
Zbirka receptov št. 20

 



 preprosto    
 potrebne je nekaj vaje                        
 precej zahtevno                                    

 do 20 minut
 do 40 minut
 do 60 minut

Čas priprave ne vključuje čakanja, pečenja in hlajenja.

Pojasnilo oznak v receptih:



Nežna drevesca Stran 4

Pisani vaniljevi keksi Stran 5

Božična ombré torta Stran 6

Ljubki snežaki iz mini mafinov Stran 8

Hiška iz medenjakov Stran 10

Pisani adventni kolački Stran 11

Torta s prošekom Stran 12

Pokovka z belo čokolado Stran 14

Silvestrski klobučki s sladoledom Stran 15

Letos smo pripravili številne ideje, s katerimi bi vam radi 
polepšali in posladkali božične praznike. Nežna drevesca 
in ljubki snežaki iz mini mafinov bodo privabili nasmešek 
na lica vaših najdražjih. Za svečane trenutke smo pripravili 
božično ombré torto, ki ni samo popoln užitek za brbončice, 
ampak privablja poglede tudi z videzom. Za okusen konec 

starega in sladek začetek novega leta smo za silvestrovanje 
pripravili dva recepta. 
Želimo vam veliko zabave pri okraševanju in pokušini sladic, 
prijeten adventni čas ter veliko sreče v novem letu.  

Vaša Dr. Oetker Poskusna kuhinja

Preostale ideje, recepti, nasveti in triki so na voljo na 
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NASVET:
•  Sladkorni preliv 

lahko po želji 
pobarvate z  
Dr. Oetkerjevimi 
jedilnimi barvami 
po navodilu na 
zavitku (npr. z 
zeleno barvo).

•  Kekse lahko v 
dobro zaprti škatli 
hranite tudi dva 
tedna. 

za približno 28 kosov

Za model za peko:
papir za peko

Testo:
150 g pšenične moke

2 noževi konici pecilnega praška 

Dr. Oetker Original Backin

50 g sladkorja

1 zavitek Dr. Oetker Vanilin sladkorja

1 žlička Dr. Oetker arome ruma

125 g mehkega masla ali margarine

50 g Dr. Oetker mletih mandljev

Poleg tega:
1 žlica Dr. Oetker kakava za kolače

Za okrasitev:
250 g sladkorja v prahu Sladki prah

2–3 žlice vode ali limoninega soka

Dr. Oetkerjevi dekorji različnih oblik

 1. Priprava: Model za peko obložite s papirjem za peko. Segrejte pečico.   
  Električna pečica: približno 180 °C 
  Pečica na vroči zrak: približno 160 °C
 2. Testo:   V posodi zmešajte moko in pecilni prašek Backin. Dodajte preostale sestavine 

in mešajte z mešalnikom (z lopaticami) najprej pri najmanjši, nato pa pri največji 
hitrosti, da dobite testo. Razdelite ga na dva dela. V eno polovico umesite kakav.

  Iz vsake polovice oblikujte približno 28 cm dolg svaljek in ga narežite na 14 enako  
  velikih kosov. Iz vsakega kosa testa oblikujte 5 kroglic tako, da je vsaka nekoliko   
  manjša od predhodne. Razporedite jih v model in sploščite. Model postavite v   
  pečico.

  Položaj v pečici: sredina 
  Čas pečenja: približno 7 minut
   Kekse skupaj s papirjem za peko prestavite na mrežo in počakajte, da se ohladijo.  

 3. Okrasitev:  Sladkor v prahu zmešajte z vodo ali limoninim sokom, da dobite gost preliv. Dajte 
ga v vrečko za zamrzovanje, odrežite en kot in nanesite na kekse. Pet keksov 
zložite enega na drugega, tako da začnete z največjim. Na koncu jih okrasite z 
mini dekorji in počakajte, da se posušijo.



5
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 1. Priprava:  Model obložite s papirjem za peko. Segrejte pečico.

  Električna pečica: približno 180 °C 
  Pečica na vroči zrak: približno 160 °C
 2. Testo:    V posodi zmešajte moko in pecilni prašek Backin. Dodajte 

preostale sestavine in mešajte z mešalnikom (z lopaticami) 
najprej pri najmanjši, nato pa pri največji hitrosti, da dobite te-
sto. Tega na pomokani delovni površini razvaljajte in izrežite 
okrogle kekse (Ø približno 4,5 cm). Kekse razporedite po 
modelu za peko in postavite v pečico.  
Položaj v pečici: sredina 
Čas pečenja: približno 12 minut

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

 3. Okrasitev:  Sladkor v prahu zmešajte z vodo ali limoninim sokom, da 
dobite gost preliv. Eno žlico preliva pobarvajte z zeleno 
barvo, drugo pa z rdečo. Vsak preliv posebej dajte v vrečko 
za zamrzovanje, ki ste ji odrezali en kot. Preostali preliv 
nanesite na kolačke in razmažite z nožem. Takoj zatem 
nanesite barvni preliv in z leseno palčko narišite motiv. Za 
venček narišite pikice in jih povežite. Drevesce narišete tako, 
da nanesete zeleno črtico in razvlečete veje. Za motiv bodike 
z zeleno barvo nabrizgajte tri ovalne madeže, nato z leseno 
palčko narišite liste in nabrizgajte tri pikice za jagode. Preliv 
se mora sušiti najmanj tri ure. 

za približno 45 kosov

Za model za peko:
papir za peko

Testo:
200 g pšenične moke

noževa konica pecilnega praška 

Dr. Oetker Original Backin

60 g sladkorja

1 zavitek Dr. Oetker Bourbon 

vanilin sladkorja

75 g mehkega masla ali margarine

1 jajce (velikosti M)

Za okrasitev:
200 g sladkorja v prahu Sladki prah

2 žlici vode ali limoninega soka 

Dr. Oetkerjeve jedilne barve

 NASVET:
    Kekse lahko v 
dobro zaprti škatli 
hranite en teden.
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 NASVET:
•  Premaz iz džema 

lahko pripravite tudi 
brez likerja. 

•  Torto lahko 
brez premaza 
in okra skov tudi 
zamrznete.

•  Če menite, da je 
krema premehka, 
jo lahko za 20–30 
minut postavite v 
hladilnik.

 

 1. Priprava:  Model za torto namastite in obložite s papirjem za peko. 
Segrejte pečico.

  Električna pečica: približno 180 °C 
  Pečica na vroči zrak: približno 160 °C
 2. Testo:   Z mešalnikom (z metlicami) penasto umešajte maslo 

ali margarino. Dodajte sladkor, vanilin sladkor in sol ter 
mešajte, da dobite povezano zmes. Dodajte eno jajce za 
drugim in vsakega mešajte pol minute pri največji hitrosti. 
Moko zmešajte s pecilnim praškom Backin in v dveh delih 
pri srednji hitrosti umešajte v zmes. Testo razdelite na 5 
enakih delov. En del testa specite. Preostalemu testu do-
dajte kakav, in sicer: v drugi del dodajte približno 1/4 žličke 
kakava, v naslednjega 1/2 žličke, v četrtega 1 žličko in v 
zadnji del 1 žličko kakava. 

  Položaj v pečici: sredina 
  Čas pečenja: približno 15 minut
   Pečen biskvit zvrnite na mrežo, ki ste jo obložili s papirjem 

za peko in pustite, da se ohladi. Na enak način specite tudi 
preostale štiri dele testa (model vedno znova ohladite in 
umijte).   

  Kislo smetano in želatino zmešajte z metlico. Dodajte  
  sladkor v prahu, vanilin sladkor in cimetov sladkor.

  Najtemnejši biskvit položite na pladenj in navlažite s  
  pomarančnim likerjem ali sokom. Nanesite 2 žlici kreme.  
  Biskvite zložite od najtemnejšega do najsvetlejšega. Vsake 
  ga navlažite in namažite s kremo. Torto postavite za naj 
  manj tri ure v hladilnik, najbolje čez noč.

4. Aprikotiranje: Džem pretlačite skozi cedilo in ob mešanju zavrite. Dodajte  
  liker in premažite torto. 

 5. Okrasitev: Odvijte Fondant oblogo in jo razvaljajte do premera 36 cm.  
  S pomočjo folije položite oblogo na torto, odstranite folijo,  
  robove pritisnite in odrežite. Iz preostale obloge izrežite  
  zvezdice, snežinke ali druge okraske in okrasite torto. 

za približno 16 kosov

Za model za torto (Ø 20 cm):
malo maščobe, papir za peko

Testo:
250 g mehkega masla ali margarine 

225 g sladkorja 

1 zavitek Dr. Oetker Bourbon vanilin 

sladkorja

ščepec soli

4 jajca (velikosti M)

250 g pšenične moke 

1 zvrhana žlička pecilnega praška 

Dr. Oetker Original Backin

približno 2½ žličke Dr. Oetker 

kakava za kolače

Krema iz sladke smetane in cimeta:
750 g kisle smetane

2 zavitka Dr. Oetker Želatine fix 

3 žlice sladkorja v prahu Sladki prah

1 zavitek Dr. Oetker vanilin sladkorja

1 zavitek Dr. Oetker cimet sladkorja

Za premaz:
približno 80 ml pomarančnega 

likerja ali soka

Za aprikotiranje:
200 g pomarančnega džema

1 žlica pomarančnega likerja

Za okrasitev:
1 zavitek Dr. Oetker Fondant obloge

3. Krema iz sladke 
smetane in cimeta:
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NASVET:
•  Gumbe lahko 

oblikujete tudi iz 
sladkorne mase.

•  Mafine lahko pripra-
vite tudi dan prej ali 
jih brez okraskov 
zamrznete. 

•  Okraske lahko obli-
kujete tudi iz zelene 
sladkorne mase. 

 

 1. Priprava:  Na model za peko razporedite 24 modelčkov za mafine 
(nahajajo se v zavitku). Segrejte pečico. 
Električna pečica: približno 180 °C 
Pečica na vroči zrak: približno 160 °C

 2. Testo:   V posodi zmešajte mešanico za mafine in cimetov sla
dkor. Dodajte olje, mleko in jajca. Vse skupaj mešajte z 
mešalnikom (z metlicami) najprej pri najmanjši, nato pa 
približno 2 minuti pri največji hitrosti, da dobite gladko testo. 
Približno eno žlico koščkov čokolade, ki se nahajajo v zavi
tku, prihranite za okraševanje. Preostalo čokolado dodajte 
v testo. Z dvema žličkama razporedite testo v modelčke in 
specite. 

  Položaj v pečici: sredina 
  Čas pečenja: približno 15 minut
  Mafine pustite na mreži, da se ohladijo.

 3. Okrasitev: Belo sladkorno maso razdelite na 24 enakih delov v veliko- 
  sti lešnika. Iz vsakega dela oblikujte žogico, dajte jo med  
  dve plasti vrečke za zamrzovanje in pritisnite, da dobite krog  
  premera približno 4 cm. Mafine prekrijte s krogi iz sladkorne  
  mase. Koščke čokolade razporedite po dvanajstih mafinih v  
  obliki gumbkov. 

  Za kape iz koščka rdeče sladkorne mase oblikujte žogico,  
  nato jo sploščite. Krog razpolovite in na vsak mafin položite  
  polovico kroga ter pritisnite. Za kapice s cofkom oblikujte  
  majhne kroglice in jih pritisnite na vrh kape. Za rob kape  
  oblikujte 5 cm dolg trak, z vilicami naredite zareze, položite  
  ob rob kape in pritisnite. Oči naredite iz koščkov čokolade,  
  usta pa z žličko.

  Za naušnike oblikujte dve majhni kroglici in ju pritisnite  
  poleg oči. Za rokavice iz koščka rdeče sladkorne mase obli 
  kujte pravokotnik. Oblikujte palec, pritisnite in nanesite na  
  mafine (Slika 1). Za šal razvaljajte približno 8 cm dolg in  
  1 cm širok trak ter ga na koncih zarežite z nožem. 

  Za kapo s ščitnikom izrežite krog tako, da je en del veliko  
  manjši od drugega. Večji del uporabite za kapo, manjšega  
  pa zvijte in pritisnite na rob kape. Po želji lahko kapo okra 
  site s sladkorno pisavo. 

za približno 12 kosov

Za model za peko:
Testo:

1 zavitek mešanice Dr. Oetker 

Mini muffini 

1 zavitek Dr. Oetker cimet sladkorja

125 ml olja (npr. sončničnega)

75 ml mleka

1 jajce (velikosti M)

Za okrasitev:
200 g belega Dr. Oetker 

Fondant dekorja

100 g rdečega Dr. Oetker 

Fondant dekorja



55
99

slika 2slika 1
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 NASVET:
•  V hiško lahko 

postavite 
svečko.

•  Hiška je kot 
okrasek obstojna 
tudi nekaj 
tednov. 

 za približno 7 kosov

Za model za peko:
papir za peko

Testo za medenjake:
200 g sirupa iz sladkorne pese

100 g sladkorja

1 zavitek Dr. Oetker Vanilin sladkorja

75 g masla ali margarine

300 g pšenične moke

2 zvrhani žlički pecilnega praška 

Dr. Oetker Original Backin

2 žlici začimb za medenjake

50 g Dr. Oetker Mletih mandljev

Za okrasitev:
Dr. Oetker Čokoladna sladkorna pisava 

   V loncu ob stalnem mešanju raztopite sirup, sladkor, vanilin sladkor in maslo ali 
margarino. Zmes vlijte v posodo in pustite, da se ohladi. Model obložite s papirjem 
za peko. Segrejte pečico.

  Električna pečica: približno 180 °C
  Pečica na vroči zrak: približno 160 °C
  Zmešajte moko in pecilni prašek Backin, dodajte začimbe za medenjake ter 
                                 mandlje in stresite v zmes iz sladkorja ter masla. Mešajte z mešalnikom 
                                 (z lopatkami), da dobite gladko testo. Testo položite na pomokano delovno    
                                 površino in razvaljajte na približno 3 mm debeline. Z nožem izrežite 3 stene 
                                 (pomagajte si z načrtom oziroma šablono). Za tla izrežite 7,5 x 7 cm velik 
                                 pravokotnik. Preostale okraske izrežite po želji. Vse dele razporedite na model 
                                 za peko in postavite v pečico. 
  Položaj v pečici: sredina
  Čas pečenja: približno 7–8 minut
   Medenjake skupaj s papirjem za peko prestavite na mrežo in počakajte, da se 

ohladijo.

 3. Okrasitev:  Stene hiške okrasite s sladkorno pisavo. Na robove pravokotnika za tla nanesite 
sladkorno pisavo in nanj postavite stene. Sladkorno pisavo nanesite tudi na robo-
ve sten. Hiško pustite, da se suši vsaj eno uro. 

1. Priprava:

2. Testo za 
medenjake: 

1,5 cm

4,5
 cm

6,5 cm 6,5 cm

7 
cm

7 
cm

1,5

1 1

1,5
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NASVET:
    Kolačke lahko v 
dobro zaprti škatli 
hranite približno tri 
tedne. 

 1. Priprava: Model obložite s papirjem za peko. Segrejte pečico.  
  Električna pečica: približno 180 °C   
  Pečica na vroči zrak: približno 160 °C

V posodi zmešajte moko in pecilni prašek Backin. Dodajte 
preostale sestavine in mešajte z mešalnikom (z lopaticami) 
najprej pri najmanjši, nato pa pri največji hitrosti, da dobite 
testo. Testo razdelite na četrtine in vsak del pobarvajte z 
drugačno barvo po navodilu na zavitku. 

  Štiri dele testa razpolovite, vsakemu delu dodajte drugačno  
  pobarvan kos testa in zamesite. Vsak del testa na pomokani  
  delovni površini razvaljajte na približno 1/2 cm debeline,   
  izrežite različne motive in jih razporedite na model za peko.  
  Enako naredite tudi s preostalim testom. Specite.

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

 

za približno 60 kosov

Za model za peko:
papir za peko

Testo:
250 g pšenične moke

noževa konica pecilnega praška 

Dr. Oetker Original Backin

80 g sladkorja

1 zavitek Dr. Oetker Vanilin sladkorja

ščepec soli

1 jajce (velikosti M)

100 g mehkega masla ali margarine

1 zavitek Dr. Oetker Finesse naribane 

limonine lupinice

Poleg tega:
Dr. Oetkerjeve jedilne barve

2. Testo:
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 NASVET:
•  Torto lahko v 

hladilniku hranite 
dva dneva.

•  Namesto prošeka 
lahko uporabite 
brezalkoholni 
punč.

 

 1. Priprava: Čokolado nalomite in stopite na pari. Model za torto nama  
  stite in obložite s papirjem za peko. Segrejte pečico.  
  Električna pečica: približno 170 °C   
  Pečica na vroči zrak: približno 150 °C
 2. Testo:   V posodi zmešajte moko in Backin. Dodajte preostale 

sestavine in mešajte z mešalnikom (z metlicami) najprej pri 
najmanjši, nato pa 2 minuti pri največji hitrosti, da dobite 
gladko testo. Testo razporedite v model in poravnajte.  
Model postavite v pečico. 
Položaj v pečici: spodnja tretjina   
Čas pečenja: približno 45 minut

   Pečen biskvit zvrnite na mrežo, ki ste jo obložili s papirjem 
za peko, in pustite, da se ohladi.

 3. Obliv: Odstranite papir za peko in kolač obrnite. Preliv stopite po  
  navodilu na zavitku, nanesite na kolač in pustite, da se strdi.  
  Kolač položite na pladenj. 

 4. Okrasitev: Za trak iz sladkorne mase vzemite polovico rdeče in zelene  
  sladkorne mase, oblikujte 30 cm dolga svaljka, ovijte enega  
  okrog drugega in med dvema plastema vrečke za zamrzo 
  vanje razvaljajte 34 x 6 cm dolg trak (slika 1). Trak razpo- 
  lovite po dolžini. Dva trakova položite v obliki križa čez torto.  
  Iz tretjega traku odrežite 3 cm dolg trak za sredino pentlje, iz  
  ostanka pa oblikujte 2 pentlji. Da bo pentlja obdržala obliko,  
  jo podprite s folijo ali kuhinjskimi brisačami in pustite, da se  
  posuši. Zadnji trak razpolovite, da dobite trakova, ki ju boste  
  namestili okrog pentlje (slika 2).

Za približno 16 kosov

Za model za torto (Ø 26 cm):
malo maščobe

papir za peko

Testo:
150 g temne čokolade

450 g pšenične moke

1 zavitek pecilnega praška Dr. Oetker 

Original Backin

50 g Dr. Oetker Kakava za kolače

200 g sladkorja

1/2 žličke soli

250 ml prošeka

150 ml mleka

150 ml olja (npr. sončničnega)

1 jajce (velikosti M)

Obliv:
125 g Dr. Oetkerjevega temnega 

čokoladnega preliva

Za okrasitev:
100 g rdečega Dr. Oetker Fondant dekorja

100 g zelenega Dr. Oetker Fondant dekorja
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 NASVET:
•  Namesto bele 

čokoladne 
kuverture lahko 
uporabite tudi 
mlečno čokolado 
in dodate ma-
ndljeve lističe ali 
lešnikov krokant. 

•  Pokovko lahko v 
dobro zaprti škatli 
hranite približno 
dva dneva.

za približno 4 obroke

Sestavine:
150 g Dr. Oetkerjeve bele čokoladne 

kuverture

3 žlice olja (npr. sončničnega)

70 g koruze pokovke

30 g različnih Dr. Oetker Mini dekorjev

 

 1. Priprava:  Kuverturo nalomite in po navodilu na zavitku stopite na pari. 

 2. Testo: Olje in koruzo dajte v ravno toliko velik lonec, da koruza prekrije dno lonca. Po  
  krijte in na močnem ognju segrejte. Pokovka je gotova, ko pokanje preneha.   
  Nasvet: Bodite pozorni na navodila na pokovki.

 3. Okrasitev:  Pokovko dajte v dovolj veliko posodo, prelijte s čokolado in z dvema žlicama 
premešajte. Na koncu posujte z okraski. Predlagamo, da pokovko razporedite v 
model za peko in počakate, da se čokolada strdi.
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 NASVET:
    •  Kornete lahko v 

dobro zaprti škatli 
hranite en teden. 

 1. Okrasitev:  Preliv stopite po navodilu na zavitku. S čopičem premažite 
kornete s čokoladnim oblivom. Okrasite z okraski in pustite, 
da se čokolada strdi.

 2. Priprava:   Odrežite vrh korneta in vstavite okrasni trak. Na krožnik dajte 
kepico sladoleda in nanjo položite kornet. 

 

za približno 8 kosov

Sestavine:
125 g Dr. Oetkerjevega temnega 

čokoladnega preliva

približno 8 kornetov za sladoled

Za okrasitev:
Dr. Oetker Pisane drobtinice

Dr. Oetker Dekor Mix perle soft

Dr. Oetker Zelena drevesca

Poleg tega:
malo okrasnega traku

približno 8 kepic vaniljevega sladoleda



Dr. Oetker d.o.o., Gmajna 15, 1236 Trzin, Slovenija, tel: 01 589 72 80, fax: 01 589 10 56, www.oetker.si

Pošljite  praznih ovitkov 
katerega koli Dr. Oetkerjevega 
dodatka za kolače, pudinga ali 
okraska – VSAK POŠILJATELJ 
prejme priljubljeni Dr. Oetkerjev 
stenski koledar z recepti!

Ovitke pošljite na: 

 
 

Z navedbo: 
“Najslajši okraski praznikov!”

www.oetker.si


