Zbirka receptov št. 44

Razlaga znakov ob receptih
preprosto
potrebnih je nekaj izkušenj
precej zahtevno
Naveden je čas priprave brez čakanja, peke in hlajenja

do 20 minut
do 40 minut
do 60 minut

Božičnega časa si ne predstavljamo brez peke
kolačev. Ko se vabljiv vonj božičnih kolačev začne
širiti po kuhinji, se prebudijo spomini na otroštvo. Tudi
letos smo Vam pripravili odlične recepte, krhki keksi z
mileramom, recepte za kekse, ki bodo obogatili vsak
božični krožnik, domiselne ideje za darila in neizogibne torte za družinsko božično kosilo.

Želimo Vam prijetne božične praznike!
Vaša ekipa Dr. Oetker

Druge ideje, recepte, nasvete in trike lahko poiščete na:

www.dekori.hr

DrOetkerSlovenija

Za približno 20 kosov
Za model za peko (25 x 11 cm):
malo maščobe
papir za peko
Testo:
350 g pšenične moke
1 zavitek Dr. Oetker Original Backin
pecilnega praška
150 g rjavega sladkorja
1 zavitek Dr. Oetker vanilin sladkorja
ščepec soli
zvrhana žlička mletega cimeta
½ žličke mletega kardamoma
noževa konica mletih klinčkov
noževa konica mletega janeža
275 g tekočega medu
100 ml vode
Za okrasitev:
Dr. Oetker bela sladkorna pisava
Dr. Oetker 4 okraski za pecivo
palčke za sladoled

1. Priprava:	Model namastite in obložite s papirjem za peko. Segrejte pečico.
		 Električna pečica: približno 180 °C

NASVET:
• Okrašene jelke
lahko v zaprti posodi v suhem in
hladnem prostoru
hranite največ
dva dni.
• Biskvit lahko
zavijete v prozorno
folijo in hranite
približno teden dni
v suhem ter
hladnem prostoru.
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2. Testo:	Zmešajte moko, pecilni prašek, sladkor, vanilin sladkor in začimbe. Dodajte
preostale sestavine in z mešalnikom (z metlicami) mešajte približno dve minuti, da
dobite gladko testo. Testo razporedite v model. Površino testa poravnajte
z mokro žlico. Model postavite v pečico.
		Položaj v pečici: spodnja tretjina
Čas peke: približno 60 minut
Biskvit skupaj s papirjem za peko vzemite iz modela in pustite na mreži,
de se ohladi.
3. Okrasitev: P
 apir za peko odstranite. Biskvit narežite na približno 1,5 cm debelo. Narežite
na pravokotnike. Le te prerežite diagonalno v obliko trikotnika in v vsako krajšo
stran vstavite palčko za sladoled. S sladkorno pisavo narišite jelko in jo okrasite z
okraski za pecivo. Jelke po želji napikajte v preostali biskvit in posujte s sladkim
prahom.

Za približno 40 kosov
Za model za peko:
papir za peko
Sestavine:
100 g nasekljanih mandljev
25 g kokosa
75 g kandiranega ingverja
150 g Dr. Oetker bele prelivne čokolade
1 zavitek Dr. Oetker Finesse naribane
pomarančne lupinice

1. Priprava: M
 andlje in kokos prepražite v ponvi brez maščobe, da postanejo zlato rumene barve, nato jih prestavite na krožnik, da se
ohladijo. Ingver grobo nasekljajte in dajte dve žlici na stran.
Preostali ingver drobno nasekljajte. Model za peko obložite s
papirjem za peko.
2. Izdelava: Č
 okolado za obliv grobo nasekljajte in stopite v vodni kopeli
pri nizki temperaturi. Dodajte pomarančno lupinico, mandlje,
kokos in ingver ter z dvema žličkama zmes razporedite v
obliki majhnih kupčkov na model za peko. Po tekočem oblivu
posujte malo na grobo nasekljanega ingverja. Palčke z ingverjem pustite na modelu, da se obliv strdi.

NASVET:
• Namesto modela
za peko lahko
uporabite pladenj
ali veliko desko
(bodite pozorni
na velikost
hladilnika).
• Palčke lahko na
hladnem hranite
do dva tedna.
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Za približno 18–20 kosov
Za model za peko:
papir za peko
Krhko testo:
150 g pšenične moke
1 zvrhana žlička Dr. Oetker Original
Backin pecilnega praška
75 g sladkorja
1 zavitek Dr. Oetker vanilin sladkorja
ščepec soli
50 g mehkega masla ali margarine
1 jajce (velikosti M)
50 g Dr. Oetker lešnikovega krokanta
Za okrasitev:
približno 150 g Dr. Oetker belega
fondant dekorja
Dr. Oetker barva za peko in jedila
(rdeča, rumena in črna)
150 g Dr. Oetker Sladkega prahu
približno 2 žlici vode

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. Testo sploščite, zavijte s prozorno folijo in ga postavite za
približno 30 minut v hladilnik.
2. Priprava:	Model za peko obložite s papirjem za peko. Segrejte pečico.
Električna pečica: približno 180 °C
Pečica na vroči zrak: približno 160 °C
		Testo na pomokani delovni površini razvaljajte na približno ½ cm debeline. Z modelčkom
za kekse ali z nožem izrežite elipse velikosti približno 8 x 6 cm, razporedite jih na model
za peko in specite.
Položaj v pečici: sredina
Čas peke: približno 12 minut
Kekse s papirjem za peko prestavite na mrežo in pustite da se ohladijo.
3. Okrasitev: F
 ondant na tanko razvaljajte med plastema vrečke za zamrzovanje. Z modelčkom za
kekse ali z nožem izrežite 12 manjših elips (približno 3,5 x 5,5 cm). Zmešajte rdečo in
rumeno barvo za kolače, da dobite oranžno barvo, nato pa preostali fondant pobarvajte
z dobljeno barvo. Na stran dajte približno 36 kosov velikosti češnjeve koščice; najprej jih
oblikujte v kroglice, nato pa v ravne kapljice.

NASVET:
Kekse lahko v
dobro zaprtih
posodah hranite
tudi do dva tedna.
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4.	Sladki prah in vodo zmešajte, da dobite gost preliv. Polovico zmesi po navodilu na
zavitku pobarvajte s črno barvo za kolače in z njo premažite 12 elips. Manjše elipse
nalepite na črne elipse, da so videti kot trebuh. Vsakemu pingvinu vtisnite dve kapljici za
stopala in eno kapljico za kljun. Po potrebi jih zalepite s sladkornim prelivom. Iz belega
in črnega fondanta naredite oči in jih nalepite na pingvinčke. Preostale ovalne kekse
premažite z belim prelivom in pustite da se strdi. Postrezite jih kot ledene plošče poleg
pingvinov.

Za približno 80 kosov
Za peko:
papir za peko
model za kekse, Ø približno 5 cm
(npr. zvezde, krogci, zvončki)
Krhko testo:
375 g pšenične moke
75 g rjavega ali belega sladkorja
125 g milerama
250 g mehkega masla
Za premaz:
25 g milerama
1 rumenjak (velikosti M)
Za okrasitev:
rjavi sladkor
grobi sladkor
Dr. Oetker lešnikov krokant
Dr. Oetker mandlji nastrgani v lističe
Dr. Oetker dekor perle mix

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. Krhko testo:	Vse sestavine dajte v skledo in mešajte z mešalnikom
(z metlicami) najprej pri najmanjši, nato pa pri največji hitrosti, da dobite gladko testo. Testo na pomokani delovni površini
po delih razvaljajte na približno ½ cm debeline. Izrežite kekse
in jih razporedite na model za peko.
3. Premaz:	Zmešajte rumenjak in mileram. Premažite vse kekse.
4. Okrasitev: Kekse posujte z rjavim sladkorjem, grobim sladkorjem,
		 krokantom, mandlji ali perlicami 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.

NASVET:
• Če se testo
lepi, ga zavijte v
prozorno folijo in
postavite za 30
minut v hladilnik.
• Pred peko
naredite na keksih
s palčko za nabodala ali slamico
luknjico, da jih
lahko kasneje
obesite.
• Kekse lahko v
dobro zaprtih
posodah hranite
do dva tedna.
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Za 8–10 kosov
Za model za torto (Ø 20 cm):
malo maščobe
Za model za peko:
malo maščobe
papir za peko
Nadev:
3 beljaki (velikosti M)
100 g sladkorja
1 zavitek Dr. Oetker vanilin sladkorja
Biskvit:
100 g mehkega masla ali margarine
75 g sladkorja
1 zavitek Dr. Oetker vanilin sladkorja
ščepec soli
3 rumenjaki (velikosti M)
100 g pšenične moke
1 zvrhana žlička Dr. Oetker
Original Backin pecilnega praška
50 g Dr. Oetker mletih mandljev
3 žlice smetanovega likerja in viskija,
(npr. Baileys®)
Nadev:
2 zavitka Dr. Oetker kreme za torte z
okusom vanilje
2 zavitka Dr. Oetker kreme za torte
z okusom čokolade
475 ml mleka
2 žlici viskija (25 ml, npr. Baileys®)
25 g Dr. Oetker nastrgane
temne čokolade
2 zavitka Finesse pomarančne lupinice
Za posip:
malo Dr. Oetker Sladkega prahu

1. Priprava:	Namastite dno modela za torto. Model za peko namastite in
obložite s papirjem za peko. Segrejte pečico.
		 Električna pečica: približno 160 °C
		 Pečica na vroči zrak: približno 140 °C
2. Masa iz V posodo dajte beljak in mešajte z mešalnikom 		
beljakov: (z metlicami), da dobite čvrst sneg. Postopoma dodajte
		 sladkor in vanilin sladkor. Maso iz beljakov dajte v vrečko za
okraševanje z nastavkom v obliki kroga (Ø približno 8 mm).
3. Biskvit: V posodi z mešalnikom (z metlicami) penasto umešajte
maslo ali margarino. Med mešanjem postopoma dodajte
sladkor, vanilin sladkor in sol, da dobite gosto zmes. Nato
enega za drugim dodajajte rumenjake, vsakega pa mešajte
		 približno pol minute pri največji hitrosti. Zmešajte moko,
		 pecilni prašek in mandlje, nato jih v dveh delih pri srednji
		 hitrosti umešajte v zmes, in sicer izmenično z likerjem.
		 Testo razporedite v model za torto. Po testu nabrizgajte
		 maso iz beljakov v obliki pikic (slika 1), predhodno pa dajte
		 na stran 2–3 žlice mase za jelko. Model postavite v pečico.
		 Položaj v pečici: spodnja tretjina
		 Čas peke: približno 55 minut
4. Odstranite obod modela za torto. Biskvit takoj ločite od
		 dna modela za torto in ga pustite na mreži, da se ohladi.
		 Zmanjšajte temperaturo pečice. Na model za peko
		 nabrizgajte približno 8–10 majhnih jelk (približno 4 x 7 cm)
		 (slika 2) in specite.
		 Električna pečica: približno 120 °C
		 Pečica na vroči zrak: približno 100 °C
		 Položaj v pečici: spodnja tretjina
		 Čas peke: približno 60 minut
		 Pecivo iz beljakov takoj posujte s sladkim prahom in pustite,
		 da se ohladi v modelu za peko.

NASVET:
 iskvit in jelke
B
lahko pripravite
dan prej.

5. Nadev: 	Biskvit za torto enkrat vodoravno prerežite in spodnji del
položite na pladenj za torto. Kreme z okusom čokolade
pripravite po navodilu na vrečki z 225 ml mleka in 25 ml
viskija. Dodajte nastrgano čokolado in s kremo premažite
spodnji biskvit. Pripravite kremo z okusom vanilje po
navodilu, z mlekom in pomarančno lupinico ter jo razporedite po čokoladni kremi. Zgornji biskvit narežite na 8–10
kosov in ga razporedite po kremi. Torto hranite v hladilniku.
6. Okrasitev: 	Preden torto postrežete, jo posujte s sladkim prahom, ob
rob pa vtisnite jelke iz mase iz beljakov.
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Slika 1

Slika 2

Za približno 12 kosov
Za model za mafine (12 kosov):
približno 12 papirnatih
modelčkov za mafine
Testo:
1 majhno granatno jabolko
150 g pšenične moke
2 zvrhani žlički Dr. Oetker Original
Backin pecilnega praška
20 g Dr. Oetker kakava za kolače
150 g mehkega masla ali margarine
75 g sladkorja
3 jajca (velikosti M)
3 žlice slivove marmelade
(približno 90 g)
Krema:
200 g hladne sladke smetane
1 Dr. Oetker Kremfix
začimbe po želji (cimet, janež, klinčki,
muškatni orešček)
200 g kremnega sira
50 g Dr. Oetker Sladkega prahu
Za okrasitev:
približno 6 vejic rožmarina
malo Dr. Oetker Sladkega prahu

1. Priprava: 	Granatno jabolko narežite, odstranite koščice in dajte na cedilo. Dve žlici koščic
granatnega jabolka dajte na stran za okrasitev. Papirnate modelčke za mafine
razporedite v model za mafine. Segrejte pečico.
Električna pečica: približno 180 °C
Pečica na vroči zrak: približno 160 °C
2. Testo: V posodi zmešajte moko, pecilni prašek in kakav. Dodajte preostale sestavine in
		 mešajte z mešalnikom (z metlicami) najprej pri najmanjši, nato pa dve minuti pri
		 največji hitrosti, da dobite gladko testo. Dodajte koščice granatnega jabolka. Testo
		 razporedite v papirnate modelčke. Model za mafine postavite v pečico.
		 Položaj v pečici: sredina
		 Čas peke: približno 23 minut
		 Mafine pustite v modelu na mreži približno 10 minut, da se ohladijo, nato jih vzemi		 te iz modela.

NASVET:
Mafine lahko brez
kreme in okraskov
zamrznete.
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3. Krema:	Smetani dodajte kremfix in mešanico začimb ter vse skupaj stepajte, da dobite
čvrsto smetano. Kremni sir zmešajte s sladkorjem v prahu, dodajte sladko smetano in napolnite vrečko za zamrzovanje. Odrežite en vrh vrečke in s kremo okrasite
tortice.
4. Okrasitev: Preden tortice postrežete, rožmarin narežite na 12 delov v obliki jelke in okrasite
tortice. Okrasite jih s preostalimi koščicami granatnega jabolka.

Za približno 50 kosov
Za model za mafine (6 kosov):
6 velikih papirnatih modelčkov
(ali model za 6 mafinov)
Za model za peko:
papir za peko
Biskvit:
2 jajci (velikosti M)
75 g sladkorja
1 zavitek Dr. Oetker vanilin sladkorja
3 žličke Dr. Oetker arome vanilije
125 g pšenične moke
1 žlica Dr. Oetker kakava za kolače
noževa konica Dr. Oetker Original
Backin pecilnega praška
200 g celih lešnikov
Maslo z malinami:
100 g zamrznjenih malin
150 g mehkega masla

1. Priprava: Maline odtalite. Model za mafine namastite in pomokajte.
Segrejte pečico.
Električna pečica: približno 180 °C
Pečica na vroči zrak: približno 160 °C
2. Testo:	V posodo dajte jajca in jih z mešalnikom (z metlicami) mešajte pri
največji hitrosti približno eno minuto, da postanejo penasta. Med
stalnim mešanjem dodajte sladkor z vanilin sladkorjem in vse skupaj
mešajte še dve minuti. Dodajte aromo. Zmešajte moko, kakav in pecilni
prašek ter vse skupaj dodajte v zmes pri najmanjši hitrosti. Lešnike
umešajte z lopatko za testo. Testo enakomerno razporedite v model za
mafine. Površino poravnajte z mokro žlico in pekač postavite v pečico.
Položaj v pečici: spodnja tretjina
Čas peke: približno 5 minut
3. Rezanje:	Mafine takoj vzemite iz modela in pustite približno 10 minut na mreži, da
se ohladijo. Model obložite s papirjem za peko. Z nazobčanim nožem
mafine previdno narežite na tanke rezine (približno 8 rezin iz enega
mafina). Rezine položite eno zraven druge na model in pecite pri isti
temperaturi.
Položaj v pečici: spodnja tretjina
Čas peke: približno 5 minut
4. Maslo z	Maline pretlačite skozi cedilo. Z mešalnikom (metlicami) penasto
malinami: umešajte maslo. Dodajte zmes z malinami in postrezite s prepečencem.

NASVET:
• Prepečenec lahko
v dobro zaprti
posodi hranite do
dva tedna.
• Maslo z malinami
namažite približno
1 cm debelo na
pladenj in postavite v hladilnik, da
se strdi. Nato z
modelčki izrežite
like.
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Za 14–28 kosov
Za pravokotni model (25 x 11 cm):
malo maščobe
papir za peko
Biskvit:
2 beljaka (velikosti M)
ščepec soli
125 g mehkega masla ali margarine
125 g sladkorja
1 zavitek Dr. Oetker bourbon
vanilin sladkorja
1 jajce (velikosti M)
2 rumenjaka (velikosti M)
3 žlice ruma
125 g pšenične moke
1 ½ žličke Dr. Oetker Original Backin
pecilnega praška
Glazura:
približno 100 g temne čokolade
1 žlička jedilnega olja
(npr. sončničnega)

1. Priprava: 	Pravokoten model za kolače namastite in dno obložite s papirjem za peko.
Pečico nastavite na način za žar in segrejte na približno 200 °C (upoštevajte
tudi navodila proizvajalca).
2. Biskvit: 	Beljaku dodajte sol in stepite čvrst sneg. V posodi z mešalnikom (z metlicami)
penasto umešajte maslo ali margarino. Postopoma dodajte sladkor in vanilin sladkor ter mešajte, da dobite gosto zmes. Nato dodajte jace in mešajte približno pol
minute pri največji hitrosti. Postopoma dodajte rumenjak in rum. Dodajte moko, ki
ste ji dodali pecilni prašek, in mešajte pri srednji hitrosti. Beljak previdno umešajte
v testo.
3.	Z lopatico za testo odvzemite približno dve žlici testa in ga enakomerno razporedite po dnu modela za peko. Model postavite v pečico (oddaljenost modela od
grelca naj bo približno 20 cm). Testo pecite, da postane svetlo rjave barve.

NASVET:
• Kolačke lahko
premažete tudi
z belim oblivom.
• V dobro zaprtih
posodah jih lahko
hranite do dva
tedna.
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		 Čas peke posamezne plasti: 2–3 minute
		 Položaj v pečici: sredina
4.	Model vzemite iz pečice in po rezinah razporedite dve žlici druge plasti testa.
Model ponovno postavite v pečico z vklopljenim žarom.
5. Pečen biskvit pustite, da se ohladi v modelu. Nato ga z nožem previdno ločite od
		 roba in prestavite na papir za peko. Biskvit narežite na pravokotnike (4 x 3 cm).
		 Če želite trikotnike, pravokotnike diagonalno prerežite.
6. Obliv: Temno čokolado stopite skupaj z oljem v vodni kopeli. Obliv razporedite po biskvi		 tu, lahko si pomagate z žlico in pustite da se ohladi.

Za približno 18 kosov
Za model za peko:
papir za peko
modelčki za kekse
Krhko testo:
200 g pšenične moke
2 noževi konici Dr. Oetker Original
Backin pecilnega praška
1 žlička Dr. Oetker kakava za kolače
75 g mehkega masla ali margarine
75 g sladkorja
1 zavitek Dr. Oetker bourbon
vanilin sladkorja
1 jajce (velikosti M)
1 žlička mleka
1 zavitek Dr. Oetker Finesse
naribane limonine lupinice
Za okrasitev:
100 g zelenega Dr. Oetker fondant dekorja
100 g rdečega Dr. Oetker fondant dekorja
100 g belega Dr. Oetker fondant dekorja
Dr. Oetker bela sladkorna pisava

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. 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
testo.
3.	Testo na pomokani delovni površini po delih razvaljajte na
približno ½ cm debeline in izrežite približno 18 puloverjev.
Motive razporedite na model za peko in specite.
		 Položaj v pečici: sredina
		 Čas peke: približno 12 minut
		 K
 ekse skupaj s papirjem za peko prestavite na mrežo in
počakajte, da se ohladijo.
4. Okrasitev:	Vsak fondant na tanko razvaljajte med plastema vrečke za
zamrzovanje. Iz fondanta izrežite šest puloverjev in jih na
rahlo pritisnite na kekse. Iz preostalega fondanta izrežite
severne jelene in božične jelke ter jih razporedite po keksih.
Kekse okrasite s sladkorno pisavo. Po želji lahko
kekse okrasite tudi z drugimi okraski (Dr. Oetker dekor
božična drevesca, Dr. Oetker dekor snežinke).

NASVET:
• Če keksov ne
prekrijete s
fondantom, jih
lahko okrasite s
pomočjo pribora
za modeliranje.
• Kekse lahko v
dobro zaprtih
posodah hranite
do 2 tedna.
Poskrbite, da se
sladkorna pisava
dobro posuši, preden jih shranite.
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Za približno 30 kosov
Za model za peko:
papir za peko
Nadev:
100 g Dr. Oetker mletih mandljev
75 g Dr. Oetker marcipanove mase
1 beljak (velikosti M)
1 zvrhana žlica marelične marmelade
2 žlici mleka
3 čajne žličke Dr. Oetker arome ruma
Krhko testo:
300 g pšenične moke
noževa konica Dr. Oetker Original
Backin pecilnega praška
100 g sladkorja
1 zavitek Dr. Oetker vanilin sladkorja
1 jajce (velikosti M)
150 g mehkega masla ali margarine
1–2 žlici vode

Slika 1

Slika 2

Za premaz:
1 rumenjak (velikosti M)
približno 2 žlici mleka
Za posip:
malo Dr. Otker
Sladkega prahu

1. Priprava: 	Za nadev prepražite mandlje v ponvi brez maščobe, da postanejo zlato rumene
barve, nato jih prestavite na krožnik, da se ohladijo. Model za peko obložite s
papirjem za peko. Segrejte pečico.
		 Električna pečica: približno 180 °C
		 Pečica na vroči zrak: približno 160 °C
2. Nadev:	Marcipanovo maso natrgajte na majhne koščke, dodajte beljake in vse skupaj
mešajte z mešalnikom (z metlicami), da dobite gladko zmes. Dodajte mandlje,
marelično marmelado, mleko in aromo ter z zmesjo napolnite vrečko za
zamrzovanje.

NASVET:
• Nadev lahko
namesto z
rumovo aromo
pripravite tudi z
Dr. Oetker aromo
vanilije
• Nadev boste lažje
nanašali z dvema
žličkama.
• Rogljičke lahko v
dobro zaprti posodi hranite približno
dva tedna.

3. 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 razvaljajte na 3
mm debeline in z modelčkom za kekse izrežite kroge (Ø približno 8 cm). Odrežite
en vrh vrečke za zamrzovanje in zmes nabrizgajte na polovico testa. Rob testa
pustite prazen (slika 1). Nepremazani del testa preganite čez premazanega, ob
robovih dobro pritisnite skupaj (slika 2), konce pa zvijte v obliko rogljička. Rogljičke
razporedite na model za peko. Zmešajte rumenjak in mleko, premažite rogljičke in
specite.		
		 Položaj v pečici: sredina
		 Čas peke: približno 20 minut
		 Rogljičke skupaj s papirjem za peko prestavite na mrežo in počakajte,
		 da se ohladijo.
4. Posip: Rogljičke posujte z Dr. Oetker Sladkim prahom.
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Za približno 2 kosa
Za model za peko:
papir za peko
Testo za medenjake:
400 g pšenične moke
1 zvrhana žlička Dr. Oetker Original
Backin pecilnega praška
200 g medu
1 žlička Dr. Oetker kakava za kolače
125 g sladkorja
125 g mehkega masla ali margarine
½ žličke soli
3 žlice vode
1 rumenjak (velikosti M)
začimbe po želji (cimet, janež,
klinčki, muškatni orešček)
Za okrasitev:
1 beljak (velikosti M)
200 g Dr. Oetker Sladkega prahu
Dr. Oetker barve za peko in jedila
Dr. Oetker dekor snežinke, božična
drevesca, mix zvezdice

1. Testo za V posodi zmešajte moko in pecilni prašek. Dodajte preostale
medenjake: sestavine in z mešalnikom (z metlicami) izdelajte gladko testo. 		
		 Testo postavite za eno uro v hladilnik.
2. Model za peko obložite s papirjem za peko. Segrejte pečico.
		Električna pečica: približno 180 °C
Pečica na vroči zrak: približno 160 °C
3.	Testo razvaljajte po delih na pomokani delovni površini na približno 1 cm
debeline in s šablono ali modelčkom za kekse izrežite dve veliki srci (dolžine
približno 18,5 cm). Srci dajte na model za peko, z nastavkom v obliki kroga
ali s slamico naredite dve luknjici in specite.		
		 Položaj v pečici: sredina
		 Čas peke: približno 18 minut
		 Srci skupaj s papirjem za peko prestavite na mrežo in počakajte, da se
		 ohladita.
4. Okrasitev:	V posodo dajte beljak in mešajte z mešalnikom (z metlicami), da dobite
čvrst sneg. Postopoma dodajte sladki prah in naredite gost preliv. Približno
eno žlico preliva dajte v vrečko za okraševanje ali v vrečko za zamrzovanje.
Odrežite en vrh vrečke in okrasite srci. Preostali obliv dajte v posodice in ga
pobarvajte z jedilnimi barvami po navodilu na zavitku. Obliv dajte v vrečko
za okraševanje z nastavkom v obliki zvezde (Ø 5 mm) in srci okrasite. Po
oblivu takoj posujte okraske ali jih prilepite z belo sladkorno pisavo. Pustite,
da se obliv strdi.

Nasvet:
• Za okraševanje je
najbolje uporabiti
vrečke za enkratno uporabo.
• Namesto dveh
velikih src
lahko izrežete 6
manjših, dolžine
približno 11 cm.
• Pecivo lahko v
dobro zaprtih
posodah hranite
do dva tedna.
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Za približno 30 kosov
Za model za peko:
papir za peko
Krhko 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. Oetker mletih mandljev
Nadev:
150 g temne čokolade
100 g Dr. Oetker marcipanove mase
100 g mehkega masla
Za okrasitev:
100 g mlečne čokolade
približno 75 g Dr. Oetker bele
prelivne čokolade

1. Priprava: 	Model za peko obložite s papirjem za peko. Segrejte pečico.
		 Električna pečica: približno 200 °C
		 Pečica na vroči zrak: približno 180 °C
2. Krhko testo: 	V posodi zmešajte moko in gustin. Dodajte preostale sestavine in vse skupaj
mešajte z mešalnikom (z lopaticami) najprej pri najmanjši, nato pa pri največji
hitrosti, da dobite gladko testo. Testo na pomokani delovni površini razvaljajte na
približno ½ cm debeline in izrežite kroge (Ø 5 cm). Cekine razporedite na model
za peko in specite.

NASVET:
• Kekse lahko v
dobro zaprtih
posodah na
hladnem hranite
do 2 tedna.
• Vrsto obliva lahko
izberete po želji.
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		 Položaj v pečici: sredina
		 Čas peke: približno 10 minut
		 Kekse skupaj s papirjem za peko prestavite na mrežo in počakajte, da se ohladijo.
3. Nadev:	Obliv iz temne čokolade stopite po navodilu na zavitku. Marcipan naribajte in ga v
posodo kremasto umešajte skupaj z maslom in stopljenim oblivom. Žličko nadeva
dajte na polovico keksa in prekrijte z drugim keksom.
4. Okrasitev:	Preliv iz mlečne in bele čokolade raztopite vsakega posebej po navodilu na
zavitku. Kekse potopite v čokolado oziroma jih z njo premažite in okrasite z
leseno palčko.

Za približno 30 kosov
Za model za peko:
papir za peko
Sestavine:
70 g suhih dateljnov brez koščic
50 g suhih marelic (mehkih)
4–6 žlic jabolčnega soka
100 g brazilskih oreščkov
100 g Dr. Oetker mletih mandljev
15 g ekspandiranega amaranta
malo mandljeve arome
Za okrasitev:
približno 20 g Dr. Oetker kakava za
kolače

1. Priprava: S
 uho sadje drobno narežite in dajte za dve uri v jabolčni sok.
Model za peko obložite s papirjem za peko. Segrejte pečico.
		Električna pečica: približno 170 °C
Pečica na vroči zrak: približno 150 °C
2. Izdelava:	Suho sadje dajte skupaj s sokom in oreščki v mešalnik in
zmešajte. Nato zmes prelijte v posodo in dodajte brazilske
oreščke, mandlje, amarant in aromo. Z vlažnimi rokami
oblikujte kroglice velikosti oreha, razporedite jih na model za
peko in specite.
		 P
 oložaj v pečici: sredina
Čas peke: približno 12 minut
		 Pecivo skupaj s papirjem za peko prestavite na mrežo in 		
		 počakajte, da se ohladi.

NASVET:
Kroglice lahko
v dobro zaprtih
posodah hranite do
dva tedna.

3. Okrasitev:	Kroglice z žlico in vilicami povaljajte v kakavu.
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Za približno 30 kosov
Za model za peko:
papir za peko
Rozine v rumu:
275 g rozin
75 ml ruma
100 g Dr. Oetker kandirane
pomarančne lupine
100 g Dr. Oetker kandirane
limonine lupine
Nadev:
200 g Dr. Oetker marcipanove mase
50 g masla
Krhko testo:
375 g pšenične moke
1 zavitek Dr. Oetker Original
Backin pecilnega praška
100 g sladkorja
1 zavitek Dr. Oetker vanilin sladkorja
ščepec soli
noževa konica mletih klinčkov
noževa konica mletega kardamoma
noževa konica mletega ingverja
noževa konica mletega muškatnega
oreščka
noževa konica mletega cimeta
1 zavitek Dr. Oetker Finesse naribane
pomarančne lupinice
2 jajci (velikosti M)
100 g mehkega masla ali margarine
250 g puste skute
100 g Dr. Oetker mletih mandljev
Za premaz in posip:
približno 100 g masla
približno 50 g sladkorja
približno 25 g Dr. Oetker Sladkega prahu

1. Rozine v Rozine namočite v rum in pustite stati, najbolje čez noč
rumu: Kandirano pomarančno in limonino lupinico nasekljajte.
2. Model za peko obložite s tremi plastmi papirja za peko.
		 Segrejte pečico.
		 Električna pečica: približno 250 °C
		 Pečica na vroči zrak: približno 230 °C
3. Nadev: 	Marcipan zmešajte z maslom, razdelite ga na tri enake dele
in vsak del razvaljajte v pravokotnik dolžine približno 35 cm.
4. Krhko testo:	V posodi zmešajte moko in pecilni prašek. Dodajte preostale sestavine, razen mandljev, kandirane limonine in
pomarančne lupinice ter rozin v rumu. Vse skupaj mešajte
z mešalnikom (z metlicami) najprej pri najmanjši, nato pa
pri največji hitrosti, da dobite gladko testo. Testo vzemite iz
posode, na pomokani delovni površini dodajte mandlje, kandirano limonino lupinico, kandirano pomarančno lupinico in
rozine ter vse skupaj pregnetite. Testo razdelite na tri enake
dele in oblikujte svaljke, dolge približno 35 cm.
5. Nato svaljke sploščite po dolžini. Na testo položite sva		 ljek marcipana, testo preganite in pritisnite skupaj (slika 1).
		 Na model za peko položite dva polnjena svaljka testa,
		 enega poleg drugega (slika 1). Tretji polnjeni svaljek testa
		 položite po sredini (slika 2). Testo specite.
6. Pred peko zmanjšajte temperaturo pečice.

NASVET:
V dobro zaprtih
posodah lahko
kolač hranite dva
tedna.
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Električna pečica: približno 180 °C
		 Pečica na vroči zrak: približno 160 °C
		 Položaj v pečici: sredina
		 Čas peke: približno 65 minut
7. Premaz Maslo stopite. Kruh takoj po peki premažite in posujte s
in posip: sladkorjem. Položite ga na mrežo in pustite, da se ohladi.
		 Posujte ga s sladkim prahom.

Slika 1

Slika 2

Praznični čas je lepši s tradicionalnim
pecivom, kakršnega so pekle naše
babice. Nov videz Dr. Oetker Domačih
mešanic vam nudi tradicionalne okuse
z enostavno in hitro pripravo peciva.
• Vanilijevi rogljički
Mešanice z naravno aromo vanilije je
dovolj za 125 rogljičkov, priložen je tudi
sladkor za posipanje.
• Krhki keksi
S pomočjo Dr. Oetker mešanice za
pripravo Krhkih keksov bodo Vaši keksi
rahli in okusni. Mešanica zadostuje za
pripravo 100 krhkih keksov.
• Princes krofi
Tradicionalna receptura za vanilijevo
kremo in sočno testo bo vaših 20
kosov princeskinih krofov naredila
odlično kremaste.

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

