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Barve 
poletja

Zbirka receptov št. 10





lahko na svoji mizi kadar koli pričarali poletno vzdušje. Recite 
»ne« turobnemu zimskemu počutju! 

Vaš Dr. Oetker tim Slovenija

Bleščeče rdeča, sončno rumena, sveže zelena – ko dnevi 
postanejo mrzli in sivi, začnemo hrepeneti po intenzivnih 
barvah poletja. Te svetleče barve lahko na preprost način 
ujamete v kozarce, in to z izjemno zanesljivimi izdelki za 
vlaganje Dr. Oetkerja! Z našimi ustvarjalnimi recepti si boste 

Naj bo pisano!

 do 20 min
 do 40 min
 do 60 min

 preprosto
 potrebno nekoliko vaje
 zahtevno

Čas kuhanja ne vključuje mirovanja, peke in hlajenja jedi.

Pojasnila simbolov receptov



Približno 6 kozarcev po 200 ml

Sestavine: 
 700 g marelic (očiščenih in stehtanih)

300 g hrušk (očiščenih in stehtanih)

100 g zdrobljenih praženih lešnikov

400 g sladkorja, rjavega sladkorja ali 

sadnega sladkorja 

1 zavojček Dr. Oetker Gelfixa Extra 2:1

 1. Priprava:   Marelice umijte in odstranite njihove koščice. Nato jih na drobno narežite in od-
tehtajte 700 g. Hruške olupite, narežite na večje koščke in odtehtajte 300 g. Nato jih 
zmečkajte.

 2. Kuhanje:   Marelice, zmečkane hruške in zdrobljene pražene lešnike stresite v velik lonec. Slad-
kor zmešajte z Gelfixom Extra 2:1 ter nato premešajte še s sadjem in zdrobljenimi 
praženimi lešniki. Mešanica naj zavre pri visoki temperaturi ob nenehnem mešanju, 
nato pa naj vsaj 3 minute rahlo vre – prav tako ob neprestanem mešanju. Z mešanice 
po potrebi odstranite peno ter jo takoj do robov napolnite v pripravljene kozarce. Le-
te zaprite s pokrovi z navojem (Twist-off®), nato pa jih obrnite na glavo in pustite tako 
stati približno 5 minut.

DŽEM IZ MARELIC IN HRUŠK Z 
ZDROBLJENIMI PRAŽENIMI LEŠNIKI

Oranžen užitek
 NASVET:
   Če želite preveriti 
trdoto mešanice, na 
ohlajen krožnik stre-
site 1–2 čajni žlički 
vroče sadne mase. 
Če le-ta postane 
gosta in debela, bo 
tudi ustekleničen 
džem dovolj trd. Če 
si želite večje trdote, 
vročo maso 
zmešajte z 1 
zavojčkom citronske 
kisline Dr. Oetker in 
preden džem 
ustekleničite, na ohl-
ajenem krožniku na-
redite še en poskus.



Približno 6 kozarcev po 200 ml 

Sestavine: 
800  g rdečih jagod (očiščenih in 

stehtanih)

400 g nektarin (očiščenih in stehtanih)

1 zavojček Dr. Oetker Finesse Nariba-

ne limonine lupine

1 vrečka Dr. Oetker Extra želirnoga 

sladkorja 2:1

 1. Priprava:  Marelice umijte in jim odstranite koščice. Nato jih na drobno narežite 
in odtehtajte 800 g. Nektarine prav tako umijte in jim odstranite 
koščice. Nato jih narežite na majhne kocke in odtehtajte 400 g

 2. Kuhanje:  Jagode, nektarine in naribano limonino lupino v velikem loncu skupaj 
z Extra želirnim sladkorjem 2:1 dobro premešajte. Mešanica naj zavre 
pri visoki temperaturi ob nenehnem mešanju, nato pa naj vsaj 3 mi-
nute rahlo vre – prav tako ob neprestanem mešanju. Z mešanice po 
potrebi odstranite peno ter jo takoj do robov napolnite v pripravljene 
kozarce. Le-te zaprite s pokrovi z navojem (Twist-off®), nato pa jih 
obrnite na glavo in  pustite tako stati približno 5 minut.

DŽEM IZ JAGOD IN NEKTARIN

Rdeca še nikoli ni tako 
lepo sijala



Približno 6 kozarcev po 200 ml

Sestavine:
900 ml jabolčnega soka (nesladka-

nega, ki ste ga iztisnili sami; lahko je 

tudi kupljen)

3 stebla poprove mete

2 limeti

1 vrečka Dr. Oetker Extra želirnoga 

sladkorja 2:1

 

 1. Priprava:  Odmerite 900 ml jabolčnega soka ter umijte stebla poprove mete. Stebla in sok sku-
paj v velikem loncu zavrite in mešanico pustite, da rahlo vre še približno 2 minuti, 
nato pa lonec odstavite s štedilnika. Limete umijte z vročo vodo, na suho odrgnite, 
tanko olupite in lupino narežite na drobne trakove (sadeže lahko olupite tudi s strgal-
nikom). Limetino lupino položite na stran za pozneje. 

 2. Kuhanje:  Odstranite poprovo meto. K jabolčnemu soku dodajte Extra želirni sladkor 2:1 in do-
bro premešajte. Mešanica naj zavre pri visoki temperaturi ob nenehnem mešanju, 
nato pa naj vsaj 2 minuti rahlo vre – prav tako ob neprestanem mešanju. Dodajte li-
metino lupino in mešanico kuhajte še 1 minuto. Po potrebi z mešanice odstranite 
peno ter jo takoj do robov napolnite v pripravljene kozarce. Le-te zaprite s pokrovi z 
navojem (Twist-off®), nato pa jih obrnite na glavo in pustite tako stati približno 5 mi-
nut. Med hlajenjem kozarce večkrat obrnite, saj se bo tako limetina lupina bolje po-
razdelila.

ŽELE IZ POPROVE METE IN JABOLK Z LIMETO

Sveže zelena za vsako NASVET:
   Če želite preveriti 
trdoto mešanice, na 
ohlajen krožnik stre-
site 1–2 čajni žlički 
vroče tekočine. Če 
postane masa gosta 
in debela, bo tudi 
ustekleničen žele 
dovolj trd. Če si 
želite večje trdote, 
vročo maso 
zmešajte z 1 vrečko 
Dr. Oetker Citronske 
kisline in preden 
žele ustekleničite, 
na ohlajenem 
krožniku naredite še 
en poskus.

jutro



Približno 11 kozarcev po 200 ml

Sestavine:
600 g borovnic

(očiščenih in stehtanih)

600 g robidnic

(očiščenih in stehtanih)

1 zavojček Schwartau naravne arome 

burbonske vanilije

500 ml pomarančnega soka

2 jedilni žlici limonovega soka

1 vrečka Dr. Oetker Extra želirnoga 

sladkorja 2:1

 

 NASVET:
– Sadno strjenko 
postrezite skupaj z jo-
gurtom ali sladkano 
skuto, npr. po slojih, v 
steklenih servirnih 
skodelicah. 

– Strjenka se v hladil-
niku obdrži približno 3 
mesece. 

– Pripravite jo lahko 
tudi s 1200 g zamrzn-
jene jagodne 
mešanice.

 1. Priprava:  Borovnice preberite, umijte in odtehtajte 600 g. Robidnice prav 
tako preberite in odtehtajte 600 g.

 2. Kuhanje:  Sadje, naravno aromo burbonske vanilije in sokove dajte v velik 
lonec skupaj z Extra želirnim sladkorjem 2:1 ter vse skupaj do-
bro premešajte. Mešanica naj zavre pri visoki temperaturi ob 
nenehnem mešanju, nato pa naj vsaj 3 minute rahlo vre – prav 
tako ob neprestanem mešanju. Z mešanice po potrebi odstra-
nite peno ter jo takoj do robov napolnite v pripravljene kozarce. 
Le-te zaprite s pokrovi z navojem (Twist-off®), nato pa jih 
obrnite na glavo in pustite tako stati približno 5 minut.

Sveže zelena za vsako

STRJENKA IZ BOROVNIC IN ROBIDNIC

Zagotovljen vijolicast
užitek



Približno 5 kozarcev po 200 ml

Sestavine:
650 ml kosmuljevega soka (nesladkane-

ga, stisnjenega iz pribl. 1,2 kg kosmulj)

200 g breskev (očiščenih in stehtanih)

1 škatla Dr. Oetker Dietnega želirnega 

sladkorja 

 1. Priprava:  Kosmulje umijte, iz njih z loncem na pritisk ali ustrezno pripravo pridobite kosmuljev 
sok in odmerite 650 ml. (Opozorilo: prosimo, da upoštevate navodila proizvajalca.) 
Breskve umijte, tanko olupite in odstranite koščice. Nato jih narežite na majhne ko-
cke in odtehtajte 200 g.

 2. Kuhanje:  Sok in sadje dajte v velik lonec skupaj z Dietnim želirnim sladkorjem ter vse skupaj 
dobro premešajte. Mešanica naj zavre pri visoki temperaturi ob nenehnem mešanju, 
nato pa naj vsaj 3 minute rahlo vre – prav tako ob neprestanem mešanju. Z 
mešanice po potrebi odstranite peno ter jo takoj do robov napolnite v pripravljene 
kozarce. Le-te zaprite s pokrovi z navojem (Twist-off®), nato pa jih obrnite na glavo 
in pustite tako stati približno 5 minut. Med hlajenjem jih večkrat obrnite.

KOSMULJEV ŽELE Z BRESKVIJO

Zlato vzhajajocega 
sonca



Približno 5 kozarcev po 200 ml

Sestavine:
700 g pasiranih malin

(iz približno 1000 g malin)

1 vrečka Dr. Oetker Extra želirnoga 

sladkorja 2:1

75 ml pomarančnega likerja

NASVET: 
Namesto Dr. Oetker 
Extra želirnega slad-
korja lahko džem prip-
ravite z 1 zavojčkom 
Dr. Oetker Gelfixa Ex-
tra 2:1 in 500 g slad-
korja. 

 1. Priprava:  Maline preberite in pretlačite skozi cedilo. Nato odtehtajte 700 g.

 2. Kuhanje   Sadno kašo v velikem loncu dobro premešajte z Extra želirnim 
sladkorjem 2:1. Mešanica naj zavre pri visoki temperaturi ob ne-
nehnem mešanju, nato pa naj vsaj 3 minute rahlo vre – prav tako 
ob neprestanem mešanju. Umešajte pomarančni liker. Z 
mešanice po potrebi odstranite peno ter jo takoj do robov napol-
nite v pripravljene kozarce. Le-te zaprite s pokrovi z navojem 
(Twist-off®), nato pa jih obrnite na glavo in pustite tako stati 
približno 5 minut.

ŽAMETEN MALINOV DŽEM S POMARANČNIM   
LIKERJEM

Skušnjava v rožnatem



Približno 4 steklenice po 500 ml

Sestavine:
1 l rdečega ribezovega soka (nesladka-

nega, iz približno 2 kg ribeza)

250 ml vode

1 strok Dr. Oetker Burbonske vanilije 

150 g belega sladkorja kandis

1/2 vrečke Dr. Oetker Extra želirnega 

sladkorja 2:1 (250 g)

350 ml vodke ali rakije

 1. Priprava:  Ribez umijte, iz njega z loncem na pritisk ali ustrezno pripravo pridobite ribezov sok 
in odmerite 1.000 ml. (Opozorilo: prosimo, da upoštevate navodila proizvajalca.) Po 
dolžini razpolovite strok vanilije. Sredico izdolbite s hrbtno stranjo noža. Strok vanilije 
nato razdelite na štiri kose.

 2. Kuhanje:  Ribezov sok, vodo, vanilijevo sredico in strok ter 50 g sladkorja kandis dajte v velik 
lonec. Umešajte Extra želirni sladkor 2:1. Mešanica naj zavre pri visoki temperaturi 
ob nenehnem mešanju, nato pa naj vsaj 3 minute rahlo vre – prav tako ob nepresta-
nem mešanju. Umešajte vodko ali rakijo. Liker za kratek čas ohladite. Preostali slad-
kor kandis razdelite v štiri pripravljene steklenice. Liker natočite v steklenice ter v 
vsako dodajte 1/4 vanilijevege stroka. Steklenice shranite v hladilniku. Pred 
uživanjem likerja jih pretresite.

RDEČ RIBEZOV LIKER

Naj živi rdeca!

NASVETI: 
– Liker lahko 
postrežete s penino 
ali sladoledom. 

– Liker lahko pripra-
vite tudi iz zamrznje-
nega ribeza.



Približno 6 kozarcev po 200 ml

Sestavine:
400 g plodov rumene paprike

(očiščenih in stehtanih)

700 g paradižnika

(očiščenega in stehtanega)

100 g črnih oliv brez koščic

1 jedilna žlica jedilnega olja, npr. 

olivnega

100 ml balzamičnega kisa

1 strok Dr. Oetker Burbonske vanilije

1/2 zavojčka Dr. Oetker Gelfixa Extra 

2:1

250 g sladkorja

Sol

Sveže mlet poper

 1. Priprava:  Papriko očistite, narežite na majhne kocke in odtehtajte 400 g. 
Paradižnik umijte, narežite na majhne kocke in odtehtajte 700 g. 
Olive narežite na rezine. 

 2. Kuhanje:  Ko v loncu segrejete olje, v njem rahlo podušite kocke paprike. 
Dodajte paradižnik, olive, kis ter s sladkorjem in Gelfixom Extra 
2:1 vse skupaj dobro premešajte. Mešanica naj zavre pri visoki 
temperaturi ob nenehnem mešanju, nato pa naj vsaj 15 minut 
rahlo vre, pri čemer jo nekajkrat premešajte. Omaki po okusu do-
dajte še sol in poper ter jo takoj do roba napolnite v pripravljene 
kozarce. Le-te zaprite s pokrovi z navojem (Twist-off®), nato pa 
jih obrnite na glavo in pustite tako stati približno 5 minut.

NASVETI:
– Omako postrezite k 
mesu z žara ali (toplo) 
k testeninam. 

– Olive lahko kupite 
že narezane na re-
zine. 

MEDITERANSKA PARADIŽNIKOVA OMAKA

Pisane zacimbe 
poletja



Rezeptsammlung Nr. 97
Dr. Oetker d.o.o., Gmajna 15, 1236 Trzin, T: 01/589 72 80, F: 01/562 10 56




