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Receptář č. 33

Soutěž o sadu jedinečných formiček
Chcete od nás získat skvělý dárek? Vyzkoušejte zajímavé recepty z nového vánočního 

receptáře, sbírejte kódy a zapojte se do vánoční soutěže, kterou jsme připravili 
výhradně pro Vás, členy databáze přátel Dr.Oetker. 

O co hrajete?
Pečte s výrobky Dr.Oetker a vyhrajte sadu 
jedinečných formiček na vykrajování závěsného 
vánočního cukroví! Neobyčejné cukroví můžete 
servírovat ke kávě či čaji, zavěsit je na šálek 
a ohromit tak každou návštěvu! Sada obsahuje 
4 tvary vykrajovátek (kometu, hvězdičku, 
mikulášskou čepici a vánoční stromeček) 
a výborně se hodí např. na linecké cukroví. 

Jak dárek získáte? 
Originální sadu formiček získá každý z prvních 500 účastníků soutěže, kteří vystřihnou 

a odešlou 10 čárových kódů z Vanilínového cukru Dr.Oetker + 10 čárových kódů
z Kypřicího prášku Dr.Oetker + 3 čárové kódy ze sušeného Droždí Dr.Oetker.

Kódy vložte do obálky, napište na ní zpětnou adresu a odešlete na:

Vánoční soutěž Dr.Oetker
P.O.Box 62

258 72 Vlašim

POZOR! Soutěž začíná od 1.11.2012,
proto obálky neposílejte dříve. Rozhodující je datum razítka na obálce, zásilky s dřívějším

datem nebudou do soutěže zařazené. Soutěž je určena pouze členům databáze. Každý člen
může získat pouze jednu výhru.

Šanci na získání dárků má každý, proto neváhejte, pečte a posílejte kódy co nejrychleji!
Přejeme všem mnoho štěstí!

Stručná pravidla soutěže: Soutěž probíhá od 1.11.2012 do vyspotřebování 500 dárků nebo do 31.12.2012. 
Soutěžními kódy jsou: 10 ks Vanilínového cukru Dr.Oetker (EAN 8595072600545) + 10 ks Kypřicího prášku 
Dr.Oetker (EAN 8595072600057) + 3 ks Droždí Dr.Oetker (EAN 8595072601566). Do soutěže neposílejte 

kódy z průsvitné fólie 5-balíčků (8595072603300,8595072600958). 
Úplná pravidla naleznete na www.oetker.cz 



snadná příprava

střední obtížnost

předpokládáme již zkušenost s pečením

příprava do 20 min.

příprava do 40 min.

příprava do 60 min.

KL = kávová lžička

PL = polévková lžíce

Doba přípravy bez kynutí, pečení a chladnutí. 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:

Lenka Hrušková                                      
Zákaznický servis                                   

Iveta Krausová
Zkušební kuchyně

podzim již vymaloval krajinu pestrými barvami a my k Vám 
opět promlouváme ze stránek dalšího originálního vánočního
receptáře Dr.Oetker, tentokrát plného voňavých receptů 
na vánoční stůl.

Podzimní sluníčko už sice nezahřeje, ale zato zahřeje horký
čaj a k němu se báječně hodí například Babiččiny jablečné 
koláče, první recept našeho receptáře.

Když paní Zima zaklepe na dveře prvními sněhovými vločkami,
víme, že čas nejkrásnějších svátků v roce, Vánoc, je přede
dveřmi. Vyzkoušejte letos naše Zimní perníčky, Citrónové 
sušenky nebo Sváteční mandlové tolary a vykouzlete si tak 
doma tu pravou voňavou vánoční atmosféru.

Chcete překvapit své blízké? Připravte jim originální vánoční
dezert. Košíčky plné šlehačky nebo Slavnostní jablečné 
tiramisu pro Vás mohou být tou správnou inspirací.

Nový rok bychom měli vítat skutečně slavnostně. Dopřejte 
si proto gurmánský skvost, Makovo-marcipánový dort.

Přejeme Vám kouzelné voňavé Vánoce a šťastný nový rok!

Rádi pečete a máte rádi recepty Dr.Oetker?

Přihlašte se do naší online databáze 
na www.oetker.cz a každý měsíc 
od nás obdržíte do Vaší emailové 
schránky zcela nový a originální 
recept Dr.Oetker.

Milí přátelé,



1. Na přípravu náplně jablka omyjeme, oloupeme, nastrouháme a smícháme 
se skořicovým cukrem.

2. Na přípravu těsta ručně vypracujeme v míse z mouky, cukru, vanilínového 
cukru a másla nebo margarínu drobenku. Z drobenky odebereme asi 
4 vrchovaté PL, které odložíme stranou a do zbytku směsi přidáme vejce, 
kypřicí prášek a mléko. Všechny suroviny dobře ručně vymícháme dohladka. 

3. Těsto rozetřeme na vymazaný a moukou vysypaný plech. Poklademe jablky 
a posypeme drobenkou. Vložíme do předehřáté trouby a pečeme.

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

Doba pečení: asi 30 minut

4. Upečený koláč necháme vychladnout na kuchyňské mřížce.

1. Na přípravu těsta smícháme důkladně v míse mouku s droždím. Přidáme 
sůl, cukr, vanilínový cukr, rozpuštěné zchladlé máslo nebo margarín, žloutky,
aroma a mléko. Všechny suroviny dobře ručně vypracujeme dohladka. 
Těsto zakryjeme utěrkou a dáme na teplé místo asi na 30 minut kynout.  

2. Na přípravu tvarohové náplně smícháme tvaroh, cukr, vanilkový cukr, 
citrónovou kůru, puding, aroma a vejce. Vše vymícháme dohladka.

3. Makovou náplň připravíme podle návodu na obale.

4. Na přípravu povidlové náplně smícháme povidla se skořicovým cukrem a aroma.

5. Vykynuté těsto rozdělíme na devět dílů. Z každého dílu na pomoučené 
pracovní ploše vytvoříme bochánek, ze kterého na plechu vyloženém 
papírem na pečení ručně vytvarujeme koláče (Ø asi 12 cm). Koláče naplníme 
podle vlastní fantazie třemi náplněmi. Okraje potřeme pomocí štětce nebo 
mašlovačky rozšlehaným vejcem a necháme ještě 20 minut kynout.

6. Vložíme do předehřáté trouby a pečeme.

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

Doba pečení: asi 20 minut

7. Upečené koláče necháme vychladnout na kuchyňské mřížce. 

Babiččin jablečný koláč
šťavnatý

Koláče tří chutí
k čaji

Výstačnost: asi 20 porcí

Doba přípravy: asi 20 minut

Doba pečení: asi 30 minut

Na náplň:

1 kg jablek

2 balíčky Skořicového cukru
Dr.Oetker

Na těsto:

300 g polohrubé mouky

150 g moučkového cukru

1 balíček Vanilínového cukru 
Dr.Oetker

200 g změklého másla 
nebo margarínu

2 vejce

1 balíček Kypřicího prášku 
do pečiva Dr.Oetker

200 ml mléka 

Ještě potřebujeme:

plech na pečení (30 x 40 cm)

Výstačnost: asi 9 porcí

Doba přípravy: asi 45 minut

Doba kynutí: asi 30 + 20 minut

Doba pečení: asi 20 minut na 1 plech

Na těsto:

500 g polohrubé mouky

1 balíček sušeného Droždí 
Dr.Oetker

špetka soli

100 g moučkového cukru

1 balíček Vanilínového cukru 
Dr.Oetker

125 g rozpuštěného másla 
nebo margarínu

3 žloutky

1 KL Rumového aroma Dr.Oetker

200 ml vlažného mléka 

Na náplně:

250 g polotučného tvarohu

30 g moučkového cukru

1 balíček Vanilkového cukru 
Dr.Oetker

nastrouhaná kůra z poloviny 
chemicky neošetřeného citrónu

1 balíček Pudingu Naturamyl 
s vanilkovou příchutí Dr.Oetker

1 KL Rumového aroma Dr.Oetker

1 vejce

250 g hotové makové náplně

200 g švestkových povidel

1 balíček Skořicového cukru 
Dr.Oetker

1 KL Rumového aroma Dr.Oetker 

Na potření: 

1 vejce 

Ještě potřebujeme:

2 plechy na pečení

papír na pečení

štětec nebo mašlovačku 

TIP:
Místo jablek můžeme
použít např. hrušky, 
švestky nebo 
kompotované 
meruňky. 



1. Na přípravu krokantu necháme za stálého míchání na mírném ohni zkaramelizovat
cukr do medové barvy. Odstavíme z plotny a vmícháme oříšky. Krokant vysypeme
na papír na pečení a necháme vychladnout a ztvrdnout. Tvrdý krokant přikryjeme
papírem na pečení a válečkem rozdrtíme na malé kousky. 

2. Na přípravu těsta smícháme v míse mouku s kypřicím práškem do pečiva. 
Přidáme cukr, vanilínový cukr, sůl, aroma, vejce a máslo nebo margarín. 
Ručně vypracujeme dohladka. Tři čtvrtiny těsta prohněteme s polovinou 
krokantu. Do zbylého těsta zapracujeme kakao.

3. Na lehce pomoučené pracovní ploše nejprve vyválíme ze světlého těsta 
silný plát. Tmavé těsto po kouskách rozdělíme na světlé těsto. Obě těsta 
společně rozválíme na plát o tloušťce asi 0,5 cm. Formičkou vykrajujeme 
z těsta hvězdičky. Naskládáme na plech vyložený papírem na pečení 
a ozdobíme zbylým krokantem. Vložíme do předehřáté trouby a pečeme.

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

Doba pečení: asi 9 minut

4. Upečené hvězdičky necháme vychladnout na kuchyňské mřížce.

Strakaté hvězdičky 
s krokantem

křupavé

Výstačnost: asi 60 kusů

Doba přípravy: asi 60 minut

Doba pečení: asi 9 minut na 1 plech

Na krokant:

2 zarovnané PL cukru 

100 g sekaných lískových oříšků

Na těsto:

280 g hladké mouky

1 zarovnaná KL Kypřicího prášku 
do pečiva Dr.Oetker

100 g cukru

1 balíček Vanilínového cukru 
Dr.Oetker

špetka soli

½ KL Vanilkového aroma 
Dr.Oetker

1 vejce

130 g změklého másla 
nebo margarínu

1 zarovnaná PL kakaa

Ještě potřebujeme:

3 plechy na pečení 

papír na pečení

formičku ve tvaru hvězdičky 
(Ø 6 cm)

TIP:
V dobře uzavřené 
nádobě můžeme 
hvězdičky 
uchovávat po 
dobu 3 týdnů. 

1. Na přípravu těsta vysypeme směs na přípravu muffinů do mísy, přidáme vodu, olej, 
vejce a připravíme podle návodu na obale. Pomocí dvou polévkových lžic naplníme 
těstem 12 papírových košíčků rozložených na plechu. Plech vložíme do předehřáté 
trouby a pečeme.

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

Doba pečení: asi 15 minut

2. Upečené muffiny necháme vychladnout na kuchyňské mřížce.

3. Na ozdobení připravíme krémovou náplň s mlékem a cukrem podle návodu na obale. 
Naplníme cukrářský sáček a muffiny ozdobíme dle vlastní fantazie. Posypeme bílým 
zdobením. Až do podávání uchováváme v chladničce.

Zasněžené cupcakes
pro milovníky čokolády

Výstačnost: 12 porcí

Doba přípravy: asi 20 minut

Doba pečení: asi 15 minut

Na těsto:

1 balení Muffinů čokoládových 
s čokoládovými kousky Dr.Oetker

110 ml vody

40 ml oleje

1 vejce

Na ozdobení:

1 balení Krémové náplně 
čokoládové Dr.Oetker  

200 ml studeného mléka

2-3 PL moučkového cukru

Zdobení 4 druhy bílé Dr.Oetker

Zdobení bílé Dr.Oetker

Ještě potřebujeme:

plech na pečení 

12 papírových košíčků 
(součást balení)

cukrářský sáček se zdobící 

trubičkou

TIP:
Místo čokoládových 
muffinů můžeme 
použít i Muffiny 
s čokoládovými 
kousky Dr.Oetker. 



1. Na přípravu těsta vysypeme směs na perníčky na vál. Přidáme máslo nebo 
margarín, med, vejce, kakao a ručně vypracujeme dohladka.

2. Na lehce pomoučeném vále vyválíme těsto na plát o tloušťce asi 0,5 cm. 
Formičkou vykrajujeme kolečka, která naskládáme 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 10 minut

3. Upečené perníčky necháme vychladnout na kuchyňské mřížce.

4. Po vychladnutí zdobíme tubičkami dle vlastní fantazie.

5. Perníčky uchováváme v plastové nebo kovové dóze. Za 2 - 3 dny perníčky 
změknou.

1. Na přípravu těsta smícháme na vále mouku 
s cukrem a vanilínovým cukrem. Přidáme 
aroma, mleté mandle, máslo nebo margarín 
a ručně vypracujeme dohladka. Z těsta 
vytvoříme váleček asi 30 cm dlouhý, který 
vytvarujeme do trojúhelníkového tvaru 
(viz obrázek) a uložíme na 1 hodinu 
do chladničky.

2. Těsto nakrájíme ostrým nožem na tenké trojúhelníky o tloušťce 0,5 cm 
a naskládáme 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 14 minut

3. Cukroví necháme vychladnout na kuchyňské mřížce.

4. Polevu rozpustíme podle návodu na obale. Odstřihneme malý růžek 
a polevou spojujeme vždy dva kousky cukroví do tvaru hvězdičky. Hvězdičky 
ozdobíme podle vlastní fantazie polevou a pestrým zdobením.

Pestré mandlové 
hvězdičky

křehkéZimní perníčky
tradiční

Výstačnost: asi 50 kusů

Doba přípravy: asi 20 minut

Doba pečení: asi 10 minut na 1 plech

Na těsto:

1 balení Perníčků Dr.Oetker 

25 g másla nebo margarínu

3-4 KL medu

2 vejce

Na ozdobení:

1 balení Tubiček bílých Dr.Oetker

Ještě potřebujeme:

2 plechy na pečení 

kulatou formičku na vykrajování 
(Ø 4 cm)  

Výstačnost: asi 30 slepených kusů 

Doba přípravy: asi 40 minut 

Doba odležení: asi 1 hodina

Doba pečení: asi 14 minut na 1 plech

Na těsto:

180 g hladké mouky

80 g cukru

1 balíček Vanilínového cukru 
Dr.Oetker

1 KL Mandlového aroma Dr.Oetker

100 g mletých mandlí

130 g změklého másla 
nebo margarínu

Na ozdobení:

1 balíček Polevy světlé Dr.Oetker

Zdobení pestré Dr.Oetker 

Ještě potřebujeme:

2 plechy na pečení 

papír na pečení 

TIPY:
- Perníčky lze zdobit 

i barevnými 
Tubičkami na 
zdobení Dr.Oetker 
nebo Zdobící tubou 
bílou Dr.Oetker. 

- V dobře uzavřené 
nádobě můžeme 
perníčky uchovávat 
asi 3 týdny.

- Tmavší barvu 
perníčků dosáhneme
přidáním 
1 zarovnané PL 
kakaa do směsi 
na Perníčky 
Dr.Oetker.

TIPY:
- V dobře uzavřené 

nádobě můžeme 
hvězdičky 
uchovávat po 
dobu 3 týdnů. 

- Hvězdičky lze 
zdobit i Kuličkami 
duhovými 
Dr.Oetker.



1. Na přípravu těsta ušleháme máslo, cukr, vanilínový cukr, aroma a skořicový cukr 
elektrickým ručním šlehačem na nejvyšším stupni do pěny. Přidáme vejce a zlehka 
vmícháme mouku smíchanou s kypřicím práškem a pudingovým práškem. 
Nakonec vmícháme nasekané mandle.

2. Z těsta tvoříme pomocí kávové lžičky na plechu vyloženém papírem na pečení 
malé hromádky. Plech vložíme do předehřáté trouby a pečeme.

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

Doba pečení: asi 10 minut

3. Upečené sušenky necháme vychladnout na kuchyňské mřížce.

4. Na potření rozpustíme džem v malém kastrůlku na mírném ohni, odstavíme 
z plotny a vmícháme aroma. Horkým džemem potřeme povrch vychladlých 
sušenek a posypeme plátky mandlí.

Sváteční 
mandlové tolary

netradiční

Výstačnost: asi 45 kusů

Doba přípravy: asi 45 minut

Doba pečení: asi 10 minut na 1 plech

Na těsto:

100 g změklého másla 
nebo margarínu

120 g cukru

1 balíček Vanilínového cukru 
Dr.Oetker

½ KL Citrónového aroma 
Dr.Oetker

1 balíček Skořicového cukru 
Dr.Oetker

1 vejce

120 g hladké mouky

1 zarovnaná KL Kypřicího prášku 
do pečiva Dr.Oetker

1 balíček Pudingu Naturamyl 
s vanilkovou příchutí Dr.Oetker

25 g nasekaných neloupaných 
mandlí

Na potření:

150 g meruňkového džemu

1 KL Rumového aroma Dr.Oetker

Na posypání:

2 zarovnané PL plátků mandlí

Ještě potřebujeme:

2 plechy na pečení 

papír na pečení

štětec nebo mašlovačku

TIP:
V dobře uzavřené 
nádobě můžeme 
sušenky uchovávat 
asi 2-3 týdny.

1. Na přípravu těsta smícháme na vále mouku a jedlou sodu. Přidáme cukr, 
vanilínový cukr, aroma, koření do perníku, sůl, vejce, mandle a smetanu. 
Ručně vypracujeme dohladka.

2. Těsto rozdělíme na dva díly, ze kterých vytvarujeme dva asi 10 cm dlouhé 
válečky. Válečky necháme odležet v chladničce asi 1 hodinu. 

3. Válečky nakrájíme na plátky o tloušťce asi 0,5 cm a naskládáme je na plech 
vyložený papírem na pečení. Plech vložíme do předehřáté trouby a pečeme.

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

Doba pečení: asi 10 minut

4. Upečené sušenky necháme vychladnout na kuchyňské mřížce.

5. Na přípravu polevy smícháme polevu s vodou podle návodu na obale 
a vychladlé sušenky polijeme. 

Citrónové sušenky
lehounké

Výstačnost: asi 40 kusů

Doba přípravy: asi 30 minut

Doba odležení: asi 1 hodina

Doba pečení: asi 10 minut na 1 plech

Na těsto:

250 g mouky

1 zarovnaná KL Jedlé sody 
Dr.Oetker

100 g cukru

1 balíček Vanilínového cukru 
Dr.Oetker

1 KL Citrónového aroma Dr.Oetker

1 zarovnaná KL koření do perníku

špetka soli

1 vejce

50 g mletých mandlí

130 ml smetany ke šlehání

Na polevu:

1 balíček Polevy v prášku 
s citrónovou příchutí Dr.Oetker

3 PL vody

Ještě potřebujeme:

2 plechy na pečení

papír na pečení

TIP:
V dobře uzavřené 
nádobě můžeme  
uchovávat tolary 
asi 3 týdny.



1. Na přípravu těsta smícháme na vále mouku, kypřicí prášek, cukr, vanilínový cukr, 
skořicový cukr, aroma, sůl, vejce a máslo nebo margarín. Marcipán nastrouháme, 
přidáme do směsi a směs ručně vypracujeme dohladka. 

2. Těsto rozdělíme na dva díly a jeden díl prohněteme s kakaem. Ze světlého těsta 
vyválíme plát o rozměrech asi 30 x 30 cm a odložíme stranou. Z tmavého těsta 
vyválíme plát o rozměrech asi 30 x 34 cm. Povrch tmavého těsta potřeme medem 
a přikryjeme plátem světlého těsta. Po kratší straně stočíme do rolády. Na hodinu 
uložíme do chladničky.

3. Roládu nakrájíme na plátky o tloušťce asi 3 mm. Plátky klademe na plech 
vyložený papírem na pečení a posypeme mandlemi, které vmáčkneme do těsta. 
Vložíme do předehřáté trouby a pečeme. 

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

Doba pečení: asi 12 minut

4. Upečené spirálky necháme vychladnout na kuchyňské mřížce.

1. Na ozdobení rozpustíme polevu podle návodu na obale, polovinu nalijeme 
na pečící papír a rozetřeme na slabou vrstvu. Vložíme do mrazáku a necháme 
ztuhnout. Po ztuhnutí polevu nasekáme nožem na malé kousky.

2. Na přípravu pralinek nalijeme druhou polovinu polevy do mísy, přidáme máslo 
a vmícháme lískooříškový krém. Sušenky vložíme do igelitového sáčku, dobře 
uzavřeme a rozdrtíme válečkem.

3. Do hmoty na pralinky vmícháme rozdrcené sušenky a rumové aroma. Uložíme 
do chladničky na 30 minut. Pomocí kávové lžičky odebíráme část hmoty 
na pralinky, z které ručně vytvarujeme kuličky. Kuličky obalíme v kouscích 
nasekané polevy a umístíme do košíčků. Pralinky uložíme na 1 hodinu 
do chladničky. Uchováváme v chladu. 

4. Před podáváním pocukrujeme. 

Křupavé čokoládové 
pralinky

nepečené

Vánoční spirálky
oříškové

Výstačnost: asi 50 kusů

Doba přípravy: asi 30 minut

Doba odležení: asi 1 hodina

Doba pečení: asi 12 minut na 1 plech

Na těsto:

300 g hladké mouky

½ balíčku Kypřicího prášku 
do pečiva Dr.Oetker

80 g moučkového cukru

1 balíček Vanilínového cukru 
Dr.Oetker

1 balíček Skořicového cukru 
Dr.Oetker 

špetka soli

½ KL Mandlového aroma Dr.Oetker

1 vejce

200 g změklého másla 
nebo margarínu

1 balíček Marcipánu Dr.Oetker

1 zarovnaná PL kakaa 

Na potření a ozdobení:

2 PL medu

50 g nasekaných loupaných mandlí  

Ještě potřebujeme:

2 plechy na pečení

papír na pečení

Výstačnost: asi 25 kusů

Doba přípravy: asi 40 minut 

Doba odležení: asi 30 minut 

Na ozdobení:

½ balíčku Polevy de Luxe 35% 
kakao Dr.Oetker   

Na pralinky:

½ balíčku Polevy de Luxe 35% 
kakao Dr.Oetker

20 g změklého másla 

100 g lískooříškového krému 
(např. Nutella)

50 g máslových sušenek 
(např. Club)

2 KL Rumového aroma Dr.Oetker     

Na posypání:

1 zarovnaná PL moučkového cukru 

Ještě potřebujeme:

papír na pečení

25 papírových košíčků na pralinky
(Ø 2,5 cm)

TIPY:
- V dobře uzavřené 

nádobě v chladu 
můžeme pralinky 
uchovávat asi 
2 týdny, nebo je 
můžeme zmrazit.

- Polevu de Luxe 
35% kakao 
Dr.Oetker lze 
nahradit Polevou 
tmavou Dr.Oetker. 

TIPY:
V dobře uzavřené 
nádobě můžeme 
spirálky uchovávat 
asi 2 týdny.



1. Na přípravu náplně namočíme rozinky do rumu asi na dvě hodiny. 

2. Na přípravu těsta smícháme v míse mouku s droždím, přidáme máslo nebo 
margarín, vejce, med,  aroma, skořicový cukr a mléko. Všechny suroviny dobře 
ručně vypracujeme dohladka. Těsto zakryjeme utěrkou a necháme na teplém 
místě asi 50 minut kynout. 

3. Marcipán nakrájíme na malé kousky, přidáme džem a rozmixujeme na hladkou 
hmotu. 

4. Těsto na pomoučeném vále ještě krátce prohněteme, vyválíme obdélník 
(30 x 40 cm) a potřeme marcipánovou náplní. Náplň rovnoměrně posypeme 
rozinkami, vlašskými oříšky. Těsto zarolujeme, rozkrájíme na plátky o tloušťce 
asi 2 cm a naskládáme na plech vyložený papírem na pečení. Mezi jednotlivými 
plátky ponecháme dostatečnou mezeru. Zakryjeme a na teplém místě necháme 
asi 15 minut kynout. Vložíme do předehřáté trouby a pečeme.

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

Doba pečení: asi 20 minut

5. Šneky necháme vychladnout na kuchyňské mřížce. 

6. Na přípravu polevy rozpustíme polevu podle návodu na obale. Šneky polevou 
ozdobíme a necháme ztuhnout. 

Oříškoví šneci
pro děti

Výstačnost: asi 20 porcí

Doba přípravy: asi 40 minut 

Doba kynutí: asi 50 minut + 15 minut

Doba pečení: asi 20 minut 

Na náplň:

100 g rozinek

2 PL rumu

1 balíček Marcipánu Dr.Oetker 

4 zarovnané PL meruňkového 
džemu

100 g sekaných vlašských oříšků

Na těsto:

400 g hladké mouky

1 balíček sušeného Droždí 
Dr.Oetker

125 g změklého másla 
nebo margarínu

1 vejce

100 g tekutého medu

1 KL Rumového aroma Dr.Oetker

1 balíček Skořicového cukru 
Dr.Oetker

150 ml vlažného mléka

Na polevu:

1 balíček Polevy světlé Dr.Oetker

Ještě potřebujeme:

2 plechy na pečení 

papír na pečení

TIPY:
- Do náplně můžeme 

použít různé druhy 
oříšků. 

- Šneky je možné 
také zamrazit.

1. Na přípravu těsta smícháme na vále mouku a škrob. Přidáme cukr, vanilínový 
cukr, mandle, máslo nebo margarín a vejce. Ručně vypracujeme dohladka.

2. Z těsta vyválíme plát o tloušťce asi 0,5 cm. Formičkou vykrájíme kolečka, která 
naskládáme na plech vyložený papírem na pečení. Vložíme do předehřáté trouby 
a pečeme.

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

Doba pečení: asi 10 minut

3. Upečená kolečka necháme vychladnout na kuchyňské mřížce. 

4. Na přípravu náplně rozpustíme polevu podle návodu na obale. Marcipán nastrouháme 
a ručně vymícháme s polevou a máslem. Vždy dvě kolečka slepujeme 1 KL náplně 
(přikládáme k sobě spodní stranou).

5. Tmavou a světlou polevu připravíme odděleně podle návodu na obale. Slepená 
kolečka v polevě namáčíme, případně polevou potíráme a párátkem vytváříme 
v polevě vzory. 

Čokoládovo-marcipánové
tolary

sváteční

Výstačnost: asi 25 kusů

Doba přípravy: asi 60 minut

Doba pečení: asi 10 minut na 1 plech

Na těsto:

200 g hladké mouky

75 g Gustinu jemného 
kukuřičného škrobu Dr.Oetker 

100 g cukru

1 balíček Vanilínového cukru 
Dr.Oetker

50 g mletých mandlí

175 g změklého másla 
nebo margarínu

1 vejce

Na náplň:

1 balíček Polevy tmavé Dr.Oetker

1 balíček Marcipánu Dr.Oetker

100 g změklého másla

Na ozdobení:

1 balíček Polevy světlé Dr.Oetker

1 balíček Polevy tmavé Dr.Oetker

Ještě potřebujeme:

2 plechy na pečení

papír na pečení

kulatou formičku na vykrajování 
(Ø 5 cm)

TIP:
V dobře uzavřené 
nádobě můžeme 
tolary uchovávat 
asi 2 týdny.



1. Na přípravu náplně namočíme rozinky asi na 2 hodiny do rumu. Jablka 
omyjeme, oloupeme, zbavíme jadřinců, nakrájíme na malé kostičky a podusíme 
s cukrem, aroma a vanilínovým cukrem asi 5 minut. Pudingový prášek 
rozmícháme v jablečné šťávě, přidáme k podušeným jablkům a krátce 
povaříme. Hrnec odstavíme z plotny. Přidáme rozinky, skořicový cukr a mandle. 
Za občasného míchání necháme vychladnout. 

2. Na přípravu tvarohové náplně ručně vymícháme pomazánkové máslo, tvaroh 
a vanilkový cukr dohladka. 

3. Na přípravu korpusu vyložíme dno formy nebo plechu medovými pláty 
a pokropíme jablečnou šťávou. Jablečnou náplň rovnoměrně naneseme 
na medové pláty. Na jablečnou náplň rozetřeme tvarohovou náplň. Moučník 
uložíme minimálně na 4 hodiny do chladničky, nejlépe však přes noc.

4. Na přípravu krokantu necháme za stálého míchání na mírném ohni 
zkaramelizovat cukr do medové barvy. Odstavíme z plotny a vmícháme 
mandle. Krokant vysypeme na papír na pečení a necháme vychladnout 
a ztvrdnout. Tvrdý krokant zakryjeme papírem na pečení a válečkem 
rozdrtíme na malé kousky. 

5. Tiramisu před podáváním ozdobíme krokantem.  

Slavnostní jablečné 
tiramisu

pro koledníky

Výstačnost: asi 12 porcí

Doba přípravy: asi 40 minut 

Doba odležení: asi 4 hodiny

Na jablečnou náplň:

130 g rozinek 

50 ml rumu

800 g jablek

100 g cukru

1 KL Citrónového aroma Dr.Oetker

1 balíček Vanilínového cukru 
Dr.Oetker 

1 balíček Pudingu Naturamyl 
s vanilkovou příchutí Dr.Oetker

100 ml jablečné šťávy

2 balíčky Skořicového cukru 
Dr.Oetker 

50 g mandlových hranolků

Na tvarohovou náplň:

400 g pomazánkového másla 
bez příchutě

500 g nízkotučného tvarohu

2 balíčky Vanilkového cukru 
Dr.Oetker

Na korpus:

240 g medových plátů

6 PL jablečné šťávy

Na mandlový krokant:

3 PL cukru

50 g mandlových špalíčků

Ještě potřebujeme:

formu nebo plech na pečení 
(asi 30 x 20 cm)

papír na pečení

TIP:
Před naplněním 
můžeme do košíčků
kápnout několik 
kapek vaječného 
koňaku.

1. Na přípravu těsta smícháme na vále mouku, cukr, vanilínový cukr, máslo nebo 
margarín, sůl a aroma a ručně vypracujeme dohladka. Pokud se těsto lepí, zlehka 
ho poprášíme moukou a prohněteme. Tenkou vrstvu těsta vmačkáme do formiček 
až k okrajům a formičky položíme na plech. Vložíme do předehřáté trouby 
a pečeme.

Elektrická trouba: 170 °C
Horkovzdušná trouba: 150 °C
Plynová trouba: stupeň 3

Doba pečení: asi 15 minut

2. Upečené košíčky necháme mírně vychladnout na kuchyňské mřížce a vyklopíme.

3. Na přípravu náplně šlehačku ušleháme s mlékem podle návodu na obale. 
Cukrářský sáček naplníme šlehačkou a košíčky ozdobíme. Dle vlastní fantazie 
dozdobíme zlatým a stříbrným zdobením.

Košíčky plné šlehačky
slavnostní

Výstačnost: asi 24 porcí

Doba přípravy: asi 20 minut

Doba pečení: asi 15 minut na 1 plech

Na těsto:

130 g hladké mouky

40 g moučkového cukru

1 balíček Vanilínového cukru 
Dr.Oetker

100 g změklého másla 
nebo margarínu

špetka soli

1 KL Vanilkového aroma 
Dr.Oetker

Na náplň:

1 balíček Šlehačky v prášku 
Dr.Oetker

150 ml mléka 

Na ozdobení:

Zdobení 4 druhy zlaté/stříbrné 
Dr.Oetker

Ještě potřebujeme:

plech na pečení 

formičky na košíčky
( Ø 5 cm)

cukrářský sáček se zdobící 
trubičkou



1. Na přípravu těsta vyšleháme vejce s cukrem elektrickým ručním šlehačem 
na nejvyšším stupni asi 3 minuty do pěny. Vmícháme mák. Mouku smícháme 
se škrobem a kypřicím práškem, přidáme do vaječné hmoty a krátce 
promícháme. Těsto nalijeme do formy 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 30 minut

2. Okraj formy uvolníme a korpus necháme vychladnout. Odstraníme papír 
na kterém se korpus pekl. Korpus jednou podélně rozřízneme. Spodní část 
korpusu umístíme na podnos, nasadíme očištěný okraj formy a potřeme 
džemem. 

3. Na přípravu náplně ušleháme smetanu s cukrem a vanilínovým cukrem 
elektrickým ručním šlehačem na nejvyšším stupni dotuha. Želatinový ztužovač 
připravíme podle návodu na obale s vodou a ihned vmícháme do šlehačky. 
¾ krému naneseme na spodní korpus a uhladíme. Přiložíme vrchní část 
a zlehka přitlačíme. Povrch dortu potřeme zbylým krémem. Dort uložíme 
na 2 hodiny do chladničky.

4. Na obložení vyválíme marcipán do tvaru kruhu tak, abychom pokryli celý dort.
Okraj formy uvolníme a odstraníme. Marcipán položíme na dort a po stranách 
mírně přitlačíme. Džem naplníme do sáčku, odstřihneme malý růžek a dort 
ozdobíme. Uchováváme v chladu.  

Výstačnost: asi 16 kusů

Doba přípravy: asi 60 minut 

Doba pečení: asi 30 minut 

Doba odležení: asi 2 hodiny

Na těsto:

4 vejce

100 g cukru

100 g mletého máku

100 g hladké mouky 

50 g Gustinu jemného kukuřičného 
škrobu Dr.Oetker 

½ balíčku Kypřicího prášku 
do pečiva Dr.Oetker

Na náplň:

200 g malinového džemu

600 ml vychlazené smetany 
ke šlehání

60 g cukru

2 balíčky Vanilínového cukru 
Dr.Oetker 

1 balíček Želatinového ztužovače 
Dr.Oetker 

100 ml vlažné vody

Na obložení:

1 balíček Marcipánu Dr.Oetker

1 zarovnanou PL malinového 
džemu 

Ještě potřebujeme:

dortovou formu (Ø 26 cm) 

papír na pečení

Makovo-marcipánový dort
luxusní

TIP:
Pro intenzivnější 
vanilkovou vůní 
přidejte do těsta 
½ KL Vanilkového 
aroma Dr.Oetker.

1. Na přípravu pudingu uvaříme jahodový puding s mlékem a cukrem podle návodu 
na obale, avšak pouze se 400 ml mléka. 

2. Na ozdobení jahody omyjeme a 3 odložíme stranou na pozdější použití. Zbytek 
nakrájíme na poloviny a v kastrůlku podusíme asi 10 minut na mírném ohni. 
Přidáme cukr, vanilínový cukr a škrob rozmíchaný v 1 PL studené vody a ještě 
asi 1 minutu povaříme.

3. Do pohárů střídavě lijeme puding a jahodovou směs a prokládáme piškoty 
namočenými v ovocné šťávě.

4. Pohár ozdobíme jahodou a posypeme čokoládou.

Silvestrovský 
jahodový pohár

lehký dezert

Výstačnost: asi 3 porce 

(podle velikosti skleniček)

Doba přípravy: asi 20 minut

Na puding:

1 balíček Premium Puding 
Jahoda de Luxe Dr.Oetker

400 ml plnotučného mléka

2-3 PL cukru

Na ozdobení:

250 g čerstvých jahod

30 g cukru

1 balíček Vanilínového cukru 
Dr.Oetker 

1 zarovnaná KL Gustinu jemného 
bramborového škrobu Dr.Oetker

1 PL studené vody

dětské kulaté piškoty (15-20 ks)

ovocná šťáva

3 zarovnané PL strouhané čokolády

Ještě potřebujeme:

3 skleničky

TIP:
- Ovocnou šťávu 

můžeme nahradit 
rumem nebo jiným 
alkoholem.

- Místo Premium 
Pudingu Jahoda 
de Luxe Dr.Oetker 
můžeme použít 
Premium Puding 
Pravá vanilka 
smetanová 
Dr.Oetker.


