
Zbirka receptov št. 12

Vstopite v svet Dr. Oetkerjevih 
dekorjev!

Za vse, ki uživate v pripravi in okraševanju tort 
ter kolačev, ima Dr. Oetker široko ponudbo 
različnih okraskov, ki bodo zagotovo razvese-
lili vsakogar!

Prepustite se domišljiji in izberite najlepše 
okraske za svoje sladice!

Naravne arome, pisani okraski, številni okra-
ski iz temne in bele čokolade, glazure, prelivi, 
nadevi, kandirano sadje ali najokusnejše lupi-
nasto sadje – Dr. Oetkerjevi dekorji ponujajo 
nekaj za vsako priložnost in za vsakogar.
Prepustite se ustvarjalnosti in okrašujte ter 
uživajte v pripravi sladic!

Boicna 
carovnija

Dr. Oetker d.o.o., Gmajna 15, 1236 Trzin, Tel:01 589 72 80, www.oetker.si 



 do 20 minut
 do 40 minut
 do 60 minut

 enostavno
 potrebujete nekaj izkušenj
 precej zahtevno

Čas priprave brez čakanja, pečenja in hlajenja.

Pojasnilo oznak ob receptih:

Boicne specialitete s carobnimi 
idejami za okraevanje 

              Božič je pred vrati – in kaj je boljše od peke božičnih kolačev? 
Znova smo vam pripravili veliko okusnih receptov, s katerimi 
boste za svoje najdražje ustvarili pravo božično vzdušje.

Letos pa smo dodali še številne okraske, s katerimi boste 
polepšali sladice, svoje najdražje pa boste presenetili s 
prekrasnimi kreacijami.

Prepustite se ustvarjalnosti in lepo okrasite npr. „talirje s 
čokolado in marcipanom“ ali „pisane zvezdice z mandlji“.

Želimo vam obilo veselja pri pripravi sladic, vesele praznike in 
srečno novo leto!

Vaša 
ekipa Dr. Oetker Slovenija



Keksi s pecenimi 
  jabolki  

  Za približno 60 kosov

Za model za peko: 

papir za peko

Testo: 
250 g pšenične moke

1 zvrhana žlička Dr. Oetker Original 

Backin pecilnega praška

75 g sladkorja

1 zavitek Dr. Oetker Vanilin sladkorja

125 g mehkega masla ali margarine

1 beljak (velikosti M)

Nadev: 
200 g jabolk

100 g Dr. Oetker marcipanove mase

1 zavitek Dr. Oetker Bourbon vanilin 

sladkorja

1 zavitek Dr. Oetker Finesse naribane 

pomarančne lupinice

50 g Dr. Oetkerjevih mandljevih lističev 

50 g temnih rozin

½ žličke mletega cimeta

4 žlice ruma

Poleg tega: 
1 rumenjak (velikosti M)

1 žlica mleka

50 g Dr. Oetkerjevih mandljevih lističev 

Za okrasitev: 
približno 1 žlica Dr. Oetker Sladkega 

prahu

 NASVET:
Keksi so še posebej 
okusni po nekaj dne-
vih, ko se zmehčajo.

V dobro zaprtih 
škatlah lahko kekse 
hranite do 2 tedna.

 1. Testo: V posodi zmešajte moko in pecilni prašek. Dodajte preostale sestavine in z  
	 	 mešalnikom	(z	lopaticami)	mešajte	najprej	pri	najmanjši,	nato	pa	pri	največji		
  hitrosti, da dobite gladko testo. Iz slednjega oblikujte 30 cm dolg svaljek, ki ga  
  za 1 uro postavite v hladilnik.
   
 2. Nadev: Jabolka operite in narežite na koščke. Marcipan narežite na koščke. Nato vse  
  skupaj s preostalimi sestavinami v posodi zmešajte z mešalnikom (z lopaticami).  
  Model obložite s papirjem za peko. Segrejte pečico.
  Električna	pečica:	približno	180	°C.
	 	 Pečica	na	vroč	zrak:	približno	160	°C.	
  Testo narežite na približno 1/2 cm debele rezine in jih razporedite na model. Ru- 
  menjak zmešajte z mlekom in premažite rezine testa. S pomočjo 2 žličk na rezine  
  razporedite jabolčni nadev, posujte ga z mandlji in specite. 
  Položaj	v	pečici:	sredina.
	 	 Čas	pečenja:	približno	15	minut.	
  Kekse skupaj s papirjem za peko prestavite na mrežo in počakajte, da se ohladijo.

  3. Okrasitev:   Preden jih postrežete, jih posujte s sladkorjem v prahu.

Šarkelj s krompirjem 
in rozinami 

Za približno 16 kosov    

Za model za šarkelj (Ø 22 cm):
malo maščobe (masla)

malo pšenične moke

Vzhajano testo:
400 g krompirja

300 g pšenične moke

1 zavitek Dr. Oetker Garanta za vzhajano 

testo 

100 g sladkorja

1 zavitek Dr. Oetker Bourbon vanilin 

sladkorja

2 ščepca soli

3 jajca (velikosti M)

100 g mehkega masla ali margarine

100 g rozin (namočenih v rum)

Za premaz: 
50 g masla 

Preliv:
1 zavitek Dr. Oetkerjeve temne čokoladne 

glazure    

 NASVET:
  Po želji lahko šarkelj 
posujete s sladkor-
jem v prahu.

Namesto s temno 
čokoladno glazuro 
ga lahko oblijete z 
mlečno čokoladno 
glazuro.

Brez obliva lahko 
šarkelj zamrznete; 
dobro zapakiranega 
lahko hranite 1 teden.

 1. Priprava:  Opran krompir kuhajte približno 20 do 25 minut. Ohlajen krompir 
olupite in naribajte. Model namastite in posujte z moko. Segrejte 
pečico.

  Električna	pečica:	približno	180	°C.
	 	 Pečica	na	vroč	zrak:	približno	160	°C.	

  2. Postopek:  V posodi zmešajte moko in kvas. Dodajte sladkor, vanilin sladkor, 
sol, jajca in maščobo ter vse skupaj mešajte z mešalnikom (z lo-
paticami) približno 2 minuti, da dobite gladko testo. Nato umešajte 
krompir in rozine. Testo razporedite v model. Slednjega postavite v 
pečico 

  Položaj	v	pečici:	spodnja	tretjina.
	 	 Čas	pečenja:	približno	45	minut.

 3. Premaz:   Stopite maslo. Pečen kolač pustite 10 minut v modelu, nato ga 
prestavite na mrežo in premažite z maslom. Kolač pustite, da se 
ohladi.

 4.	Preliv:   Šarkelj premažite z glazuro, ki ste jo pripravili po navodilih na 
zavitku.



masa: 

 1. Priprava:  Model obložite s papirjem za peko. Segrejte pečico.
  Električna	pečica:	približno	140	°C.
	 	 Pečica	na	vroč	zrak:	približno	120	°C. 

  2. Beljakova  Z mešalnikom (z metlicami) pri največji hitrosti iz beljakov stepite trd sneg. Nato pri 
najnižji hitrosti počasi umešajte sladkor v prahu, vanilin sladkor, aromo, cimet in 
mlete lešnike.

  Na lističe narezane lešnike vsujte v globok krožnik. S pomočjo 2 žličk oblikujte  
  poljubčke in jih povaljajte v lešnike. Nato jih razporedite na pekač in specite.

  Položaj	v	pečici:	sredina.
	 	 Čas	pečenja:	približno	25	minut. 

  Poljubčke skupaj s papirjem za peko prestavite na mrežo in počakajte, da se  
  ohladijo.

3. Okrasitev:   Poljubčke poljubno okrasite z glazuro, ki ste jo pripravili po navodilih na zavitku.

Hrustljavi lenikovi 
poljubcki

  Za približno 70 kosov

Za model za peko: 
papir za peko

Testo: 
3 beljaki (velikosti M)

150 g sladkorja v prahu

1 zavitek Dr. Oetker Vanilin sladkorja

1 žlička Dr. Oetker rumove arome 

1 zvrhana žlička mletega cimeta

200 g Dr. Oetkerjevih mletih lešnikov

200 g Dr. Oetkerjevih sesekljanih 

lešnikov

Poleg tega: 
100 g lešnikov v lističih

Za okrasitev: 
1 zavitek Dr. Oetkerjeve temne 

čokoladne glazure

 NASVET:
  Da bi iz beljakov 
dobili trd sneg, v 
beljakih ne sme biti 
niti sledu rumenjaka, 
posoda in metlice pa 
morajo biti popolno-
ma čiste.

V dobro zaprtih 
škatlah lahko 
poljubčke hranite do 
2 tedna

Za približno 8 porcij 

Sestavine: 
1 l pomarančnega soka

1 Dr. Oetker Bourbon vaniljev strok

sok ene limone

50 g sladkorja

150 ml pomarančnega likerja

Za okrasitev: 
2 žlici sladkorja

1 neškropljena pomaranča

 

Pomarancni puncŠ
 . Priprava:  Za okrasitev pomočite rob 8 kozarcev v vodo in nato v sladkor. Pustite, da se rob 

posuši. 

   2. Postopek:  Sok vlijte v lonec. Vaniljev strok prerežite po dolžini in z nožem postrgajte semena. 
Nato vse skupaj s preostalimi sestavinami dajte v lonec in med mešanjem segrejte 
(ne kuhati).  

  3. Okrasitev:     Pomarančo operite z vročo vodo in jo narežite na 8 tankih rezin. Nato na eni strani  
 zarežite rezine. Vaniljev strok odstranite iz lonca. Vroč punč vlijte v kozarce in okrasi 
 te z rezinami pomaranče.

 NASVET:
Če želite brezalko-
holni punč, namesto 
likerja uporabite sok.



Marcipanovi polki
      z leniki in orehi 

  Za približno 20 kosov

Za model za peko: 
papir za peko

Vzhajano testo: 
150 ml mleka

400 g pšenične moke
1 zavitek Dr. Oetker Garanta za vzha-

jano testo
125 g mehkega masla ali margarine

1 jajce (velikosti M)
100 g tekočega medu

1 zavitek Dr. Oetker Finesse naribane 
limonine lupinice

za noževo konico mletega kardamoma
1 zvrhana žlička mletega cimeta 

Nadev: 
100 g Dr. Oetkerjeve marcipanove 

mase 
4 žlice mareličnega džema

100 g rozin (namočenih v rum)
50 g Dr. Oetkerjevih sesekljanih 

lešnikov
50 g sesekljanih orehov

Preliv: 
1150 g Dr. Oetker Sladkega prahu

približno 3 žlice limoninega soka

NASVET:
Vrste lupinastega 
sadja v nadevu lahko 
prilagajate po svojem 
okusu.

Če imate samo en 
model za peko, 
polžke razporedite na 
papir za peko, ki ga 
kasneje samo presta-
vite na model.

Polžke lahko tudi 
zamrznete.

 1. Priprava:  Segrejte mleko. 

   2. Vzhajano  V posodi previdno zmešajte moko in kvas. Dodajte preostale sestavine in toplo mle-
ko ter z mešalnikom (z lopaticami) na hitro zmešajte pri najnižji hitrosti, nato pa še 
5 minut pri največji hitrosti, da dobite gladko testo. Testo pokrijte in pustite vzhajati, 
dokler se mu vidno ne poveča prostornina.

 3. Nadev:  Zdrobljenemu marcipanu dodajte džem, nato pa mešajte z mešalnikom (z lopatica-
mi), da dobite gladko zmes. Model obložite s papirjem za peko. Segrejte pečico.

  Električna	pečica:	približno	180	°C.
	 	 Pečica	na	vroč	zrak:	približno	160	°C.	
  Testo posujte z moko in ga na pomokani delovni površini še enkrat pregnetite. Testo  
  razvaljajte v obliki pravokotnika (40 x 30 cm) in ga premažite z nadevom. Po sle-

  dnjem razporedite rozine, lešnike in orehe. Testo zvijte po dolžini in ga narežite na  
  približno 2 cm široke rezine. Slednje razporedite na model in jih pustite vzhajati,  
  dokler se vidno ne poveča njihov obseg.
  Model postavite v pečico.
 	 Položaj	v	pečici:	sredina.
	 	 Čas	pečenja:	približno	20	minut.	
  Kolačke skupaj s papirjem za peko prestavite na mrežo in počakajte, da se ohladijo
.
 4.	Preliv:  Zmešajte sladkor v prahu in limonin sok, da dobite gost preliv. Z njim poškropite 

polžke in pustite, da se strdi.
 

     

Pisane mandljeve 
zvezdice 

Za približno 30 kosov 

Za model za peko:
papir za peko 

Testo:
175 g pšenične moke

75 g sladkorja

1 zavitek Dr. Oetker Vanilin sladkorja

1 žlička Dr. Oetker mandljeve arome 

100 g Dr. Oetkerjevih mletih mandljev

125 g mehkega masla ali margarine

Za okrasitev:
približno 75 g Dr. Oetkerjeve mlečne 

čokoladne glazure

približno 2 žlici Dr. Oetkerjevih sladkornih 

drobtinic

 

 1. Testo:  V posodo vsujte moko. Dodajte preostale sestavine in vse skupaj mešajte z 
mešalnikom (z lopaticami) najprej pri najmanjši, nato pa pri največji hitrosti, da 
dobite gladko testo. Iz testa na pomokani delovni površini oblikujte približno 30 
cm dolg svaljek, ki ga nato oblikujte v obliko trikotnika. Testo za 1 uro postavite v 
hladilnik.

  Model obložite s papirjem za peko. Segrejte pečico.
  Električna	pečica:	približno	180	°C.
	 	 Pečica	na	vroč	zrak:	približno	160	°C.	
  Svaljek narežite na približno ½ cm široke rezine, razporedite na model in  
  specite. 
  Položaj	v	pečici:	sredina.
	 	 Čas	pečenja:	približno	14	minut.	
  Kekse skupaj s papirjem za peko prestavite na mrežo in počakajte, da se 
  ohladijo
 
 2. Okrasitev:  Glazuro stopite po navodilu na zavitku. Z glazuro zlepite po 2 keksa skupaj, tako 

da dobite zvezdo. Slednjo po želji okrasite z glazuro in posujte s sladkornimi 
drobtinicami. Pustite, da se glazura strdi.

 NASVET:
V dobro zaprtih 
škatlah lahko kekse 
hranite do 3 tedne.  

 testo:



Farizejska krema 

Za približno 6 porcij 

Sestavine:
1 zavitek Dr. Oetker Original pudinga s 

koščki čokolade

50 g sladkorja

200 ml mleka

100 ml ruma

100 ml kave

400 g hladne sladke smetane

2 zavitka Dr. Oetker Kremfixa 

2 zavitka Dr. Oetker Bourbon vanilin 

sladkorja

Za okrasitev:
čokoladni holipi 

 

 

 1. Priprava:  Zmešajte prašek za puding in sladkor. Postopoma dodajte 6 žlic mleka in 
vse skupaj zmešajte, da dobite gladko zmes.  V preostalo mleko dajte rum 
in kavo ter vse skupaj zavrite, nato odstranite z ognja in umešajte puding. 
Zmes znova zavrite in med mešanjem kuhajte najmanj 1 minuto. Puding 
vlijte v skledo in prekrijte s folijo, da se ne naredi kožica. Pustite, da se 
ohladi.

 
 2. Postopek:  Iz sladke smetane, vanilin sladkorja in kremfixa stepite čvrsto smetano. V 

puding s pomočjo mešalnika (z metlicami) umešajte 2/3 stepene smetane. 
Nato puding razporedite v desertne kozarčke.

 3. Okrasitev:  Preostalo sladko smetano s pomočjo 2 žličk po želji razporedite po kremi. 
Kremo okrasite s holipi in hranite na hladnem.

 NASVET:
Približno 50 g bele 
glazure stopite v vod-
ni kopeli. S pomočjo 
žličke poškropite 
notranjo stran 6 
kozarčkov in jih posta-
vite v hladilnik.

Namesto ruma 
lahko uporabite enako 
količino mleka.

 1. Priprava:  Model obložite s papirjem za peko. Segrejte pečico.
  Električna	pečica:	približno	200	°C.
	 	 Pečica	na	vroč	zrak:	približno	180	°C. 
 2. Testo:  V posodi zmešajte moko in gustin. Dodajte preostale sestavine in mešajte z 

mešalnikom (z lopaticami) najprej pri najmanjši, nato pa pri največji hitrosti, da 
dobite gladko testo. To razvaljajte na pomokani delovni površini na približno ½ cm 
debeline in izrežite kroge (Ø 5 cm). Talirje razporedite na model in specite. 

 	 Položaj	v	pečici:	sredina.
	 	 Čas	pečenja:	približno	10	minut.	
  Kekse skupaj s papirjem za peko prestavite na mrežo in počakajte, da se ohladijo.

 3. Nadev:   Po navodilu na zavitku stopite temno čokoladno glazuro. V posodi penasto 
umešajte nariban marcipan, maslo in stopljeno glazuro. Po 1 žličko nadeva dajte 
na polovico keksa in ga zlepite skupaj z drugim keksom.

	 4.	Okrasitev:   Mlečno in belo glazuro stopite vsako posebej po navodilu na zavitku. S to   
 premažite kekse.

Talirji s cokolado in 
marcipanom  

  Za približno 30 kosov

Za model za peko: 
papir za peko 

Testo: 
200 g pšenične moke

75 g Dr. Oetker Gustina 

100 g sladkorja

1 jajce (velikosti M)

175 g mehkega masla ali margarine

50 g Dr. Oetkerjevih mletih mandljev

Nadev: 
100 g Dr. Oetkerjeve temne čokoladne 

kuverture

100 g Dr. Oetkerjeve marcipanove 

mase 

100 g mehkega masla

Za okrasitev:
100 g mlečne čokolade

približno 75 g Dr. Oetkerjeve bele 

čokoladne kuverture

 

 NASVET:
  V dobro zaprtih 
škatlah na hladnem 
lahko kekse hranite 
do 2 tedna.

Vrste obliva lahko 
prilagajate po svojih 
željah.



 1. Priprava:  Glazuro, maslo in nugat med stalnim mešanjem raztopite v vodni kopeli ter pustite, 
da se zmes malo ohladi. Vrečko za zamrzovanje napolnite s keksi, zaprite in s 
pomočjo valjarja zdrobite.

  2. Postopek:  Zdrobljene kekse najprej umešajte v lešnikovo zmes, nato umešajte še liker. Zmes 
za nekaj časa postavite v hladilnik. S pomočjo žličke oblikujte kroglice in jih poval-
jajte v naribano temno čokolado. Pralineje za najmanj 1 uro postavite v hladilnik, 
kjer jih tudi hranite.

 3. Okrasitev:   Preden jih postrežete, jih posujte s sladkorjem v prahu.  

Hrustljave kroglice 
    z likerjem  

  Za približno 25 kosov

Sestavine: 
50 g Dr. Oetkerjeve temne čokoladne 

kuverture

20 g mehkega masla

100 g Dr. Oetkerjeve lešnikove nugat 

mase

50 g maslenih keksov 

1 žlica likerja Baileys

približno 50 g Dr. Oetkerjeve naribane 

temne čokolade

Za okrasitev: 
malo sladkorja v prahu

NASVET:
Kroglice oblikujte s 
pomočjo rokavic za 
enkratno uporabo.

Kroglice lahko na 
hladnem v dobro 
zaprti škatli hraniti 
do 2 tedna ali pa jih 
lahko zamrznete.

Pralineji bodo imeli 
božanski okus, če 
uporabite pomarančni 
liker Cointreau.

Po želji lahko 
pralineje ponudite v 
papirnatih košaricah.

Pisani keksi s 
krokantom  

Za približno 60 kosov 

Za model za peko:
papir za peko

Testo:
275 g pšenične moke

1 zvrhana žlička Dr. Oetker Original Backin 

pecilnega praška

100 g sladkorja

1 zavitek Dr. Oetker Vanilin sladkorja

1 ščepec soli

1 jajce (velikosti M)

125 g mehkega masla ali margarine

50 g Dr. Oetkerjevega lešnikovega 

krokanta 

1 zvrhana žlička Dr. Oetkerjevega kakava

Za posip:
50 g Dr. Oetkerjevega lešnikovega 

krokanta

 NASVET:
Testo lahko postavite 
za 30 minut v 
hladilnik.

Iz ostankov testa 
lahko oblikujete 
marmorne kekse.

V dobro zaprtih 
škatlah lahko kekse 
hranite do 3 tedna.

 1. Priprava:  Model obložite s papirjem za peko. Segrejte pečico.
  Električna	pečica:	približno	200	°C.
	 	 Pečica	na	vroč	zrak:	približno	180	°C

  2. Postopek:  V posodi zmešajte moko in pecilni prašek. Nato dodajte sladkor, vanilin 
sladkor, sol, jajca in maščobo ter z mešalnikom (z lopaticami) mešajte 
najprej pri najmanjši, nato pa pri največji hitrosti, da dobite gladko testo. 
V ¾ testa umešajte krokant, v preostalo testo pa dodajte kakav.

  Da dobite „pisano“ testo, najprej na pomokani delovni površini   
  razvaljajte svetlo testo. Nato v obliki pack po njem razporedite   
  temno testo in vse skupaj razvaljajte na  ½ cm debeline. S    
  pomočjo različnih modelčkov izrežite kekse, posujte jih s preostalim  
  krokantom in specite. 
  Položaj	v	pečici:	sredina.
	 	 Čas	pečenja:	približno	9	minut.	
  Kekse skupaj s papirjem za peko prestavite na mrežo in počakajte, da se  
  ohladijo.



 Sadni kruh   
Š“stollen“

  Za približno 40 kosov

Za model za peko: 
papir za peko

Nadev: 
200 g Dr. Oetkerjeve marcipanove mase 

100 g dr. Oetkerjevih mletih mandljev
50 g mehkega masla

Testo: 
100 g rozin

4 žlice črnega vina
375 g pšenične moke 

2 zvrhani žlički Dr. Oetker Original Backin 
pecilnega praška

100 g sladkorja
1 zavitek Dr. Oetker Vanilin sladkorja
100 g Dr. Oetkerjevih mletih mandljev

½ zvrhane žličke mletih nageljnovih žbic
½ zvrhane žličke mletega janeža

½ zvrhane žličke mletega pimenta
½ zvrhane žličke mletega muškatnega 

oreščka
250 g nemastne skute

1 jajce (velikosti M)
100 g Dr. Oetkerjeve kandirane limonine 

lupinice
100 g Dr. Oetkerjeve kandirane 

pomarančne lupinice
Za premaz: 
50 g masla

Za okrasitev: 
150 g Dr. Oetker Sladkega prahu

 približno 3 žlice črnega vina
različni sladkorni okraski

 1. Priprava:	 Za	testo	zmešajte	rozine	in	črno	vino	ter	pustite	stati		
	 	 čez	noč.	Za	nadev	zmešajte	z	mešalnikom	(z	lopaticami)						
  marcipan, mandlje in maslo, da dobite gladko zmes. To  
	 	 razpolovite	in	iz	vsakega	dela	oblikujte	35	cm	dolg	svaljek.
	 	 Model	obložite	s	papirjem	za	peko.	Segrejte	pečico.
	 	 Električna	pečica:	približno	180	°C.
	 	 Pečica	na	vroč	zrak:	približno	160	°C.	
 2. Testo:  V posodi zmešajte moko in pecilni prašek. Dodajte preostale 

sestavine, razen sadja, in vse skupaj zmešajte z mešalnikom (z 
lopaticami), najprej pri najmanjši, nato pa pri največji hitrosti, da 
dobite gladko zmes. Na koncu umešajte rozine in sadje. 

 3. Nadev:  Testo razdelite na 2 dela in iz vsake polovice na pomokani  
  delovni površini oblikujte približno 35 cm dolg svaljek. V vsak  
  svaljek vzdolž po sredini s pomočjo valjarja vtisnite vdolbino  
  (slika 1) ter vanjo položite marcipanov svaljek. Eno stran testa  
  povlecite prek nadeva na drugo stran, pritisnite in oblikujte  
  kruhke (slika 2). Te razporedite na model in specite.  
 	 Položaj	v	pečici:	sredina.
	 	 Čas	pečenja:	približno	35	minut.

 4.	Krema:  Stopite maslo. Z njim premažite vroče kruhke in pustite, da se 
ohladijo. 

	 5.	Okrasitev:	 Zmešajte sladkor v prahu in vino, da dobite gost preliv. S 
  slednjim premažite kruhke in jih posujte z zvezdicami. Pustite,  
  da se strdi.

 NASVET:
Namesto črnega 
vina lahko uporabite 
tudi sok iz rdečega 
grozdja.

Kruhke lahko na 
hladnem in v dobro 
zaprti škatli hranite do 
4 tedne.

Slka 1 Slika 2




