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Vyzkouše j te :

Îelírujeme
tradiãnû

i netradiãnû

Kvalita je nejlepsí recept.ˇ

Sladk˘ moment Ovocná pfiesnídávka 

Dr.Oetker jako jedin˘ nabízí od poloviny ãervna
2006 novinku - Sladk˘ Moment Ovocnou pfiesní-
dávku v prá‰ku. 

Jedná se o první pfiesnídávku v praktickém balení,
kterou si mÛÏete Vy i Va‰e dûti sami pfiipravit. Staãí
rozmíchat ve 150 ml studené vody a pfiesnídávka
je hotová, pfiipravená pro Va‰e osvûÏení. Jejím 
zmraÏením získáte lahodnou zmrzlinovou dfieÀ. 

Cukrárenské Ïelé zelené

Po úspûchu jedineãného v˘robku Cukrárenského
Ïelé ãerveného a Ïlutého Vám Dr.Oetker nabízí 
od konce kvûtna i variantu zelenou. Je to pfiesnû
to, co vyuÏijete pfii pfiípravû letních ovocn˘ch dortÛ. 

Tyto v˘robky se vyznaãují nejen vysokou vrstvou
Ïelé, ale jejich dal‰í pfiedností je i v˘staãnost 
- na 0,5 l tekutiny. A proto nezapomeÀte, Ïe vyso-
kou a pevnou vrstvu Ïelé (jako z cukrárny) udûláte
pouze s Cukrárensk˘m Ïelé od Dr.Oetker.

Cookies 

S novou smûsí na peãení Dr.Oetker Cookies si 
upeãete vlastní originální su‰enky vhodné pro 
posezení s pfiáteli, ke kávû a pro dûtské obãerstvení. 

Cookies nejdfiíve kfiupnou a potom se Vám rozplyne
ãokoláda na jazyku. Vybrat si mÛÏete ze dvou 
druhÛ, ale oba druhy jsou tak v˘teãné, Ïe si je 
urãitû zamilujete. 

Pfiíprava je velmi jednoduchá, proto Vám budou 
rády pomáhat i Va‰e dûti. Upeãené su‰enky máte
hotové za pÛl hodiny. Tyto v˘robky budou 
v obchodech od konce ãervna. 

Vyzkou‰ejte novinky od Dr.Oetker:



Netradiãní recepty na zavafiování
JiÏ ‰esté léto pro Vás pfiipravujeme a zkou‰íme zajímavé a netradiãní 
recepty na zavafiování a Ïelírování. Letos jsme, kromû jin˘ch zajímav˘ch
receptÛ na sladké dÏemy a Ïelé, pfiipravili i dvû pikantní novinky: 
pesto a chutney (ãatní).

Chutney je pÛvodem z indické kuchynû, ale stejnû jako jiná úspû‰ná
jídla, je dnes jiÏ celosvûtovû roz‰ífieno. Jedná se o kofienûnou pfiílohu 
k pokrmÛm. Pfiipravuje se nejãastûji z ovoce, ménû ãasto i ze zeleniny.
MÛÏe b˘t sladké, kyselé, jemné i ostré. ZáleÏí jen na Va‰í chuti.
KaÏdopádnû by chutney mûlo b˘t lahodné a v˘raznû kofienûné, 
aby povzbuzovalo chuÈ k jídlu a podporovalo trávení. Jeho uÏití se dá 
pfiirovnat napfi. k pouÏívání u nás dobfie známého keãupu. MÛÏe se 
podávat k jakémukoli jídlu: nejãastûji jako omáãka k masu nebo rybû,
pfiípadnû na dochucení r˘Ïe, brambor, ãi jiného jídla. Ke zv˘raznûní chuti
pokrmu postaãí 1-2 lÏiãky chutney.

Pesto je pro zmûnu specialita pocházející z italské kuchynû. Je to
omáãka (nebo také husté pyré) vhodné k dochucení zejména tûstovin,
ale i jin˘ch pokrmÛ. Základními surovinami pro v˘robu pesta je ãerstvá
bazalka, ofií‰ky, sÛl, olivov˘ olej a s˘r. Dal‰í dochucující ingredience 
mohou b˘t rajãata, ãesnek, cibule, ãerstvé bylinky atd., záleÏí na Va‰í
chuti a fantazii.

Lehce pikantní léto Vám pfieje

Lenka ·mídová Jaroslava  Sochorová
Zákaznick˘ servis Zku‰ební kuchynû Dr.Oetker

Vysvûtlení pouÏit˘ch zkratek:
KL = kávová lÏiãka
PL = polévková lÏíce

Pfiipomínáme, Ïe v‰echny recepty jsou vyzkou‰eny pouze 
s v˘robky Dr.Oetker.

Vy z k o u š e j t e :



Pfiísady: Pfiíprava:

DÏem z jahod a ‰vestek
(na 4 sklenice po 375 ml)

• 500 g jahod (ãistá váha)

• 500 g ‰vestek (ãistá váha - bez 

pecek)

• 1 Gelfix Extra 2:1 

Dr.Oetker

• 500 g krystalového cukru

• 1 KL Kyseliny citrónové 

Dr.Oetker

Vyzkouše j te :

Propláchnuté jahody 
odstopkujeme, naváÏíme 500 g,
nakrájíme na kousky nebo 
rozmaãkáme. ·vestky 
propláchneme, odpeckujeme 
a naváÏíme 500 g. Nakrájíme na
malé kousky nebo rozmixujeme
a vloÏíme nejlépe do nízkého
kastrolu se ‰irok˘m dnem. 
Z pfiipraveného cukru odebereme
2-3 PL, promícháme s gelfixem 
a poté i s ovocem. Pfiidáme 
lÏiãku kyseliny citrónové. 
Za stálého míchání pfiivedeme 
k varu. Jakmile zaãne v‰e 
probublávat, pfiidáme za stálého
míchání zbytek cukru.

V‰e opût pfiivedeme k varu 
a necháme za stálého míchání 
1 minutu povafiit prudk˘m varem.
Odstavíme z plotny. Sebereme
pfiípadnou pûnu a naplníme 
sklenice po okraj a ihned zavfieme
víãkem. PouÏijeme–li víãko 
se závitem, sklenice otoãíme 
asi na 5 minut dnem vzhÛru.

PouÏíváme–li víãka, 
na která potfiebujeme 
zavafiovací hlavu, 
neotáãíme.



Pfiísady: Pfiíprava:

DÏem z hru‰ek, ananasu a manga
(na 4 sklenice po 375 ml)

• 300 g ananasu (ãistá váha) 

– 1 vût‰í ananas

• 300 g hru‰ek (oloupan˘ch 

a bez jádfiincÛ)

• 400 g manga (ãistá váha 

bez pecek) - asi 2 ks 

vût‰ího manga

• 1 Gelfix Klasik 1:1 

Dr.Oetker

•1150 g krystalového cukru 

• 1-2 KL Kyseliny citrónové 

Dr.Oetker

• 4 PL rumu (dle chuti)

Vyzkouše j te :

Z ananasu odkrojíme listy, 
rozãtvrtíme a vykrojíme dfievnat˘
stfied. Poté ananas oloupeme.
OdváÏíme 300 g a nakrájíme na
malé kousky. Hru‰ky oloupeme,
zbavíme jádfiincÛ, odváÏíme 
poÏadované mnoÏství a nakrájíme
nebo rozmaãkáme (podle tvrdosti
ovoce) na men‰í kousky. Mango
oloupeme, odkrájíme od pecky,
duÏinu odváÏíme a také nakrájíme 
nebo utfieme jako ãesnek 
(jde to dobfie).

V hrnci ovoce dobfie promícháme
s kyselinou citrónovou. 
Z odváÏeného cukru odebereme
2 lÏíce a smícháme je s Gelfixem
Klasik. Pfiidáme k ovoci 
a za obãasného zamíchání 
pfiivedeme k varu. Pfiidáme zbyl˘
cukr a vafiíme 3 minuty za stálého
míchání. Poté odstavíme z plotny.

Dle chuti vmícháme rum a ihned
plníme do pfiipraven˘ch sklenic.
Naplnûné sklenice aÏ po okraj

ihned uzavfieme víãkem 
a pouÏíváme–li víãko 
se závitem, otoãíme 
uzavfiené sklenice asi 
na 5 minut dnem vzhÛru. 
PouÏíváme–li víãka, 
na která potfiebujeme 
zavafiovací hlavu, 
neotáãíme.



Pfiísady: Pfiíprava:

Pomeranãov˘ dÏem
(na 3–4 sklenice po 375 ml)

•1000 g pomeranãÛ (ãistá váha 

z 8-10 pomeranãÛ)

• 1 Gelfix Super 3:1

Dr.Oetker

• 350 g krystalového cukru

Pomeranãe oloupeme 
a naváÏíme 1 kg. Jednotlivé 
dílky jemnû nakrájíme a dáme
nejlépe do nízkého kastrolu 
se ‰irok˘m dnem. 
Gelfix promícháme nejprve 
s cukrem a poté zamícháme 
do pfiipraven˘ch pomeranãÛ.

Za stálého míchání pfiivedeme 
k varu a necháme 1 minutu 
povafiit pfii vysoké teplotû.
Odstavíme z plotny.

Naplníme pfiipravené sklenice 
po okraj, pfiípadnou pûnu 
sebereme a ihned uzavfieme.
PouÏíváme–li víãka se závitem,
dÏem otoãíme asi 
na 5 minut dnem vzhÛru.
PouÏíváme–li víãka, na která 
potfiebujeme zavafiovací hlavu,
neotáãíme.

Vyzkouše j te :



Pfiísady: Pfiíprava:

Rosol z jablek a citrónÛ
(na 5 sklenic po 375 ml)

• 800 ml neslazené jableãné ‰Èávy

• 200 ml citrónové ‰Èávy 

(8-10 citrónÛ)

• 2 Dietní Ïelírovací ovocné 

cukry Dr.Oetker

• popfi. trochu mletého 

kardamomu (celé skofiice 

nebo hvûzdicového kofiení

- to dáme po 1 kousku 

do kaÏdé sklenice)

Vyzkouše j te :

Obû ‰Èávy nalijeme do hrnce 
a dobfie promícháme s dietním
Ïelírovacím cukrem. Potom 
za stálého míchání pfiivedeme 
k varu. Necháme 1 minutu vafiit,
popfiípadû pfiidáme kardamom 
a odstavíme z plotny.

Pfiipravené sklenice naplníme 
ihned aÏ po okraj, uzavfieme 
víãkem a pouÏíváme–li víãko 
se závitem, otoãíme sklenici 
asi na pût minut dnem vzhÛru.
PouÏíváme–li víãka, na která 
potfiebujeme zavafiovací hlavu,
neotáãíme.



• 3 PL jader z pinie (piniové 

ofií‰ky) - asi 50 g

• 100 g jemnû nasekané bazalky 

(mÛÏe b˘t i mraÏená)

• 3-4 men‰í oloupané, 

nakrájené cibule

• 50 g nastrouhaného 

parmezánu

• 200 ml olivového oleje

• 2 KL soli

• 2-3 strouÏky ãesneku 

(nemusí b˘t – dle chuti)

• 1 PL teplé vody

• 1 KL PomÛcky ke konzervování

Dr.Oetker

• trochu olivového oleje 

na zakápnutí

Pfiísady: Pfiíprava:

Pesto
(na 3 sklenice po 200 ml)

Piniové ofií‰ky dáme do 
igelitového sáãku a váleãkem
rozmûlníme. Spolu s bazalkou,
nakrájenou cibulí, parmezánem,
olejem a solí (pfiípadnû 
i ãesnekem) rozmixujeme ruãním
mixerem nejlépe ve sklenûné 
nebo kovové nádobû (není
vhodná nádoba z plastu – kvÛli
zápachu z cibule) na ka‰i.

V 1 PL teplé vody rozmícháme
pomÛcku ke konzervování, 
vmícháme do pesta a plníme 
jím men‰í sklenice. Zakápneme
olejem a ihned zavfieme víãkem.

Otevfiené pesto uchováváme 
na tmavém místû v chladu.

Vyzkouše j te :



Pfiísady: Pfiíprava:

Chutney z broskví a merunûk
(na 4 sklenice po 375 ml)

• 400 g broskví (ãistá váha)

• 300 g merunûk (ãistá váha)

• 250 g Îelírovacího cukru 

Extra 2:1 Dr.Oetker 

• 75 g rozinek

• 175 ml bílého vinného octa (5%)

• 75 ml bílého vína

• 50 g oloupan˘ch sekan˘ch 

mandlí

• 1 KL soli

• 1/4 KL mletého pepfie

• 1 PL hofiãiãného semínka

Broskve spafiíme horkou vodou,
zchladíme studenou vodou 
a oloupeme. Vypeckujeme 
a odváÏíme 400 g. MeruÀky 
propláchneme studenou vodou,
odpeckujeme a naváÏíme 300 g.
Broskve i meruÀky nakrájíme 
na men‰í kousky a v hrnci 
spoleãnû s cukrem rozmaãkáme
„‰Èouchadlem“ na brambory.

Pfiidáme ostatní suroviny 
a necháme na mírném ohni vafiit,
aÏ se ovoce rozvafií a tekutina
zredukuje asi na polovinu.
Odstavíme z plotny.

Ihned naplníme sklenice 
a zavíãkujeme. Pokud pouÏíváme
víãko se závitem, otoãíme 
naplnûné sklenice asi na 5 minut
dnem vzhÛru. PouÏíváme–li 
víãka, na která potfiebujeme 
zavafiovací hlavu, neotáãíme.

Vyzkouše j te :


