičkou

1. Na přípravu tyčinek v míse vyšleháme bílky elektrickým ručním šlehačem  
 nastaveným na nejvyšší stupeň dotuha. Přidáme cukr, máslo a mouku a zlehka  
 krátce promícháme. Nakonec zlehka vmícháme nastrouhanou polevu.  
 Těstem naplníme cukrářský sáček a na plech vyložený papírem na pečení  
 vytvoříme asi 40 malých tyčinek. Vložíme do předehřáté trouby a sušíme.

  Elektrická trouba: 130 °C 
 Horkovzdušná trouba: 110 °C 
 Plynová trouba: stupeň 1

 Doba sušení: asi 35 minut

2. Troubu vypneme a tyčinky necháme v uzavřené troubě vychladnout. 

3. Na přípravu náplně přivedeme v kastrůlku smetanu do varu. Odstavíme  
 a vmícháme do ní nalámanou polevu a vymícháme do úplného rozpuštění.  
 Přelijeme do vyšší nádoby a vložíme asi na hodinu do chladničky vychladnout.  
 Poté vyšleháme elektrickým ručním šlehačem nastaveným na nejvyšší stupeň  
 do pěny. Naplníme do cukrářského sáčku a vždy dvě tyčinky slepíme k sobě.
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  Sněhové tyčinky 
                                   křehké 

TIP:
Při šlehání sněhu  
z bílků nesmí být  
v bílcích stopy  
žloutku a v míse ani  
na metlách nesmějí  
být zbytky tuku.  



Doba přípravy: asi 40 minut
Doba pečení: asi 10 minut

Vystačí na: asi 80 kusů 

Na těsto:
300 g hladké mouky

160 g cukru
1 balíček Vanilkového cukru Dr. Oetker

špetku soli
100 g mandlové moučky

200 g změklého másla
2 PL mléka

Na slepení a posypání:
150 g rybízového džemu
25 g moučkového cukru

Ještě potřebujeme:
vykrajovací formičku  

ve tvaru kolečka (ø 3,5 cm)
vykrajovací mini formičky  

různých tvarů
2 plechy na pečení

1. Na přípravu těsta v míse smícháme mouku s cukrem, vanilkovým cukrem, solí  
 a mandlovou moučkou. Přidáme máslo a mléko a ručně vypracujeme hladké těsto.  
 Těsto zabalíme do mikrotenového sáčku a uložíme asi na 30 minut do chladničky.   
 Na pomoučené pracovní ploše těsto pomocí válečku vyválíme na plát o tloušťce  
 asi 5 mm a pomocí vykrajovátka vykrájíme kolečka. Do poloviny koleček ve středu  
 mini vykrajovátkem vykrojíme různé motivy. Naneseme je 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)

2. Kolečka necháme vychladnout.

3. Kolečka bez motivu potřeme džemem. Povrch koleček s motivy pocukrujeme  
 a přiložíme na kolečka s džemem.
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Mandlové cukroví 
                     tradiční



1. Na přípravu nápoje kakao rozmícháme v 200 ml mléka. Zbylé mléko nalijeme  
 do hrnce. Přidáme cukr a přivedeme k varu. Vmícháme rozmíchané kakao  
 a krátce povaříme. Odstavíme a vmícháme rum. Nalijeme do pohárů.

2. Na ozdobení v míse vyšleháme smetanu s vanilínovým cukrem elektrickým  
 ručním šlehačem nastaveným na nejvyšší stupeň dotuha. Pomocí lžíce šlehačku  
 opatrně naneseme na nápoj a dozdobíme bonbony.
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Doba přípravy: asi 10 minut
Celková doba přípravy: asi 20 minut
Vystačí na: asi 4 porce

Přísady:
4 vrchovaté PL prosátého  
Holandského kakaa Dr. Oetker
1 l mléka
4 zarovnané PL cukru
8 PL rumu
Na ozdobení:
200 ml smetany ke šlehání
1 balíček Vanilínového cukru  
Dr. Oetker
bonbony mini marshmallow
Ještě potřebujeme:
4 poháry
elektrický ruční šlehač

Horké kakao 
                           na zahřátí

TIP:
Místo rumu  
můžeme použít  
např. Amaretto.  
Připravujeme-li  
nápoj pro děti,  
alkohol vynecháme.



Doba přípravy: asi 40 minut
Doba pečení: asi 50 minut

Vystačí na: asi 12 kusů 

Na piškotové těsto:
3 vejce

3 PL horké vody
100 g cukru

1 balíček Vanilínového cukru  
Dr. Oetker

75 g hladké mouky
½ KL Kypřicího prášku  

do pečiva Dr. Oetker
75 g Gustinu bez lepku Dr. Oetker

1 zarovnanou PL prosátého  
Holandského kakaa Dr. Oetker
1 zarovnanou KL Perníkového  

koření Dr. Oetker
Na jemné těsto:

140 g hladké mouky
na špičku nože Kypřicího prášku  

do pečiva Dr. Oetker
50 g cukru

1 balíček Vanilínového cukru  
Dr. Oetker

1 zarovnanou KL Perníkového  
koření Dr. Oetker

100 g změklého másla
Na náplň:

1 balíček Krémové náplně čokoládové 
Dr. Oetker

200 ml mléka
2‒3 PL moučkového cukru

125 g změklého másla
350 g brusinkového džemu

1 balíček Krémové náplně vanilkové 
Dr. Oetker

200 ml mléka
2‒3 PL moučkového cukru

125 g změklého másla
Na ozdobení:

Zdobicí tubičku gelovou zlatou  
Dr. Oetker

Ještě potřebujeme:
elektrický ruční šlehač

dortovou formu (ø 20 cm)
formičky zvířátek na vykrajování

cukrářský sáček s hladkou trubičkou

1. Na přípravu piškotového těsta v míse vyšleháme vejce s vodou, cukrem  
 a vanilínovým cukrem elektrickým ručním šlehačem nastaveným na nejvyšší  
 stupeň do pěny. Přidáme mouku smíchanou s kypřicím práškem, škrobem,  
 kakaem a kořením a vymícháme dohladka. Těsto naneseme do formy vyložené  
 papírem na pečení a uhladíme. Vložíme do předehřáté trouby a pečeme.

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

 Doba pečení: asi 25 minut 

2. Korpus necháme vychladnout. Poté ho odstraníme z formy a 2× podélně  
 rozřízneme. 

3. Na přípravu jemného těsta v míse smícháme mouku s kypřicím práškem,  
 cukrem, vanilínovým cukrem a kořením. Přidáme máslo a ručně vypracujeme  
 hladké těsto. Z těsta na pomoučené pracovní ploše vyválíme plát o tloušťce  
 asi 3 mm a pomocí vykrajovátek vykrájíme zvířátka. Naneseme je na plech  
 vyložený papírem na pečení a asi 10 minut pečeme při stejné teplotě jako  
 v bodě 1.

4. Ze zbylého těsta vyválíme kulatý plát o ø 20 cm a naneseme ho do formy  
 vyložené papírem na pečení a na několika místech ho pomocí vidličky  
 propícháme. Vložíme do předehřáté trouby a pečeme při stejné teplotě  
 jako v bodě 1 asi 15 minut. Poté plát necháme vychladnout. 

5. Krémovou náplň čokoládovou připravíme s mlékem, cukrem a máslem podle  
 návodu na obale. Korpus z jemného těsta položíme na podnos a lehce potřeme  
 brusinkovým džemem a položíme na něho spodní díl piškotového korpusu.  
 Cukrářský sáček naplníme čokoládovou náplní a polovinou náplně na korpusu  
 vytvoříme 2 kruhy asi 2 cm od sebe. Mezery vyplníme polovinou brusinkového  
 džemu. Zakryjeme druhou částí piškotového těsta a to samé zopakujeme se  
 zbytkem náplně a brusinkovým džemem. Zakryjeme horním dílem piškotového  
 těsta a uložíme na 15 minut do chladničky. 

6. Krémovou náplň vanilkovou připravíme s mlékem, cukrem a máslem podle  
 návodu na obale. Potřeme povrch a strany dortu a uložíme asi na 2 hodiny  
 do chladničky. 

7. Před podáváním dort ozdobíme gelovou tubičkou a zvířátky. 
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Dort s třpytkami a kořením 
                                 sváteční 





Doba přípravy: asi 25 minut
Doba sušení: asi 115 minut

Vystačí na: asi 20 kusů (slepených)

Na těsto:
3 bílky

50 g cukru
120 g mandlové moučky

150 g moučkového cukru 
Na náplň:

50 g Marcipánu Dr. Oetker
3 PL meruňkového džemu 

Na ozdobení:
Polevu tmavou Dr. Oetker

Tubičky barevné Dr. Oetker 
Ještě potřebujeme:

elektrický ruční šlehač 
plechy na pečení

cukrářský sáček s hladkou trubičkou

1. Na přípravu těsta v míse elektrickým ručním šlehačem nastaveným na nejvyšší  
 stupeň vyšleháme bílky s cukrem na tuhý sníh. Poté opatrně krátce ručně zamícháme  
 mandlovou moučku smíchanou s moučkovým cukrem. Cukrářský sáček naplníme  
 a na plech vyložený papírem na pečení vytvoříme sněhuláky. Několikrát plechem  
 bouchneme o stůl, aby se odstranily případné vzduchové bubliny. Necháme  
 makronky asi 30 minut na plechu zaschnout. Vložíme do předehřáté trouby a sušíme. 

  Elektrická trouba: 150 °C 
 Horkovzdušná trouba: 130 °C 
 Plynová trouba: stupeň 1

 Doba sušení: asi 20 minut 

2. Makronky necháme na plechu vychladnout. 

3. Na přípravu náplně nastrouháme do misky marcipán najemno, přidáme  
 meruňkový džem a důkladně elektrickým ručním šlehačem vyšleháme dohladka.  
 Makronky náplní slepíme k sobě.  

4. Polevu rozpustíme podle návodu na obale a pomocí špejle vytvoříme  
 sněhulákům oči, ústa a knoflíky. Červenou tubičkou vytvoříme nos.
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Makronky
ve tvaru sněhuláků 
                                                   zimní 

TIPY:
Makronky chutnají  
nejlépe čerstvé,  
skladovat je  
můžeme  
maximálně 3 dny.

Nosy lze vyrobit  
už před  
pečením  
z mandlí  
nakrájených  
na nudličky.
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Doba přípravy: asi 20 minut
Doba pečení: asi 15 minut
Vystačí na: asi 50 kusů

Na těsto:
300 g hladké mouky
špetku soli
1 zarovnanou KL Kypřicího prášku  
do pečiva Dr. Oetker
80 g cukru
1 balíček Vanilínového cukru  
Dr. Oetker
1 balíček Skořicového cukru  
Dr. Oetker
1 balíček Finesse citrónové kůry  
Dr. Oetker
1 vejce 
200 g změklého másla
30 g nasekaných lískových ořechů
30 g karamelek  
(nakrájených na malé kousky)
30 g nastrouhané hořké čokolády
Ještě potřebujeme:
2 plechy na pečení

1. Na přípravu těsta v míse smícháme mouku, sůl, kypřicí prášek, cukr, vanilínový  
 cukr, skořicový cukr a kůru. Přidáme vejce a máslo a ručně vypracujeme hladké  
 těsto. Nakonec zapracujeme ořechy, karamelky a čokoládu. Z těsta vytvoříme  
 válečky o ø 4 cm a uložíme je asi na hodinu do chladničky. Poté ostrým nožem  
 nakrájíme na 1 cm silné 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 15 minut (1 plech)

2. Cookies necháme vychladnout.

Cookies 
s lískovými oříšky a karamelem 

                                    vánoční 



Doba přípravy: asi 40 minut
Doba pečení: asi 15 minut

Vystačí na: asi 12 kusů

Na těsto:
200 g hladké mouky

½ KL Kypřicího prášku  
do pečiva Dr. Oetker

70 g cukru
1 balíček Vanilínového cukru  

Dr. Oetker
1 vejce

80 g změklého másla
Na náplň:

75 g nasekaných lískových ořechů
125 g rozinek namočených v rumu

1 balíček Skořicového cukru  
Dr. Oetker

2 PL citrónového krému Lemon curd
100 g lískooříškové pomazánky 

Ještě potřebujeme:
formu na muffiny

vykrajovátko ve tvaru  
kolečka (ø 7 cm)

vykrajovátko ve tvaru  
hvězdičky (ø 2 cm)

teflonovou pánev
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1. Na přípravu těsta v míse smícháme mouku s kypřicím práškem, cukrem  
 a vanilínovým cukrem. Přidáme vejce a máslo a ručně vypracujeme hladké  
 těsto. Těsto na pomoučené pracovní ploše vyválíme pomocí válečku na plát  
 o tloušťce asi 0,5 cm a pomocí vykrajovátka vytvoříme 12 stejných koleček.  
 Ze zbylého těsta vykrájíme malé hvězdičky. Kolečky vyložíme vymazanou  
 a moukou vysypanou formu na muffiny a pomocí vidličky ozdobíme okraje  
 košíčků. 

2. Na přípravu náplně na teflonové pánvi opražíme ořechy. Přidáme rozinky v rumu,  
 skořicový cukr a polovinu směsi odebereme. Do jedné poloviny vmícháme  
 citrónový krém a do druhé lískooříškovou pomazánku. Obě náplně postupně  
 naneseme na těsto a dozdobíme malou hvězdičkou. Vložíme do předehřáté  
 trouby a pečeme.

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

 Doba pečení: asi 15 minut 

3. Košíčky necháme vychladnout.

4. Před servírováním můžeme posypat moučkovým cukrem. 

Dortíčky s dvojitou náplní 
                                    neodolatelné 

 

  

TIP:
Náplň můžeme  
obměnit, pokud  
místo citrónového  
krému Lemon curd  
použijeme 2 PL  
Vanilkové pasty  
Dr. Oetker.



Doba přípravy: asi 20 minut
Doba pečení: asi 20 minut
Vystačí na: asi 60 kusů

Na těsto:
100 g rozinek
50 ml rumu
200 ml mléka
75 g másla
400 g hladké mouky
špetku soli
1 balíček Droždí Dr. Oetker
100 g mletých mandlí
75 g cukru
1 balíček Finesse citrónové kůry  
Dr. Oetker
2 KL Vanilkové pasty Dr. Oetker
125 g pomerančové kandované kůry 
(nasekané na malé kousky)
125 g citrónové kandované kůry 
(nasekané na malé kousky)
Na potření a posypání:
75 g rozpuštěného másla
50 g moučkového cukru
Ještě potřebujeme:
2 plechy na pečení

1. Na přípravu těsta rozinky zalijeme rumem a necháme je asi hodinu macerovat.  
 V kastrůlku ohřejeme mléko a v něm necháme rozpustit máslo. V míse  
 smícháme mouku, sůl, droždí, mandle, cukr a kůru. Přidáme vanilkovou  
 pastu, obě kandované kůry, máslo s mlékem a rozinky v rumu a ručně  
 vypracujeme na hladké těsto. Těsto zaprášíme moukou, zakryjeme  
 utěrkou a necháme asi 50 minut kynout. 

2. Z vykynutého těsta vytvoříme válečky o ø 4 cm a ostrým nožem je nakrájíme  
 na asi 2 cm bochánky. Bochánky rozložíme na plechy vyložené papírem  
 na pečení a necháme ještě asi 20 minut kynout. Vložíme do předehřáté  
 trouby a pečeme.

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

 Doba pečení: asi 20 minut (1 plech)

3. Ještě horké bochánky potřeme pomocí štětce nebo mašlovačky máslem  
 a posypeme moučkovým cukrem a necháme vychladnout.
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Štolové bochánky 
                     klasické 

TIP:
Rozinky můžeme 
nahradit jiným  
sušeným ovocem,  
např. sušenými  
višněmi či  
brusinkami,  
případně ovoce  
různě kombinovat.
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Doba přípravy: asi 20 minut
Doba pečení: asi 8 minut

Vystačí na: asi 60 kusů

Na těsto:
250 g hladké mouky

100 g moučkového cukru
1 balíček Vanilínového cukru  

Dr. Oetker
2 žloutky

140 g změklého másla
2 PL mléka

2 zarovnané PL Černého  
kakaa Dr. Oetker

Na slepení:
150 g rybízového džemu

Ještě potřebujeme:
vykrajovací formičku  

ve tvaru kolečka (Ø 3,5 cm)
vykrajovací formičku  

ve tvaru malého srdíčka 
2 plechy na pečení

1. Na přípravu těsta v míse smícháme mouku s cukrem a vanilínovým cukrem.  
 Přidáme žloutky, máslo a mléko. Těsto rozdělíme na dvě poloviny, do jedné  
 poloviny zapracujeme kakao a ručně vypracujeme hladká těsta. Těsta  
 zabalíme do mikrotenového sáčku a uložíme asi na 30 minut do chladničky.  
 Na pomoučené pracovní ploše těsta pomocí válečku vyválíme na pláty  
 o tloušťce asi 5 mm a pomocí vykrajovátka vykrájíme kolečka. Do poloviny  
 koleček  do středu vykrojíme srdíčko. Naneseme je 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 8 minut (1 plech) 

2. Kolečka necháme vychladnout.

3. Plná kolečka potřeme džemem a slepujeme s kolečky s vykrojeným srdíčkem.

Linecká kolečka 
                                    tmavá a světlá 

TIP:
Černá i světlá kolečka 
pečeme namixovaná 
na jednom plechu, 
abychom podle světlých 
poznali, zda je černé 
těsto správně upečené.



Doba přípravy: asi 20 minut
Doba pečení: asi 12 minut
Vystačí na: asi 60 kusů

Na těsto:
200 g hladké mouky
špetku soli
na špičku nože Kypřicího prášku  
do pečiva Dr. Oetker
50 g mletých mandlí
50 g chia semínek
2 KL Vanilkové pasty Dr. Oetker
35 g agávového sirupu
125 g změklého másla
Na ozdobení:
1 balíček Polevy světlé Dr. Oetker
Ještě potřebujeme:
vykrajovací formičku  
ve tvaru kolečka (ø 5 cm)
2 plechy na pečení

1. Na přípravu těsta v míse smícháme mouku se solí, kypřicím práškem, mandlemi  
 a semínky. Přidáme pastu, sirup a máslo a ručně vypracujeme na hladké těsto.  
 Těsto zabalíme do mikrotenového sáčku a uložíme asi na 30 minut do chladničky.   
 Na pomoučené pracovní ploše těsto pomocí válečku vyválíme na plát o tloušťce  
 asi 5 mm a pomocí vykrajovátka vykrájíme rohlíčky. Naneseme je 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 12 minut (1 plech)

2. Rohlíčky necháme vychladnout.

3. Na ozdobení rozpustíme polevu podle návodu na obale, ustřihneme malý růžek  
 a povrch rohlíčků ozdobíme. Polevu necháme zatuhnout.
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Vanilkové rohlíčky 
                                 s chia semínky 

TIP:
Hustý agávový  
sirup můžeme při  
přípravě těsta  
nahradit 40 g  
třtinového cukru.



Doba přípravy: asi 30 minut
Doba pečení: asi 25 minut

Vystačí na: asi 20 kusů 

Na těsto:
1 balení Věnečků Dr. Oetker

125 g rostlinného tuku na pečení
250 ml vody

3 vejce
20 g mandlových plátků

Na jablečnou náplň:
30 g rozinek

3 PL rumu
600 g jablek (oloupaných  

a na kostičky nakrájených) 
3 PL citrónové šťávy

50 g cukru
1 balíček Skořicového cukru  

Dr. Oetker
300 ml jablečné šťávy

směs na náplň z Věnečků Dr. Oetker 
(součást balení)

 25 g mandlových plátků
Na smetanovou náplň a ozdobení:

300 ml smetany ke šlehání
1 PL Vanilkové pasty Dr. Oetker

1 zarovnanou PL cukru
1 zarovnanou PL moučkového cukru

Ještě potřebujeme:
elektrický ruční šlehač 

2 plechy na pečení
cukrářský sáček s řezanou trubičkou

pánev
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Stromeček
z větrníčků s náplní
z pečených jablek 

                                               slavnostní 

 

 

 
 

 

 

TIPY:
Nenaplněné větrníky  
lze snadno zamrazit.  
Po rozmrazení  
pečeme asi 5 minut  
při teplotě pečení  
jako v bodě 1.

Větrníky plníme  
až těsně před  
konzumací.  
Zůstanou tak  
hezky křupavé.

1. Na přípravu těsta připravíme směs s rostlinným tukem, vodou a vejci podle  
 návodu na obale. Poté těsto vložíme do cukrářského sáčku a na vymazané  
 plechy vytvoříme 20 větrníčků. Posypeme mandlovými plátky. Vložíme  
 do předehřáté trouby a pečeme.

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

 Doba pečení: asi 25 minut (prvních 15 minut neotvírejte troubu) 

2. Větrníčky necháme na plechu zcela vychladnout. 

3.  Na přípravu jablečné náplně rozinky zalijeme rumem a necháme  
 asi 30 minut macerovat. Do pánve vložíme jablka, zalijeme citrónovou  
 šťávou, přidáme cukr a skořicový cukr a asi 5 minut je podusíme.  
 V jablečné šťávě rozmícháme směs na náplň a vlijeme na jablečnou  
 směs. Přidáme rozinky namočené v rumu a mandlové plátky  
 a asi minutu povaříme do zhoustnutí. Odstavíme a necháme  
 vychladnout. 

4. Vychladlé větrníčky jednou podélně rozřízneme a na spodní díl  
 větrníčků rozdělíme jablečnou náplň. 

5. Na přípravu smetanové náplně v míse vyšleháme smetanu s pastou  
 a cukrem elektrickým ručním šlehačem nastaveným na nejvyšší stupeň  
 dotuha. Naplníme do cukrářského sáčku a naneseme na jablečnou  
 náplň. Zakryjeme vrchním dílem větrníčků a uložíme do chladničky.  
 Před podáváním můžeme větrníčky vložit do papírových košíčků  
 nebo je poskládáme na větší podnos do tvaru stromečku  
 a posypeme moučkovým cukrem.





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

Přírodní kakao
• Nealkalizované 100% kakao s jedinečnou přirozenou 
 plnou kakaovou chutí a vůní

• Zachovává si důležité vlastnosti kakaových bobů, 
 neboť neprošlo alkalizačním procesem

• Má světlejší barvu než kakao holandské a nižší pH

Holandské kakao 
• Prvotřídní kakao se sníženým 
 obsahem tuku zpracované 
 tradičním způsobem

• Krásná tmavá barva a příjemná 
 čokoládová chuť

Černé kakao 
• Kakaová specialita

• Jedinečné kakao intenzivní černé 
 barvy bez přidaných barviv

• Pro dokonalé tmavé obarvení 
 těst, polev i fondánu

• Ideální pro sušenky 
 na halloweenskou párty

Příběh kakaa

Recepty

Limitovaná vánoční ed ice

Halloweenské sušenky 

Recept najdete
na www.oetker.cz 
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