Zavařujeme
džemy!
Jak na to?

Receptář č. 29

Milí přátelé,
v letošním zavařovacím receptáři
Dr.Oetker se přesvědčíme, že příprava
džemů a marmelád s želírovacími výrobky
Dr.Oetker je velmi jednoduchá a rychlá!
S želírovacími výrobky Dr.Oetker totiž
vaření jakékoliv zavařeniny trvá maximálně
6 minut! Domácí džemy nebo marmelády
mají zároveň tu výhodu, že si můžeme
sami vybrat ovoce, které na jejich přípravu
použijeme. Navíc si můžeme zvolit kolik
ovoce a kolik cukru bude připravený džem
nebo marmeláda mít! Jednoduše úspora
času i kalorií a 100% kontrola kvality!

V receptáři nalezneme také spoustu
tipů, rad a poznatků o ovoci, např. jaké
ovoce k sobě nejlépe chuťově ladí, kolik
ovoce či zeleniny potřebujeme na recepty,
proč z džemů sbíráme pěnu nebo jak
postupovat, chceme-li džem vylepšit
bylinkami či kořením.
Přejeme Vám hodně zábavy a úspěchů!
Jana Lindišová

Iveta Krausová

Zákaznický servis
Dr.Oetker

Zkušební kuchyně
Dr.Oetker

Malá nauka o ovoci a Plánovač množství ovoce a zeleniny str. 4/5
Co bychom měli vědět o výběru a zpracování nejoblíbenějších
druhů ovoce k zavařování a výpočet množství ovoce a zeleniny
pro recepty na zavařování.
Něco pro diabetiky str. 6/7
I diabetici si rádi pochutnají na domácím džemu nebo marmeládě.
Sezónní kalendář a Pro milovníky želé str. 8/9
Sezónní kalendář s přehledem nejdůležitějšího ovoce a krátkým
návodem na výrobu želé.
Máme na výběr str. 10/11
S výrobky Dr.Oetker Gelfix si můžeme jednoduše zvolit kolik ovoce
a kolik cukru bude naše zavařenina mít.
Stačí přidat pouze ovoce str. 12
Dr.Oetker Želírovací cukr Extra a Super jsou sázkou na jistotu!
Přidáme pouze ovoce!
Zavařujeme nejen v létě str. 13
Zavařovat s citrusy můžeme po celý rok.
Pikantní stránka zavařování str. 14
Zavařovat nemusíme pouze ovoce. Rajčatové čatní
s višněmi je toho důkazem.
Co je dobré vědět str. 15
Základy, tipy a triky pro zdařilý výsledek.

Vysvětlení použitých piktogramů a zkratek:
snadná příprava

příprava do 20 min.

KL= kávová lžička

střední obtížnost

příprava do 40 min.

PL = polévková lžička

předpokládáme již zkušenosti
se zavařováním

příprava do 60 min.

Připomínáme, že všechny recepty jsou vyzkoušeny pouze s výrobky Dr.Oetker. Zavařeniny uchováváme
na chladném a suchém místě. Otevřené sklenice ukládáme do lednice a rychle spotřebujeme.
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Malá nauka o ovoci
Na výrobu zavařenin používáme výhradně
čerstvé bezvadné plody. Přezrálé nebo
poškozené ovoce není vhodné. Můžeme
také sklidit ovoce ze zahrady v době zralosti
a zamrazit ho (např. rebarboru nebo jahody)
a později zkombinovat s jiným druhem
ovoce. V tom případě zmrazené ovoce
nejprve odvážíme, teprve potom ho necháme
rozmrazit a vzniklou šťávu použijeme.

Rebarbora
Rebarbora zabalená do vlhké utěrky vydrží
v přihrádce na zeleninu v chladničce čerstvá
několik dní. Syrová rebarbora nakrájená na
kousky vydrží zmrazená až rok. Rebarboru
kombinujeme s jahodami nebo jablky.

Meruňky
Pokud meruňky ještě nejsou
dostatečně šťavnaté, můžeme je
v džemech vhodně doplnit malým množstvím
sektu, vína nebo světlé hroznové šťávy.
Meruňky dobře ladí s jahodami a malinami.

Maliny a ostružiny
Oba druhy ovoce jsou velice
citlivé na otlak a snadno chytají plíseň,
proto bychom měli bobuloviny zpracovávat
okamžitě. Maliny a ostružiny by se neměly

Jahody

Třešně
Sklízíme jen zralé třešně,
protože je není možno nechat dozrát.
Polovinu odvážených plodů krátce
rozmixujeme, aby se džem dal snadno
roztírat a měl optimální želírovací schopnost.
Třesně je možno dobře kombinovat se
švestkami, bobulovinami a broskvemi.
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Zde se dozvíme, kolik ovoce a zeleniny potřebujeme na naše recepty na zavařování.
Švestky

Citlivé plody jahod nikdy
neomýváme pod tekoucí
vodou! Pokud se měkké plody
poškodí, ztrácejí rychle aroma a šťávu. Jahody
obsahují bílkoviny, proto při vaření vzniká

Vzhledem k tomu, že se slupka
švestek nerozváří, měly by
se plody nejen zbavit pecek, ale
i nakrájet na malé kousky. Švestky dobře ladí
s jablky, bobulovinami a vánočním kořením

přírodní pěna. Po uvaření pěnu sebereme,
protože bubliny vzduchu mohou poškodit
vzhled a trvanlivost džemu. Pokud jsou jahody
přezrálé, je možno chuť a obsah kyselin
upravit přidáním 1–2 zarovnaných kávových
lžiček Kyseliny citrónové Dr.Oetker. Jahody
jsou vynikající v kombinaci s rebarborou,
rybízem, višněmi nebo meruňkami.

(např. skořicí nebo anýzem).

Borůvky
Lesní borůvky a zahradní
borůvky jsou dva velice rozdílné druhy. Lesní
borůvky jsou černomodré po celém plodu, jsou
velice aromatické a citlivé a měly by se ihned

světle zbarvená. V chladničce vydrží 1–2
dny. Vzhledem k tomu, že zahradní borůvky
pouštějí málo šťávy, měla by se při zpracování
na džemy část propasírovat. Chuť můžeme
upravit přidáním 1–2 zarovnaných kávových
lžiček Kyseliny citrónové Dr.Oetker, protože
obsah kyselin v borůvkách není příliš vysoký.
Borůvky chutnají zvlášť dobře v kombinaci
s jablky nebo malinami.

Rybíz
Nejznámější druhy jsou
černý a červený rybíz,
přičemž existuje i bíle zbarvená
varianta červeného rybízu. Především černý
rybíz má vysoký obsah vitamínu C a patří
k plodům bohatým na kyseliny. Rybíz je
vhodný k zamrazení. Hrozny rybízu omyjeme,
necháme okapat a kuličky otrháme ze stopek
pomocí vidličky. Rybíz dobře ladí se všemi
ostatními druhy bobulovin a třešněmi.
TIP: Rybízový džem se výborně hodí ke
slepování lineckého cukroví.

V receptech na zavařování Dr.Oetker se vždy používá připravené
(tj. umyté, očištěné, případně odpeckované) ovoce a zelenina. Každý
druh ovoce a zeleniny však obsahuje podle odrůdy určitý podíl odpadu.
Pokud chceme vědět, kolik ovoce, resp. zeleniny potřebujeme na
recept, můžeme uvedená množství vynásobit faktorem. Tento faktor

Abychom získali potřebná množství ovoce, resp. zeleniny, vynásobíme
600 g faktorem 1,03 (z tabulky). V tomto případě se jedná po zaokrouhlení
o 620 g jahod.
Nebo potřebujeme na recept 600 g karotky (připravené, odvážené).
Toto množství vynásobíme faktorem 1,22 a hned budeme vědět, že

zohledňuje průměrný podíl odpadu.
Příklad: V receptu je uvedeno 600 g jahod (připravených, odvážených).

potřebujeme asi 730 g karotky.

Broskve
a nektarinky
Slupka broskví a nektarinek zbarvuje džem
lehce do hněda. Světlý džem získáme
z oloupaných plodů. Na přípravu džemu
broskve krátce ponoříme do vroucí vody
a poté oloupeme, protože slupka je pevnější
a při vaření se uvolní od dužniny. Broskve
a nektarinky dobře ladí s bobulovinami
a meruňkami.

zpracovat. Zahradní borůvky jsou větší než
lesní forma, jejich chuť je jemnější, dužina je

omývat, nýbrž jen pečlivě přebrat. Jemné
bobule se snadno poškodí, ztrácejí aroma
a šťávu. Kupované bobuloviny v dobré jakosti
nemají na dně krabičky žádnou šťávu. Maliny
se hodí velice dobře k jiným bobulovinám
a meruňkám, nektarinkám nebo broskvím.
Ostružiny dobře ladí s třešněmi a jablky.

Plánovač množství ovoce a zeleniny

Jablka a hrušky
Jablka jsou v prodeji
celoročně v široké paletě odrůd a z mnoha
zemí původu Jablka a hrušky spolu v džemech
velice dobře ladí. Jablka můžeme také dobře
kombinovat s kiwi a švestkami nebo zpracovat
ve formě čisté šťávy na želé.

Citrusové ovoce
Ke zpracování na marmeládu je možno
citrusové plody vylisovat, nakrájet na
filátka nebo rozmixovat (pro milovníky
typické nahořklé chuti např. pomerančové
marmelády). Čím kyselejší je ovoce, tím vyšší
poměr cukru k ovoci bychom měli zvolit.

Množství ovoce, resp. zeleniny v g (připravené, odvážené) x přepočtový faktor = potřebné množství ovoce, resp. zeleniny.

V uvedených tabulkách najdeme přepočtové faktory na nejběžnější
druhy ovoce a zeleniny:

Druh ovoce

Přepočtový faktor

Ananas
Jablka
Meruňky
Banány
Hrušky
Jahody
Grapefruit
Filátka z grapefruitu
Maliny
Bezinky
Rybíz
Kiwi
Limetky

1,92
1,09
1,10
1,43
1,08
1,03
1,52
2,00
1,04
1,43
1,02
1,11
1,30

Filátka z limetky

2,00

Mirabelky, švestky,
blumy
Nektarinky

1,06
1,09

Pomeranče
Filátka z pomeranče
Broskve

1,39
2,00
1,09

Druh ovoce
Kdoule
Rebarbora
Višně
Angrešt
Třešně
Citróny
Filátka z citrónu

Druh zeleniny

Přepočtový faktor
1,19
1,28
1,12
1,02
1,14
1,56
2,00

Přepočtový faktor

Lilek
Kedlubna
Dýně
Karotka
Paprika

1,22
1,54
1,43
1,22
1,19

Pórek
Rajčata
Cukety

1,72
1,10
1,18

Cibule

1,09
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Něco pro diabetiky

Jahodový džem s černým rybízem
dietní

Pokud si chceme pochutnat na domácím džemu nebo marmeládě
a nemůžeme ze zdravotních důvodů používat cukr nebo chceme
konzumovat menší množství cukru je pro nás ideální Dietní želírovací
ovocný cukr Dr.Oetker!
Dietní želírovací ovocný cukr Dr.Oetker je vhodný zejména pro
diabetiky. Obsahuje ovocný cukr – fruktózu (97%) a náhradní sladidla.
Jedno balení Dietního želírovacího ovocného cukru Dr.Oetker
o hmotnosti 250 g vystačí na 700 g ovoce.
Příprava džemu nebo marmelády s Dietním želírovacím ovocným
cukrem Dr.Oetker je velice jednoduchá! Stačí dietní cukr smíchat
s ovocem a vařit jen 3 minuty!

3 kusy sklenic à 300 ml
Doba přípravy: asi 25 minut
Přísady:
600 g jahod
100 ml nektaru z černého rybízu
nastrouhaná kůra z půlky chemicky neošetřeného citrónu
1 balení Dietního želírovacího ovocného cukru Dr.Oetker

1
2

Jahody omyjeme, očistíme, nakrájíme na malé kousky
a odvážíme.

Jahody v hrnci důkladně promícháme s rybízovým nektarem,
citrónovou kůrou a dietním želírovacím cukrem. Vše za stálého
míchání uvedeme k varu a vaříme po dobu nejméně 3 minut.

3

Na talířek kápneme 1–2 KL právě svařeného džemu. Pokud
je džem po vychladnutí málo tuhý, vmícháme 2 zarovnané KL
Kyseliny citrónové Dr.Oetker.

Jak jednoduché je zavařování s Dietním želírovacím ovocným cukrem,
Vám ukážeme zde:
1 Připravené ovoce nakrájíme na
malé kousky nebo rozmixujeme
a odvážíme odpovídající množství,
resp. odměříme odpovídající
množství šťávy.

2 Ovoce / ovocnou šťávu dobře
promícháme ve velkém hrnci

1

2

s Dietním želírovacím ovocným
cukrem Dr.Oetker. Vše za stálého
míchání přivedeme k varu a za
stálého míchání vaříme po dobu
nejméně 3 minut. Provedeme
želírovací zkoušku – viz str. 7
v receptáři.
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Odebereme případnou pěnu a ihned plníme až po okraj do
připravených sklenic. Uzavřeme víčkem, obrátíme dnem vzhůru
a po dobu asi 5 minut necháme stát na víčku.

Abychom získali jistotu, měli bychom před naplněním sklenic
provést želírovací zkoušku:
Želírovací zkouška ukáže, zda ovocná hmota v průběhu chladnutí
dostatečně ztuhne: 1–2 zarovnané kávové lžičky horké zavařeniny
kápneme na malý talířek, který jsme předtím na krátkou dobu nechali
v chladničce. Pokud vzorek zhoustne, resp. ztuhne do 5 minut, ztuhne
dostatečně i zbytek džemu, marmelády nebo želé ve sklenicích. Pokud si
přejeme, aby hmota ztuhla více, jednoduše zamícháme do horké směsi
2 zarovnané kávové lžičky Kyseliny citrónové Dr.Oetker. Zopakujeme
želírovací zkoušku a teprve pak plníme do sklenic.

3 Odebereme případnou pěnu
3
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a ihned plníme až po okraj do
připravených sklenic. Sklenice
uzavřeme, obrátíme dnem vzhůru
a asi 5 minut necháme stát na
víčku.
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Sezónní kalendář
1

2

3

4

5

6

7

8

Pro milovníky želé
9

10
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Na přípravu želé potřebujeme
jako výchozí produkt šťávu
z ovoce. Zcela jednoduše a rychle
připravíme želé z jakéhokoliv
běžně prodávaného džusu nebo
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Meruňky

nektaru.

Jablka

Tato množství ovoce potřebujeme
na 1 l šťávy:
1800 g jablek (omýt, nechat okapat
a nakrájet na čtvrtky)

1400 g meruněk (omýt, nechat okapat
a zbavit pecek)

Pokud chceme použít doma
vyrobený džus, existují čtyři
možnosti, jak jej získat:

Hrušky

·
·

Ostružiny
Jahody
Borůvky
Maliny

·
·

Bezinky
Rybíz

	Použijeme speciální mlýnek,
lis nebo odstředivku na ovoce.
	Ovoce nakrájíme na malé
kousky, s malým množstvím
vody uvaříme do měkka
a šťávu poté necháme
prokapat přes látku. Tento
způsob použijeme zejména
u ovoce, které obsahuje
drobná zrníčka (např. maliny,
rybíz, ostružiny).
	Ovoce odšťavníme
v odšťavňovači.
	Citrusové plody (např.
pomeranče, citróny) můžeme
jednoduše vylisovat.

Šťávu můžeme snadno zamrazit

Mirabelky

po jednotlivých porcích.

2700 g hrušek (omýt, nechat okapat
a nakrájet na čtvrtky)

1500 g ostružin (přebrat, eventuálně
omýt)

1300 g jahod (omýt, nechat okapat
a nakrájet na poloviny)

1800 g malin (přebrat, neomývat!)
1800 g bezinek (omýt, nechat okapat
a použít celé květenství)

1500 g červeného rybízu (omýt, nechat
okapat a použít i se stopkami)

1700 g černého rybízu (omýt, nechat
okapat a použít i se stopkami)

1500 g mirabelek (omýt, nechat okapat,
rozpůlit a zbavit pecek)

1700 g nektarinek (omýt, nechat okapat
a zbavit pecek)

Vzhled a chuť želé můžeme vylepšit přidáním
např. kousků ovoce, ořechů, bylinek nebo
proužků kůry z citrusových plodů. Tímto
vylepšením se však doba trvanlivosti želé
zkracuje přibližně na polovinu! Během fáze
chladnutí sklenici několikrát otočíme, aby se
přísady v želé rovnoměrně rozmístily.

1700 g broskví (omýt, nechat okapat
a zbavit pecek)

1500 g švestek (omýt, nechat okapat
a zbavit pecek)

Švestky / blumy

2300 g kdoulí (omýt, nechat okapat

Broskve

1500 g rebarbory (omýt, nechat okapat

a nakrájet na čtvrtky)
a nakrájet na kusy)

1600 g višní (omýt, nechat okapat

Třešně

Tipy a triky

Džus má podíl ovoce 100 %. Džusem se může
nazývat jen čistá neředěná šťáva z čerstvého
ovoce. Ovocný nektar je směs ovocné dřeně,
pitné vody a cukru. Minimální podíl ovoce
v nektaru činí podle druhu 25 % až 50 %.

Na přípravu želé můžete použít jakýkoliv džus
nebo nektar zakoupený v obchodě.

a odpeckovat)

1600 g angreštu (omýt, nechat okapat
a rozpůlit)

Rebarbora

1800 g třešní (omýt, nechat okapat
a odpeckovat)

Angrešt

1700 g hroznového vína (umýt, nechat
okapat a rozpůlit)
Hlavní sezóna zralosti daného ovoce.
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Máme na výběr
Někdo má raději džemy

Dr.Oetker Gelfix Klasik vystačí

nebo marmelády sladší, jiný
upřednostňuje zavařeniny
s vyšším obsahem ovoce.

na 1 000 g ovoce a 1 150 g
cukru. Hotový džem obsahuje
přibližně 50% ovoce. Gelfix
Klasik doporučujeme používat při

Díky výrobkům na želírování
Dr.Oetker Gelfix si můžeme zvolit
poměr cukru a ovoce v džemu
nebo marmeládě.
Výrobek Gelfix Klasik 1:1 je určen
pro přípravu džemu v poměru
ovoce a cukru (zhruba) 1:1.

přípravě džemů s kyselejším nebo
méně zralým ovocem.
Výrobek Gelfix Extra 2:1 je určen
pro přípravu džemu v poměru
ovoce a cukru (zhruba) 2:1. Jeden
sáček Dr.Oetker Gelfix Extra
vystačí na 1 000 g ovoce a 500 g

cukru. Hotový džem obsahuje
přibližně 66% ovoce. Gelfix
Extra doporučujeme používat
při přípravě džemů se středně
sladkým nebo středně zralým
ovocem.
Výrobek Gelfix Super 3:1 je určen
pro přípravu džemu v poměru
ovoce a cukru (zhruba) 3:1. Jeden
sáček Dr.Oetker Gelfix Super
vystačí na 1 000 g ovoce a 350 g

Želé z jablek a ananasu
super ovocné

Hotový džem obsahuje až 73 %
ovoce. Gelfix Super doporučujeme
používat při přípravě džemů
s velmi sladkým nebo velmi zralým
ovocem.
Výrobky Gelfix Klasik, Gelfix Extra
a Gelfix Super jsou želírovací
prostředky, které můžeme smíchat
s bílým cukrem nebo s jinými
druhy cukru (např. hnědým nebo
třtinovým cukrem).

cukru.

4 kusy sklenic à 300 ml
Doba přípravy: asi 25 minut
Přísady:
200 g ananasu
650 ml 100% jablečného džusu
350 g cukru krystal nebo krupice
1 balíček Gelfixu Super 3:1 Dr.Oetker

1

Ananas oloupeme, odstraníme středový stvol, nakrájíme na malé
kousky a odvážíme.

2

Do hrnce vložíme ananas a nalijeme jablečný džus. Obsah balíčku
Gelfix Super smícháme se dvěma PL cukru a přidáme k ovoci.
Za stálého míchání vaříme asi 1 minutu.

Jak jednoduchá je příprava s výrobky Gelfix,
Vám ukážeme zde:

1 Připravené ovoce nakrájíme na malé kousky nebo
rozmixujeme a odvážíme odpovídající množství,
resp. odměříme odpovídající množství šťávy.

3

Přidáme zbytek cukru a přivedeme k varu, důkladně povaříme
minimálně 5 minut. Na talířek kápneme 1–2 KL právě svařeného
želé. Pokud je želé po vychladnutí málo tuhé, vmícháme 2 zarovnané KL
Kyseliny citrónové Dr.Oetker.

4

Odebereme případnou pěnu a ihned plníme až po okraj do
připravených sklenic. Sklenice uzavřeme, obrátíme dnem vzhůru
a asi 5 minut necháme stát na víčku. Sklenice během fáze chladnutí
několikrát obrátíme, aby se kousky ananasu rovnoměrně rozdělily.
TIP: Do želé můžeme přidat omytou a osušenou mátu. Trvanlivost želé
se přidáním čerstvé máty zkrátí maximálně na 4 měsíce.

1

2 Obsah balíčku Gelfix smícháme se dvěma
polévkovými lžícemi cukru a přidáme k ovoci resp.
ovocné šťávě. Za stálého míchání vaříme asi
1 minutu. Poté přidáme zbytek cukru a povaříme
minimálně 5 minut. Provedeme zkoušku želírování
– viz str. 7 v receptáři.

2

3 Ze zavařeniny odebereme případnou pěnu. Ihned
plníme až po okraj do připravených sklenic. Sklenice
uzavřeme, obrátíme dnem vzhůru a asi 5 minut
necháme stát na víčku.

3
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Stačí přidat pouze ovoce
V porovnání s většinou hotových
marmelád a džemů, které mají
často příliš vysoký obsah cukru,
si můžeme u domácích zavařenin
určit sami, jak sladké mají být.
S želírovacími cukry Dr.Oetker si
můžeme zvolit, jaký obsah ovoce
a cukru zavařenina bude mít a na
rozdíl od výrobků Gelfix Dr.Oetker
již nemusíme přidávat cukr!

Želírovací cukr Extra 2:1 je určen
pro přípravu džemu v poměru
ovoce a cukru (zhruba) 2:1.
Jedno balení želírovacího cukru
Extra vystačí na 1000 g ovoce
nebo 1 l ovocné šťávy. Hotový
džem obsahuje přibližně 67 %
ovoce. Želírovací cukr Extra 2:1
doporučujeme používat při přípravě
džemů se středně sladkým nebo
středně zralým ovocem.

Želírovací cukr Super 3:1 je určen
pro přípravu džemu v poměru
ovoce a cukru (zhruba) 3:1. Jedno
balení želírovacího cukru vystačí
na 1500 g ovoce. Hotový džem
obsahuje až 75% ovoce. Želírovací
cukr Super 3:1 doporučujeme
používat při přípravě džemů
s velmi sladkým nebo velmi zralým
ovocem.

Zavařujeme nejen v létě
Připravit lahodnou marmeládu si můžeme po celý rok! Ideální variantou
jsou marmelády připravené z citrusů. Jejich chuť můžeme kombinovat
mezi sebou nebo s jiným ovocem či alkoholem. Zřejmě nejoblíbenější jsou
pomerančové marmelády, na které existuje bezpočet receptů: nahořklé
s pomerančovou kůrou, nevšední s alkoholem nebo slaďoučké s jablky.

Pomerančová marmeláda
super ovocná
5 kusů sklenic à 300 ml
Doba přípravy: asi 60 minut

Marmeláda z citrusů a melounu
extra ovocná
3–4 kusy sklenic à 300 ml
Doba přípravy: asi 45 minut
Přísady:
350 g filátek z růžového grapefruitu (asi 2 grapefruity)
350 g filátek z pomerančů (asi 6 pomerančů)
300 g vodního melounu
1 balení Želírovacího cukru Extra 2:1 Dr.Oetker

1 balení Želírovacího cukru Super 3:1 Dr.Oetker

1

Pomeranče oloupeme, odstraníme bílou slupku, vykrájíme filátka
a odvážíme.

2

Filátka z pomerančů a pomerančový džus dobře promícháme
v hrnci se Super želírovacím cukrem. Vše za stálého míchání
uvedeme k varu a povaříme po dobu minimálně 5 minut.

1

3

2

4

Odebereme případnou pěnu a ihned plníme až po okraj do
připravených sklenic. Sklenice uzavřeme, obrátíme dnem vzhůru
a asi 5 minut necháme stát na víčku.

3

TIP: Na vylepšení můžeme do marmelády po uvaření
přidat 150 ml Campari.

Grapefruity a pomeranče oloupeme, odstraníme bílou slupku,
vykrájíme filátka a odvážíme. Meloun nakrájíme na plátky,
odstraníme jádra a nakrájíme na malé kousky.
Ovoce dobře promícháme v hrnci s Extra želírovacím cukrem.
Vše za stálého míchání uvedeme k varu a povaříme po dobu
minimálně 5 minut.

Na talířek kápneme 1–2 KL právě svařené marmelády. Pokud je
marmeláda po vychladnutí málo tuhá, vmícháme 2 zarovnané KL
Kyseliny citrónové Dr.Oetker.

4

Odebereme případnou pěnu a ihned plníme až po okraj do
připravených sklenic. Sklenice uzavřeme, obrátíme dnem vzhůru a asi
5 minut necháme stát na víčku. Sklenice během fáze chladnutí několikrát
obrátíme, aby se kousky filátek rovnoměrně rozdělily.

12

Přísady:
800 g filátek z pomeranče (asi 14 pomerančů)
500 ml 100% pomerančového džusu

Na talířek kápneme 1-2 KL právě svařené marmelády. Pokud je
marmeláda po vychladnutí málo tuhá, vmícháme 2 zarovnané KL
Kyseliny citrónové Dr.Oetker.

Jak získáme filátka z pomeranče:

1 Ostrým nožem odkrojíme vršek

2 Pomeranč položíme na prkénko

3 Ostrým nožem podél slupky opatrně

a spodek pomeranče tak, abychom
zasáhli až k začátku dužniny.

a ostrým nožem okrájíme kůru směrem
ze shora dolů po celém obvodu tak,
abychom odstranili i bílou slupku.

vykrájíme filátka.
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Pikantní stránka zavařování
Zavařovat nemusíme jen ovoce. S želírovacími výrobky Dr.Oetker
si můžeme snadno připravit lahodný domácí kečup, čalamádu nebo
různé druhy čatní.

Rajčatové čatní s višněmi
7 kusů sklenic à 300 ml
Doba přípravy: asi 40 minut
Přísady:
400 g višní
300 g cibule
4 stroužky česneku
1 červená feferonka
250 ml balzamikového octa
1 plechovka loupaných rajčat (400g), krájených na kousky
140 g rajčatového protlaku
4 PL sekané petrželky
½ KL soli
½ KL pepře
1 balení Želírovacího cukru Extra 2:1 Dr.Oetker

1

Višně omyjeme, odpeckujeme a odvážíme. Cibuli a česnek
oloupeme a nakrájíme na kostičky. Feferonku očistíme a nakrájíme
na velice malé kostičky.

2

Višně, cibuli, česnek, feferonku, ocet, rajčata, rajčatový protlak,

petrželku, sůl a pepř dobře promícháme v hrnci s Extra želíro
vacím cukrem. Vše za stálého míchání uvedeme k varu a vaříme
5 minut, přitom občas zamícháme.

3

Na talířek kápneme1- 2 KL právě svařeného čatní. Pokud je
po vychladnutí málo tuhé, vmícháme 2 zarovnané KL Kyseliny
citrónové Dr.Oetker.

4

Ihned naplníme až po okraj do připravených sklenic. Uzavřeme

víčkem, obrátíme dnem vzhůru a po dobu asi 5 minut necháme
stát na víčku.
Pozor! F
 eferonka je silně pálivá, proto je vhodné při jejím zpracování
použít gumové rukavice.

Co je dobré vědět
3

3

3

Před začátkem zavařování
zavařovací sklenice důkladně
vypláchneme čistou horkou vodou,
abychom odstranili případné
zbytky saponátu, protože saponát
může způsobit zřídnutí zavařeniny.
Víčka od sklenic dáme do hrnce

Klasicky vařené džemy,
marmelády a želé můžeme po
uvaření vylepšit přidáním kapky
likéru, rumu, ovocné pálenky,
vodky atd. Pokud použijeme
jen malé množství (do cca 3
polévkových lžic), želírování tím

Pektin tvoří základ procesu
želírování a je obsažen jako
přírodní složka ve všech druzích
ovoce.

s vodou a povaříme po dobu asi
5 minut. Poté vodu slijeme. Víčka
nemusíme osoušet, můžeme je
na sklenice našroubovat vlhká.
To je nejjednodušší a nejrychlejší
metoda, jak získat víčka bez
choroboplodných zárodků.

nepoškodíme. Při přidání většího
množství bychom však měli
přiměřeně snížit množství ovoce
nebo šťávy.

Příprava

3

Potřebné pomůcky

Na přípravu ovoce potřebujeme
mísy, síto, ostrý nůž a kuchyňské
prkénko. Jako klasickou základní
výbavu pro přípravu potřebujeme
velký hrnec, nejlépe nerezový.
Na zavařování používáme vždy
dostatečně velký hrnec, aby byl
ovocem naplněn maximálně
do poloviny. Zamezíme tak
přetečení. Dále potřebujeme
odměrku, naběračku na sbírání
pěny a malou naběračku na
plnění, čisté sklenice s uzávěrem
a širokou nálevku na plnění
sklenic.

3

Proč bychom měli sebrat
pěnu z džemu?

U želé a džemů z ovoce, jako
jsou např. jahody, doporučujeme
před naplněním do skenic sebrat
vzniklou pěnu. Bublinky vzduchu
v pěně mohou poškodit vzhled
i trvanlivost zavařeniny.

Alkoholické

3

Bylinky a koření

Na své kreativní zavařovací
nápady můžeme použít jak
čerstvé, tak i sušené koření, resp.
bylinky. Dáme však pozor na to,
že koření a bylinky v sušeném
stavu jsou většinou intenzivnější,
než čerstvé a proto dávkujeme
přiměřeně méně.
Čerstvé bylinky vždy důkladně
omyjeme. Citlivé bylinky, jako
např. mátu, přidáme až po
uvaření. Lépe tak zůstane
zachovaná barva a chuť přísad.

3

Uchovávání a trvanlivost

Zavařené poklady uchováváme
na chladném a tmavém místě.
Budou tak chráněny m. j. před
změnou barvy. Načaté sklenice
nejlépe uchováme v chladničce,
protože při odebrání ze sklenice
se může poškodit pevná
struktura zavařeniny a může začít
vystupovat šťáva. Trvanlivost
zavařenin je minimálně rok.
Zavařeniny po přidání bylinek,
oříšků nebo koření vydrží přibližně
6 měsíců.

Co je to pektin?

Čím nezralejší jsou plody, tím více
pektinu obsahují a tím pevnější
je konzistence. S přibývající
zralostí plodů se pektin odbourává
a pevnost ubývá.
Množství a kvalita pektinů se
u různých druhů ovoce liší.
Nejlépe želírují např. citrusové
plody, jablka, rybíz a angrešt.
Naopak nejnižší obsah pektinů
mají třešně, višně, kiwi a ananas.
Při zavařování přidáváme
k plodům pektin formou
želírovacího cukru nebo
želírovacího přípravku Gelfix.
Pektiny v želírovacích cukrech

3

Jaký je rozdíl mezi
džemem, marmeládou
a želé?

Marmeláda je zavařenina
vyrobena z citrusových plodů
(např. pomerančů). Džem je
zavařenina vyrobená z jednoho
nebo více druhů ovoce, kromě
citrusových plodů. Želé je
zavařenina připravená z ovocné
šťávy a cukru.

3

Co je čatní?

Čatní jsou sladkokyselé až ostré
pikantní kořeněné omáčky z ovoce
a / nebo zeleniny, které je možno
zjemnit přidáním mnoha dalších
koření a bylinek.
Čatní skvěle chutná k masu,
rýžovým pokrmům nebo fondue.

a přípravcích Dr.Oetker se
získávají z jablek a citrusových
plodů.

3

Proč dochází ke změnám
barvy u džemů?

Za červené zbarvení některých
džemů, např. jahodového
odpovídají přírodní barviva
tzv. antokyany. Tato barviva jsou
relativně nestabilní a během
skladování se mění. Přitom se
mění barva z červené do hněda.
Rychlost změny barvy závisí na
několika faktorech, jako je obsah
cukru v ovoci, teplota skladování,
vliv světla a kyslíku.
Tato přirozená ztráta barvy však
nemá žádný vliv na chuťové
vlastnosti ani na trvanlivost.

TIP: Čatní chutná výborně se všemi druhy masa.

Pomůcka ke konzervování – pro dlouhou trvanlivost
První pomoc proti plísním a kvašení je osvědčená Pomůcka ke konzervování Dr.Oetker.
Zajistí dlouhou trvanlivost zavařeného ovoce a zeleniny ve sklenici. Jeden balíček postačí
na 5 kg ovoce nebo 3,5 kg zeleniny a 1,5 l nálevu nebo 5 l ovocného sirupu.
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Děti potřebují skutečný domov

Osm tisíc dětí vyrůstá bez rodičů.

Cena DMS je 30 Kč, SOS dětské vesničky získají 27 Kč.

www.podporujeme-rodinu.cz
www.sos-vesnicky.cz

www.podporujeme-rodinu.cz

Toto si uvědomuje i rodinná společnost Dr.Oetker, a proto již od roku 2010 podporuje Sdružení
SOS dětských vesniček. V průběhu tříletého partnerství poskytne na jejich činnost finanční
prostředky ve výši 1 000 000 Kč. V loňském roce poskytnuté finanční prostředky přispěly k opravě
dvou střech domů v SOS dětské vesničce Chvalčov a na opravu hydroinstalace v SOS dětské
vesničce Karlovy Vary – Doubí.
Pomozte i Vy podpořit děti zasláním daru na konto SOS dětských vesniček 120 777 711 / 0300,
nebo odesláním dárcovské SMS ve tvaru DMS VESNICKY na číslo 87 777.

SOS DĚTSKÉ VESNIČKY

Podporujeme rodinu

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

