
Zbirka receptov št. 42



preprosto 

potrebnih je nekaj izkušenj 

precej zahtevno

 do 20 minut

 do 40 minut

 do 60 minut

Naveden je čas priprave brez čakanja, peke in hlajenja 

Razlaga znakov ob receptih
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Druge ideje, recepte, nasvete in trike lahko poiščete na:

Tudi letos smo pripravili slastne recepte za kolače, ki jih boste lahko pripravili v 
božičnem času. Preizkusite naše recepte za kekse, ki bodo krasili vašo praznično 
mizo, presenetite svoje najdražje z okusno torto ali podarite pralineje s pekanovimi 
orehi, ki ste jih naredili sami.

Iz srca vam želimo vesele božične praznike!

Vaš tim Dr. Oetker



NASVET:
• Za nadev lahko 
namesto jajčnega 
likerja uporabite  
200 g mehkega ma-
sla, 150 ml hladnega 
mleka in 150 ml 
pomarančnega  
soka.

• Za kremo lahko 
uporabite tudi veliko 
vrečko za zamrzova-
nje. Z nožem 
preprosto odrežite  
vrh vrečke.

• Za peko lahko 
uporabite tudi obod  
za peko.

Za približno 16 kosov

Za model za peko (40 x 30 cm):

malo maščobe

papir za peko

Testo "vse v enem"

150 g pšenične moke 

3 zvrhane žličke Dr. Oetker Original

Backin pecilnega praška

75 g sladkorja 

1 zavitek Dr. Oetker vanilin sladkorja

1 ščepec soli 

3 jajca (velikosti M)

125 g mehkega masla ali margarine

Nadev:

1 zavitek Dr. Oetker vaniljeve 

kreme za torte 

200 g mehkega masla 

200 g hladne sladke smetane

150 ml jajčnega likerja

150 g marelične marmelade

Za okrasitev:

malo olja 75 g sladkorja

približno 100 g Dr. Oetker bele 

prelivne čokolade

 1. Priprava:  Model namastite in obložite s papirjem za peko. Papir z ene 
strani preganite, da nastane površina 30 x 30 cm. Predhodno 
segrejte pečico. 

  Električna pečica: približno 180 °C    
  Pečica na vroči zrak: približno 160 °C

 2. Testo   V posodi zmešajte moko in pecilni prašek. Dodajte preostale 
sestavine in vse skupaj mešajte z mešalnikom (z metlicami) 
najprej pri najmanjši, nato pa pri največji hitrosti 2 minuti, da 
dobite gladko testo. Testo razporedite na model in specite.

  Položaj v pečici: sredina     
  Čas peke: približno 18 minut

   Testo skupaj s papirjem za peko prestavite na mrežo in 
počakajte, da se ohladi.

   Z ostrim nožem razrežite testo na 4 kocke (približno               
15 x 15 cm) iz katerih boste pozneje naredili torto.

  3. Nadev:  V posodo dajte kremo za torto, mehko maslo, sladko smetano 
in jajčni liker. Vse skupaj mešajte z mešalnikom (z metlicami) 
najprej pri najmanjši, nato pa pri največji hitrosti 2 minuti, da 
dobite kremasto zmes. S kremo napolnite brizgalno vrečko z 
zvezdastim nastavkom (12 mm). Prvo plast biskvita položite 
na pladenj za torto. Z brizgalko nabrizgajte 1/4 kreme ob robu 
in na sredini v obliki dveh kvadratov, tako da vmes ostane 
prostor v obliki kvadrata (slika 1). V prazen prostor z žličko 
razporedite tretjino marelične marmelade. Prekrijte z nas-
lednjo plastjo biskvita in nanjo razporedite kremo ter drugo 
tretjino marelične marmelade (slika 2). Prekrijte s tretjo plastjo 
biskvita in nanjo razporedite kremo ter preostalo marmelado, 
kot ste to naredili pri prvi plasti. Prekrijte z zadnjo plastjo 
biskvita. Z brizgalko nanesite preostalo kremo in jo previdno 
razmažite. Torto postavite v hladilnik.

  4. Okrasitev:   Da preprečite škropljenje, na delovno površino namestite pa-
pir za peko. Na papir dajte kovinsko zajemalko in jo premažite 
z oljem. Sladkor karamelizirajte v majhni kozici na srednje 
močnem ognju (sladkor začnite mešati šele, ko se začne 
topiti) in mešajte tako dolgo, da dobi svetlo rjavo barvo. Zmes 
mešajte med hlajenjem, da se začnejo delati "nitke". Z nitkami 
obložite zajemalko. Če zmes postane pretrda, jo preprosto 
segrejte. Hladen sladkorni okrasek preprosto odstranite z 
zajemalke.                               

                      

  

vse v enem:

Belo prelivno čokolado stopite po navodilu na zavitku, 
oblijte torto in pustite, da se strdi. Preden torto postrežete, 
jo okrasite s karameliziranimi okraski.
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Za približno 12 kosov

Za model za torto (26 cm):

malo maščobe

Krhko testo:

150 g Dr. Oetker mletih mandljev

225 g pšenične moke 

1 zvrhana žlička Dr. Oetker Original 

Backin pecilnega praška

100 g sladkorja 

1 zavitek Dr. Oetker 

Bourbon vanilijevega sladkorja 

1 jajce (velikosti M)

150 g mehkega masla ali margarine

1 ščepec soli

Nadev:

400 g slivovega džema

 1. Priprava:      Mandlje prepražite v teflonski ponvi brez maščobe. Nato jih prestavite na krožnik 
in pustite, da se ohladijo.

 2. Krhko testo:   V posodi zmešajte moko in pecilni prašek. Dodajte preostale sestavine in mandlje 
ter vse skupaj mešajte z mešalnikom (z metlicami) najprej pri najmanjši, nato 
pa pri največji hitrosti, da dobite gladko testo. Testo zavijte v folijo za živila in za 
približno eno uro postavite v hladilnik. Namastite dno modela za torto. Predhodno 
segrejte pečico.

  Električna pečica: približno 180 °C      
  Pečica na vroči zrak: približno 160 °C

   Približno četrtino testa na pomokani delovni površini na tanko razvaljajte. Iz testa 
izrežite različne motive (smrečice, zvezde, mesec) in jih razporedite na papir za 
peko.

  Nato celotno testo pregnetite, razvaljajte, namestite na dno modela za torto in  
  namestite obod. Iz dela testa oblikujte za prst debel trak, položite ga v model za  
  torto in vtisnite rob, visok približno 1,5 cm.

 3. Nadev:    Testo premažite s slivovim džemom in nanj razporedite izrezane motive. Postavite 
ga v pečico.

  Položaj v pečici: spodnja tretjina      
  Čas peke: približno 40 minut

     Odstranite obod. Kolač prestavite na mrežo in pustite, da se ohladi (najbolje čez 
noč).

NASVET:
Preden kolač       
postr e žete, ga 
posujte s sladkorjem 
v prahu
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sl. 1 sl. 2

 1. Krhko testo:  V posodi zmešajte moko in pecilni prašek. Dodajte preostale 
sestavine in vse skupaj mešajte z mešalnikom (z metlicami) 
najprej pri najmanjši, nato pa pri največji hitrosti, da dobite 
gladko testo. V polovico testa dodajte kakav, sladkor in mleko. 

   Model obložite s papirjem za peko. Predhodno segrejte 
pečico.

  Električna pečica: približno 180 °C    
  Pečica na vroči zrak: približno 160 °C

   Na pomokani delovni površini razvaljajte svetlo in temno te-
sto. Iz obeh polovic testa izrežite različne motive (trikotnike in 
zvezde v različnih velikostih). Opomba: Izrežite enako število 
motivov v različnih velikostih in barvah, da jih boste lahko 
združili v dvodelno ali tridelno sestavljanko (slika 1). Nato iz 
trikotnikov ali zvezd izrežite manjše motive in jih združite na 
papirju za peko (slika 2). Model postavite v pečico.

  Položaj v pečici: sredina    
  Čas peke: približno 12 minut

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

Za približno 50 kosov 

Za model za peko: 

papir za peko

Krhko testo:

250 g pšenične moke

1 zvrhana žlička Dr. Oetker Original 

Backin pecilnega praška

150 g sladkorja

1 zavitek Dr. Oetker vanilin sladkorja 

1 jajce (velikosti M)

75 g mehkega masla ali margarine

50 g arašidovega masla 

približno 1 žlica mleka

Poleg tega:

1 žlica Dr. Oetker kakava za kolače 

1 žlička sladkorja

1 žlička mleka

NASVET:
V dobro zaprtih 
pločevinastih ška-  
tlah lahko kekse  
hranite do 3 tedne
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NASVET:
•  Po želji lahko pripra-

vite samo izbrane 
vrste keksov, tako 
da povečate količino 
sestavin izbranih 
keksov.

•  V dobro zaprtih 
pločevinastih škatlah 
lahko kekse hranite 
do 3 tedne.

Za približno 120 kosov

Za model za peko:

papir za peko

Krhko testo:

350 g pšenične moke 

1 zvrhana žlička Dr. Oetker Original 

Backin pecilnega praška

100 g sladkorja 

200 g mehkega masla ali margarine

1 jajce (velikosti M) 

Keksi s kosmiči:

60 g kosmičev

Čokoladni keksi:

50 g čokolade

1 zavitek Dr. Oetker Bourbon

vanilijevega sladkorja

Keksi z arašidi:

30 g slanih arašidov 

25 g Dr. Oetker čokoladnih kapljic 

Kokosovi keksi s pomarančo:

30 g kokosove moke 

1 žlica sladkorja

1 žlica pomarančnega likerja ali soka 

1 zavitek Dr. Oetker Finesse naribane

pomarančne lupinice

25 g sesekljanih pistacij

 1. Priprava:  Grobo sesekljajte kosmiče, čokolado in arašide.

 2. Krhko testo:   V posodi zmešajte moko in pecilni prašek. Dodajte preostale sestavine in vse sku-
paj mešajte z mešalnikom (z metlicami) najprej pri najmanjši, nato pa pri največji 
hitrosti, da dobite gladko testo. Testo razdelite na štiri enake dele. 

 3. Keksi:   Eni četrtini testa dodajte kosmiče, drugi čokolado in vanilin sladkor, tretji pa 
arašide ter čokoladne kapljice. Za kokosove kekse s pomarančo prihranite eno 
žlico kokosove moke. Preostalo kokosovo moko skupaj s sladkorjem, likerjem, 
pomarančno lupinico in pistacijami dodajte zadnji četrtini testa. Iz vsakega dela 
testa oblikujte 20 cm dolg svaljek, zavijte ga v folijo za živila in za najmanj eno uro 
postavite v hladilnik. 

   Model obložite s papirjem za peko. Predhodno segrejte pečico.

  Električna pečica: približno 180°C 
  Pečica na vroči zrak: približno 160°C

   Vsak svaljek narežite na približno 1 cm debele rezine, razporedite jih na papir za 
peko in specite.

  Položaj v pečici: sredina  
  Čas peke: 10–12 minut

  Kekse skupaj s papirjem za peko prestavite na mrežo in počakajte, da se ohladijo.
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 1. Priprava:  Orehe zmeljite ali nasekljajte. Čokolado prav tako nasekljajte.

 2. Zmes za  Smetano zavrite in odstranite z ognja. V smetano dodajte 
čokolado  in maslo in počakajte, da se raztopita. Dodajte 
malo cimeta, nageljnovih žbic, janeža, muškatnega oreščka 
in orehe. Zmes dajte v posodo in pustite, da se ohladi.

   Nato zmes zmešajte z mešalnikom (z metlicami). V krožnik 
vsujte kakav. Iz zmesi z dvema žličkama oblikujte pralineje, 
nato jih previdno povaljajte v kakavu. Pralineje lahko porazde-
lite v papirnate košarice ali na papir za peko in pustite, da se 
strdijo.

Za približno 70 kosov

Zmes za pralineje:

50 g pekanovih orehov 

150 g temne čokolade 

150 g mlečne čokolade 

200 g sladke smetane 

50 g mehkega masla

malo cimeta, nageljnovih žbic, janeža, 

muškatnega oreščka

Poleg tega:

približno 50 g Dr. Oetker kakava 

za kolače

pralineje:

NASVET:
Pralineje lahko 
približno en teden 
hranite v hladilniku.
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NASVET:
•  Za sneg: v beljaku 

ne sme biti sledov 
rumenjaka, v posodi 
in na metlicah pa ne 
maščobe. 

•  Modelčke za testo 
vtisnite v sladkor v 
prahu, da se testo 
ne lepi nanje.

•  Keksi bodo ostali 
sočni približno dva 
tedna, če jih boste 
hranili v dobro zaprti  
pločevinasti škatli.

Za približno 40 kosov

Za model za peko:

papir za peko

Testo:

2 beljaka (velikosti M) 

200 g Dr. Oetker Sladkega prahu

1 zavitek Dr. Oetker vanilin sladkorja 

(dodajte mu 10 kapljic Dr. Oetker 

rumove arome) 

približno 250 g mletih lešnikov

Poleg tega:

približno ½ tube Dr. Oetker zelene

barve za kolače 

1 žlička Dr. Oetker kakava za kolače

Dr. Oetker Sladki prah

 1. Priprava:   Model obložite s papirjem za peko. Predhodno segrejte pečico.

  Električna pečica: približno 140°C 
  Pečica na vroči zrak: približno 120°C 

 2. Testo:  Iz beljakov z mešalnikom (z metlicami) pri največji hitrosti stepite čvrst sneg. 
Presejte sladkor v prahu in ga postopoma umešajte v sneg. Za okrasitev prihranite 
2 žlici snega, ki ste ga dali v vrečko za zamrzovanje. V preostali sneg pri najmanjši 
hitrosti previdno umešajte vanilin sladkor, aromo in polovico lešnikov. Če se testo 
lepi, mu dodajte del druge polovice lešnikov. 

   Testo razpolovite. V eno polovico dodajte zeleno jedilno barvo, v drugo pa kakav. 
Delovno površino posujte s sladkorjem v prahu. Nato oba kosa testa razvaljajte na 
približno 1 cm debeline. Iz testa izrežite trikotnike ali motive po želji (približno 5 x 4 
cm) in jih razporedite na model za peko. Vrečki za zamrzovanje odrežite en kot in 
kekse okrasite s snegom. Model postavite v pečico.

  Položaj v pečici: dno pečice  
  Čas peke: približno 20 minut

   Keksi morajo biti s spodnje strani še malo mehki. Kekse skupaj s papirjem za peko 
prestavite na mrežo in počakajte, da se ohladijo.

Zimska 
zgodba

Orehove
palčke
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 1. Priprava:  Model obložite s papirjem za peko. Predhodno segrejte 
pečico.

  Električna pečica: približno 180°C 
  Pečica na vroči zrak: približno 160°C 

 2. Marcipanova  Marcipan narežite na koščke in dajte v posodo. Dodajte 
preostale sestavine in z mešalnikom (z metlicami) dobro 
zmešajte. Iz zmesi oblikujte svaljke (Ø 1 cm). 

  Položaj v pečici: sredina 
  Čas peke: približno 12 minut

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

 3. Okrasitev:  Preliv za kolače stopite. Konce palčk poševno potopite v 
čokolado, malo počakajte, da odvečna čokolada odteče, nato 
jih razporedite na papir za peko in počakajte, da se čokolada 
strdi.

Orehove
palčke

Za približno 50 kosov 

Za model za peko: 

papir za peko 

Marcipanova zmes:

1 zavitek Dr. Oetker marcipanove mase

1 beljak (velikosti M) 

75 g sladkorja

1 ščepec soli

malo arome grenkega mandlja 

(nekaj kapljic tekoče arome) 

100 g mletih orehov

Za okrasitev:

125 g Dr. Oetker preliv za kolače temen

zmes:

NASVET:
•  Čokolado lahko po-

sujete tudi  z mletimi 
orehi in pustite, da 
se strdi.

•  Palčke hranite 
v dobro zaprti 
pločevinasti škatli v 
hladnem in suhem 
prostoru približno 
dva tedna (palčke 
sčasoma postanejo 
mehkejše).
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NASVET:
•  Beljakovo zmes 

lahko na kekse na-
nesete tudi z vrečko 
za zamrzovanje.

•  V dobro zaprtih 
pločevinastih škatlah 
lahko kekse hranite 
do en teden.

Za približno 60 kosov

Za model za peko:

papir za peko

Krhko testo:

150 g pšenične moke 

½ žličke Dr. Oetker Original 

Backin pecilnega praška

50 g sladkorja 

3 rumenjaki (velikosti M)

80 g mehkega masla ali margarine

Nadev:

približno 100 g čokolade 

(npr. mlečne) 

3 beljaki (velikosti M) 

100 g sladkorja

Za okrasitev:

50 g temne čokolade

 1. Priprava:  Model obložite s papirjem za peko. Predhodno segrejte pečico.

  Električna pečica: približno 140°C 
  Pečica na vroči zrak: približno 120°C 

 2. Krhko testo:  V posodi zmešajte moko in pecilni prašek. Dodajte preostale sestavine in vse   
skupaj mešajte z mešalnikom (z metlicami) najprej pri najmanjši, nato pa pri 
največji hitrosti, da dobite gladko testo. Testo na pomokani delovni površini na 
tanko razvaljajte, nato izrežite kroge (Ø 4 cm) in jih razporedite na model za peko.

 3. Nadev:  Čokolado narežite na toliko kock, kolikor je keksov. Na sredino vsakega keksa 
dajte kocko čokolade. Iz beljakov z mešalnikom (z metlicami) pri največji hitrosti 
stepite čvrst sneg. Pri največji hitrosti postopno dodajte sladkor. Z beljakovo  
zmesjo napolnite brizgalno vrečko z zvezdastim nastavkom (Ø 8 mm). Zmes 
nanesite tako, da so kocke čokolade popolnoma prekrite. Specite.

  Položaj v pečici: spodnja tretjina  
  Čas peke: približno 40 minut

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

 4. Okrasitev:  Temno čokolado dajte v manjšo vrečko za zamrzovanje, dobro zaprite in pri nizki 
temperaturi stopite v vodni kopeli. Vrečki odrežite en kot, po keksih nabrizgajte 
čokolado in pustite, da se strdi.

Čokoladni
oblaki Pisane 

čokoladne 
palčke
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Za približno 20 kosov

Sestavine:

150 g temne čokolade 

150 g Dr. Oetker bele prelivne čokolade

Za okrasitev:

3 kekse Speculaas (približno 30 g) 

Dr. Oetker perle mix

50 g Dr. Oetker mandljev nastrganih 

v lističe 

Dr. Oetker dekor snežinke, božična 

drevesca ali mix zvezdice

Poleg tega:

papir za peko

 1. Priprava:  Papir za peko dajte na desko ali model. Kekse nalomite na 
koščke.

2. Čokoladni oblat:  Temno čokolado in kuverturo grobo nasekljajte, vsako pose-
bej stopite in pustite, da se malo ohladi. Kuverturo in temno 
čokolado vlijte eno na drugo v obliki tankih trakov na model 
za peko, da dobite obliko pravokotnika (30 x 20 cm). Z žličko 
povlecite po tekoči kuverturi, da dobite marmorni vzorec. Po 
eni polovici čokolade razporedite kekse in kroglice. Po drugi 
polovici razporedite mandlje in zimske okraske. Oblat posta-
vite za najmanj 2 uri v hladilnik, da se strdi. 

   Oblat vzemite iz hladilnika, nato ga nalomite ali narežite na 
koščke.

Pisane 
čokoladne 
palčke

NASVET:
 •  Namesto temne 

čokolade lahko 
uporabite tudi 
mlečno čokolado.

 •  Palčke lahko  v  
hladnem prostoru 
hranite tudi do 3 
tedne.
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Za približno 25 kosov 

Za model za peko:

papir za peko 

Vzhajano testo:

200 ml mleka

100 g mehkega masla ali margarine

450 g pšenične moke 

1 zavitek Dr. Oetker instant kvasa

75 g sladkorja

1 ščepec soli 

1 zavitek Dr. Oetker Finesse naribane

pomarančne lupinice 

1 jajce (velikosti M) 

125 g rozin

malo ruma

Nadev:

1 zavitek Dr. Oetker 

marcipanove mase 

1 zavitek Dr. Oetker nastrgane  

temne čokolade 

50 g mehkega masla 

1 jajce (velikosti M)

Za premaz in posip:

1 žlica mleka 

1 žlica Dr. Oetker mandljevih lističev

približno 50 g masla 

1 zavitek Dr. Oetker Finesse naribane

pomarančne lupinice

približno 1 žlica Dr. Oetker 

Sladkega prahu

 1. Priprava:  Mleko segrejte in v njem raztopite maslo ali margarino.

 2. Vzhajano   V posodi dobro zmešajte moko in kvas. Dodajte sladkor, 
sol, naribano pomarančno lupinico, jajce in toplo mešanico 
mleka ter masla. Z mešalnikom (z metlicami) mešajte najprej 
pri najmanjši, nato pa približno 5 minut pri največji hitrosti, 
da dobite gladko testo. Na koncu dodajte rozine, ki ste jih 
predhodno namočili v malo ruma. Testo pokrijte in pustite 
vzhajati, da se prostornina podvoji. Model obložite s tremi 
plastmi papirja za peko. Segrejte pečico.

  Električna pečica: približno 180°C 
  Pečica na vroči zrak: približno 160°C

 3. Nadev:  Marcipan narežite na koščke ali grobo naribajte in dajte v po-
sodo. Dodajte preostale sestavine in mešajte z mešalnikom 
(z metlicami), da dobite enakomerno zmes.

   Testo na pomokani delovni površini oblikujte v svaljek in ga 
razvaljajte v obliki pravokotnika (približno 40 x 30 cm). Na 
testo razporedite nadev, pri tem pustite približno 1 cm roba 
nepremazanega (slika 1). Testo zvijte po dolžini proti sredini 
(slika 2) in položite na model za peko. Pustite vzhajati na 
toplem. Nato testo premažite z mlekom, posujte z mandlji in 
specite.

  Položaj v pečici: sredina 
  Čas peke: približno 45 minut

   Maslo stopite in umešajte pomarančno lupinico. Pečen kolač 
premažite in pustite na mreži, da se ohladi.

 4. Okrasitev: Kolač posujte s sladkim prahom.

testo:

NASVET:
Kolač lahko na ̀ 
hladnem hranite 
do 2 tedna.
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NASVET:
•  Na modelu za 

peko je najbolje 
peči kekse v eni 
velikosti, ker se 
tako enakomerne-
je spečejo.

•  Stopljeno 
čokolado lahko 
napolnite majhno 
vrečko za zamr-
zovanje. Vrečko 
zaprite, odrežite 
en kot in okrasite 
kekse.

•  V dobro zaprtih 
pločevinastih 
škatlah lahko 
kekse hranite do  
3 tedne. 

Za približno 25 kosov 

Za model za peko:

papir za peko

Krhko testo:

200 g pšenične moke 

½ žličke Dr. Oetker 

Original Backin pecilnega praška 

50 g Dr. Oetker mletih mandljev

50 g sladkorja 

1 zavitek Dr. Oetker vanilin sladkorja 

(dodajte mu nekaj kapljic mandljeve

arome) 

1 ščepec soli

1 jajce (velikosti M) 

100 g mehkega masla ali margarine

1 žlica mleka

Za okrasitev:

približno 100 g temne čokolade 

Dr. Oetker pisane drobtinice

Dr. Oetker dekor srebrne perle,

božična drevesca ali mix zvezdice

 1. Priprava:    Model obložite s papirjem za peko. Predhodno segrejte pečico.

Električna pečica: približno 200°C                                                                        
Pečica na vroči zrak: približno 180°C

 2. Krhko    V posodi zmešajte moko in pecilni prašek. Dodajte preostale sestavine in vse sku-
paj mešajte z mešalnikom (z metlicami) najprej pri najmanjši, nato pa pri največji 
hitrosti, da dobite gladko testo. Če se testo lepi na prste, ga postavite za kratek 
čas v hladilnik. Testo na pomokani delovni površini razvaljajte na 1/2 cm debeline. 
Izrežite približno 25 okroglih keksov v treh velikostih (npr. Ø 2,5; 3; 4 cm). Kekse 
razporedite na model in specite.

  Položaj v pečici: sredina 
  Čas peke: približno 10 minut

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

 4. Okrasitev:  Temno čokolado stopite. Na velike kekse previdno razporedite stopljeno čokolado, 
da čokolada kaplja z roba. Prekrijte s srednje velikimi keksi in prav tako okrasite s 
čokolado. Na koncu prekrijte z majhnimi keksi. Preden se čokolada strdi, po želji 
posujte s pisanimi drobtinicami in okraski.

   Če nimate modelčkov testo razdelite na tri dele. Oblikujte tri različno debele sva-
ljke in iz vsakega narežite 25 delov. Nato oblikujte kroglice, jih sploščite in specite.

testo:
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 1. Krhko testo:  V posodi zmešajte moko in pecilni prašek. Dodajte preostale 
sestavine in vse skupaj mešajte z mešalnikom (z metlicami) 
najprej pri najmanjši, nato pa pri največji hitrosti, da dobite 
gladko testo. 

 2. Priprava:  Model obložite s papirjem za peko. Predhodno segrejte 
pečico.

  Električna pečica: približno 180°C 
  Pečica na vroči zrak: približno 160°C 

   Testo na pomokani delovni površini razvaljajte na                 
1/2 cm debeline. Iz testa izrežite različne motive (Ø 4 cm).                
Razporedite jih na model in specite.  

                     Položaj v pečici: sredina 
  Čas peke: približno 14 minut

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

 3. Okrasitev:  Fondant med dvema plastema vrečke za zamrzovanje 
razvaljajte debeline približno 2 mm. Nato odstranite vrečko za 
zamrzovanje. Izrežite enake motive kot pri keksih in s pisano 
pisavo kekse zlepite skupaj. Jedilno barvo razporedite na 
košček papirnate brisače. Modelčke z različnimi motivi, npr. 
zvezde ali srca (23 cm), vtisnite najprej v barvo, nato pa v 
fondant. Pustite, da se barva posuši.

.

Za približno 60 kosov 

Za model za peko:

papir za peko

Krhko testo:

250 g pšenične moke

1/2 žličke Dr. Oetker 

Original Backin pecilnega praška 

50 g mletih lešnikov

150 g mehkega masla ali margarine 

50 g sladkorja

1 zavitek Dr. Oetker vanilin sladkorja 

1 ščepec soli

1 jajce (velikosti M)

Za okrasitev:

2 zavitka belega Dr. Oetker 

fondant dekorja 

Dr. Oetker sladkorna pisava, npr. rumena 

Dr. Oetker jedilne barve

NASVET:
•  Če se testo lepi na 

roke, ga zavijte v 
prozorno folijo in po-
stavite za približno 
30 minut v hladilnik.

 •  V dobro zaprtih 
pločevinastih 
škatlah lahko kekse 
hranite do 3 tedne.
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NASVET:
•  Če se testo lepi na 

roke, ga zavijte v 
prozorno folijo in po-
stavite za približno 
30 minut v hladnik.

•  V dobro zaprtih 
pločevinastih škatlah 
lahko kekse hranite 
do 3 tedne.

Za približno 70 kosov

Za model za peko:

papir za peko

Krhko testo:

200 g pšenične moke

za konico noža Dr. Oetker Original 

Backin pecilnega praška

100 g sladkorja 

1 zavitek Dr. Oetker vanilin sladkorja

1 jajce (velikosti M) 

125 g mehkega masla ali margarine

50 g kokosove moke

Za okrasitev:

približno 5 g Dr. Oetker bele

prelivne čokolade

Dr. Oetker rdeča barva za kolače 

Dr. Oetker zelena barva za kolače

4 žlice kokosove moke

 1. Priprava:  Obložite pekač za peko s papirjem za peko. Predhodno segrejte pečico.

  Električna pečica: približno 180°C 
  Pečica na vroči zrak: približno 160°C

 2. Krhko testo:    V posodi zmešajte moko in pecilni prašek. Dodajte preostale sestavine in vse sku-
paj mešajte z mešalnikom (z metlicami) najprej pri najmanjši, nato pa pri največji 
hitrosti, da dobite gladko testo. Nato ga na pomokani delovni površini še enkrat 
pregnetite.

   Iz testa oblikujte kot svinčnik debele svaljke in jih narežite na 45 cm. Oblikujte 
rogljičke, razporedite jih na model in specite.

  Položaj v pečici: sredina 
  Čas peke: približno 10 minut

   Rogljičke skupaj s papirjem za peko prestavite na mrežo in počakajte, da se ohla-
dijo. 

 3. Okrasitev:  Kuverturo nasekljajte in stopite v vodni kopeli. V eni skodelici zmešajte rdečo, v 
drugi pa zeleno jedilno barvo, ki ste jima dodali nekaj kapljic vode. V vsako barvo 
dodajte 2 žlici kokosove moke in mešajte tako dolgo, da se barva enakomerno  
razporedi. Konce rogljičev potopite v kuverturo, počakajte, da odvečna barva 
odteče, nato konce povaljajte v kokosovi moki. Rogljiče razporedite na papir za 
peko in počakajte, da se barva strdi.
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 1. Krhko testo:  V posodo dajte moko. Dodajte preostale sestavine in vse skupaj 
mešajte z mešalnikom (z metlicami) najprej pri najmanjši, nato pa pri 
največji hitrosti, da dobite gladko testo. Iz testa oblikujte približno 40 
cm dolg svaljek, zavijte ga v plastično folijo za živila in postavite za 
približno eno uro v hladilnik.

   Model obložite s papirjem za peko. Predhodno segrejte pečico.

  Električna pečica: približno 180°C
Pečica na vroči zrak: približno 160°C

   Svaljek narežite na približno 1 cm debele rezine in oblikujte kroglice. 
Kroglice razporedite na model (pazite na razmik) in v vsako kroglico z 
ročajem od kuhalnice vtisnite vdolbinico (slika 1). Če se testo lepi na 
ročaj, le-tega potopite v moko.

 2. Nadev:  Vrečko za zamrzovanje napolnite s sadnim namazom. Dobro jo 
zaprite in odrežite en kot. Namaz nabrizgajte na kroglice (slika 2) in 
specite.

Položaj v pečici: sredina                                                                           
Čas peke: približno 12 minut

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

 3. Preliv:  Sladkor v prahu in limonin sok zmešajte, da dobite preliv, nato ga z 
žličko poškropite po keksih.

Za približno 40 kosov 

Za model za peko:

papir za peko

Krhko testo:

225 g pšenične moke

100 g mehkega masla ali margarine         

50 g sladkorja

1 zavitek Dr. Oetker vanilin sladkorja

1 zavitek Dr. Oetker Finesse naribane 

limonine lupinice

1 ščepec soli

100 g sadnega namaza z limoninim        

sokom (Lemon Curd)

Nadev:

5 žlic sadnega namaza z limoninim         

sokom (Lemon Curd)

Preliv:

75 g Dr. Oetker Sladkega prahu

približno 5 žličk limoninega soka

NASVET:
•  Če vam je ostalo 

kaj sadnega na-
maza, lahko z njim          
zapolnite vdolbinice 
v pečenih keksih.

•  V dobro zaprtih 
pločevinastih škatlah 
lahko kekse hranite 
do 2 tedna.
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Okusi za 5!
Dr. Oetker Special pudinge karakterizira bogata in 
posebno kremasta tekstura, katera je prilagojena 
kremam za kolače in desertom, pa vendar so obdržali 
tradicionalen okus Dr. Oetker pudinga. Postanite pravi 
profesionalec v kulinariki in v trenutku pripravite desert, 
ki se mu ne morete upreti ali tradicionalne slaščice kot 
so madžarica, kremšnite, jaffa kolač in kokos kocke.

Novost v asortimanu je Dr. Oetker Special puding 
Nougat - priljubljen okus lešnika. ne samo kot okusen 
desert, Dr. Oetker Special puding Nougat  je idealen 
za pripravo nougat torte, kolača in številnih drugih 
slaščic.

Naši najdražji bodo navdušeni z razkošnim okusom, 
idealno konsistenco in poznano vrhunsko Dr. Oetker 
kvaliteto, zaradi katere so Dr. Oetker pudingi priljubljeni 
med vsemi generacijami.

Dr. Oetker, d.o.o., Gmajna 15, 1236 Trzin, Slovenija, tel: 01 589 72 80, fax: 01 562 10 56, www.oetker.si

Novoletna 
nagradna igra!
Za to praznično sezono je Dr. Oetker pripravil 
nekaj posebnega - nagradno igro v kateri lahko 
osvojite 10 glavnih in 50 tolažilnih nagrad!

Za sodelovanje v novoletni nagradni je 
potrebno poslati 10 ovitkov kateregakoli          
Dr. Oetker proizvoda ali napisati esej o pripravi 
slaščic z Dr. Oetker izdelki.

Pozivamo vas, da v tem prazničnem obdobju 
odkrijete najslajše recepte tematskega sveta 
dekorja na www.oetker.si, kjer vas pričakuje 
čarovnija okusnih slaščic, ki sem jim ne morete 
upreti.

Nagradna igra poteka od 01.12.2017 do 
31.12.2017.


