
Zbirka receptov št. 46

Pripravljeno
Ljubeznijo

z



preprosto 

potrebnih je nekaj izkušenj

precej zahtevno

 do 20 minut

 do 40 minut

 do 60 minut

Čas priprave ne vključuje čakanja, kuhanja in hlajenja.

Pojasnilo oznak v receptih:



#kuhaj znajdražjimi

Več idej, receptov, nasvetov in namigov najdete na

Življenje brez okusne ozimnice? Nepredstavljivo!
Priprava ozimnice nas vsako leto znova razveseli,
še posebej ker lahko v celotnem postopku uživamo s
svojimi najbližjimi ali jih presenetimo z najokusnejšo
marmelado, ki smo jo pripravili. 
Da bi vašim najdražjim narisali nasmeh na obraz, so naši 
strokovnjaki iz poskusne kuhinje Dr. Oetker pripravili nove 
recepte, s katerimi lahko pripravite okusna darila za 

različne priložnosti. 
Ne glede na to, ali gre za izvrsten džem iz malin in manga za 
materinski dan, napitek iz jagod in limon, ki ga boste prinesli 
na naslednjo rojstnodnevno zabavo, ali za domači 
paradižnikov kečap, ki bo obogatil vsak žar - tukaj boste 
zagotovo našli pravo idejo.

Veliko zabave pri pripravi vam želi
Vaš Dr. Oetker tim

DrOetkerSlovenija dr.oetker_slovenija



približno 6 kozarcev po 200 ml

Sestavine:
750 g jagod 

(stehtajte očiščene)

200 ml suhega vina prosecco

1 zavitek Dr. Oetker Gelfix 2:1 

500 g sladkorja

  DŽEM IZ JAGOD IN VINA PROSECCO

 1. Priprava:   Jagode operite, očistite, drobno narežite in odtehtajte 750 g.

 2. Postopek:  V velikem loncu dobro premešajte jagode in prosecco ter dodajte Dr. Oetker Gelfix  
  2:1. Vse skupaj zavrite in ob neprestanem mešanju kuhajte najmanj 3 minute. Po  
  potrebi odstranite peno in takoj nalijte do roba v pripravljene kozarce. Zaprite jih s  
  pokrovčki z navojem (twist-off ®), obrnite in pustite na pokrovu stati   
  približno 5 minut. 

NASVET:
Preverjanje želiranja:
Preden napolnite 
kozarce, dajte na 
krožnik 1-2 žlički
vroče zmesi.
Če se zmes ne strdi, jo
kuhajte še 1 minuto.

imenitno   
darilo za goste

Imenitno   
darilo za goste



  Pripravite
z ljubeznijo

DŽEM IZ BRESKEV IN MARELIC,   
Z MANJ KALORIJAMI

 1. Priprava:  Marelice in breskve operite, očistite, drobno narežite in 
odtehtajte po 500 g.

 2. Postopek:  V velikem loncu zmešajte sadje in Dr. Oetker Stevia želirni 
sladkor. Vse skupaj zavrite in ob neprestanem mešanju 
kuhjate najmanj 3 minute. Po potrebi odstranite peno in takoj 
nalijte do roba v pripravljene kozarce. Zaprite jih s pokrovčki z 
navojem (twist-off ®), obrnite in pustite na pokrovu stati 
približno 5 minut.

približno 6 kozarcev po 200 ml 

Sestavine:
500 g zrelih breskev   
(stehtajte očiščene)

500 g zrelih marelic 
(stehtajte očiščene)

1 zavitek Stevia želirnega sladkorja

NASVET:
V kuhan džem vmešajte 2 
žlici breskovega likerja ali 
mareličnega žganja.
                



1-2 steklenici po 500 ml

Sestavine:           
750 ml paradižnikovega soka 

50 ml ananasovega soka 

100 ml vinskega kisa

približno 2 žlici omake Worcester 

2 žlici paradižnikovega koncentrata

2 ščepca kajenskega popra 

2 ščepca mletega popra

½ paličice cimeta 

1 ščepec zvezdastega janeža

1-2 ščepca mletih klinčkov 

1-2 ščepca mletega pimenta

1-2 lovorjeva lista

½ zavitka Extra želirnega 

sladkorja 2:1

sol

PARADIŽNIKOV KEČAP ''NA HITRO''

 1. Priprava: Odtehtajte 750 ml paradižnikovega soka in 50 ml ananasovega soka.

 2. Postopek:  V velikem loncu dobro premešajte paradižnikov sok, ananasov sok, kis, omako 
Worcester, paradižnikov koncentrat in vse začimbe z Dr. Oetker Extra želirnim 
sladkorjem 2:1. Vse skupaj zavrite in ob neprestanem mešanju kuhajte najmanj 
10-15 minut. Odstranite lovorjev list, cimetovo palčko in zvezdasti janež ter solite 
po želji. Po potrebi odstranite peno in zmes takoj nalijte do roba v pripravljene 
steklenice. Zaprite jih s pokrovčki z navojem (twist-off ®), obrnite in pustite na 
pokrovu stati približno 5 minut.

NASVETI:
Cimet, zvezdasti 
janež in lovorjev list 
položite v papirnati 
filter, dobro zaprite in 
kuhajte skupaj z 
zmesjo; tako boste 
lahko enostavno 
odstranili začimbe.
        

super
za vsak piknik



DŽEM IZ MALIN IN MANGA

 1. Priprava:  Maline preberite in odtehtajte 600 g. Zamrznjeno sadje 
odmrznite in ga uporabite skupaj s sokom, ki se je izločil. 
Mango olupite, odstranite koščico, narežite ga na drobne 
koščke in odtehtajte 400 g.

 2. Postopek:  V velikem loncu dobro zmešajte sadje, sladkor in Dr. Oetker 
Gelfix 2:1. Vse skupaj zavrite in ob neprestanem mešanju 
kuhajte najmanj 3 minute. Po potrebi odstranite peno in takoj 
nalijte do roba v pripravljene kozarce. Zaprite jih s pokrovčki z 
navojem (twist-off ®), obrnite in pustite na pokrovu stati 
približno 5 minut.

približno 5 kozarcev po 200 ml

Sestavine:
600 g malin (stehtajte očiščene),

svežih ali zamrznjenih

400 g manga (stehtajte očiščenega)

1 zavitek Dr. Oetker Gelfix 2:1

500 g sladkorja

NASVETI:
•  V kuhano zmes lahko po želji 

dodate 50 ml pomarančnega 
likerja.

•  Za džem iz malin in ananasa 
mango nadomestite s svežim 
ananasom.

              

 darilo 
za mamo

  Domača 
oZimnica

je čudovito darilo, ki se ga bo vsak razveselil. Nalepke za svojo ozimnico poiščite na
www.oetker.si



približno 8 porcij

Sestavine:
300 g jagod (stehtajte očiščene)

200 g rdečega ribeza 
(stehtajte očiščenega)

200 g višenj (stehtajte očiščene) 

200 g malin (stehtajte očiščene) 

100 g robid (stehtajte očiščene)

½ zavitka Dr. Oetker Extra 

želirnega sladkorja 2:1

VKUHAN RDEČI ŽELE 

 1. Priprava:  Jagode operite, očistite, drobno narežite in odtehtajte 300 g. Ribez operite, jagode 
potrgajte s pecljev in natehtajte 200 g. Višnje operite, odstranite koščice in odtehtajte 
200 g. Maline preberite in odtehtajte 200 g. Robidnice preberite, večje jagode po 
potrebi prepolovite in odtehtajte 100 g.

 2. Postopek:  V velikem loncu dobro premešajte sadje z Dr. Oetker želirnim sladkorjem Extra 2:1. 
Vse skupaj zavrite in ob neprestanem mešanju kuhajte najmanj 3 minute. Po 
potrebi odstranite peno in takoj nalijte do roba v pripravljene kozarce. Zaprite jih s 
pokrovčki z navojem (twist-off ®), obrnite in pustite na pokrovu stati približno 5 minut.

NASVETI:
•  Namesto svežega 

sadja lahko uporabite 
tudi 1 kg zamrznje-
nega mešanega 
jagodičevja. Sadje 
stehtajte zamrznjeno, 
pustite, da se 
odmrzne, in sok, ki se 
izloči, uporabite pri 
pripravi.  

•  Žele lahko obogatite s 
50 ml amaretta.    

 Poseben 
znak zahvale 



JAGODNI NAPITEK Z LIMONO

 1. Priprava:  Jagode operite, očistite, odtehtajte 900 g in jih pretlačite v pire.

 2. Postopek:  V velikem loncu dobro premešajte jagodni pire, ribezov nektar 
in limonin sok s sladkorjem ter dodajte Dr. Oetker Gelfix 2:1. 
Vse skupaj zavrite in ob neprestanem mešanju kuhajte 
najmanj 3 minute. Po potrebi odstranite peno in pustite, da se 
malo ohladi. Dodajte vodko, nalijte v steklenico z zamaškom in 
postavite v hladilnik. Pred serviranjem napitek pretresite.

približno 3 steklenice po 500 ml  

Za 1 veliko ali več manjših steklenic 
(skupno približno 1,5 l)     
Sestavine:
900 g jagod (stehtajte očiščene)

150 ml nektarja črnega ribeza 

100 ml limoninega soka

½ zavitka Dr. Oetker Gelfix 2:1 
(12,5 g)

250 g sladkorja

250 ml vodke

   
NASVETI: 
• Okusen je tudi kot preliv za  
 sladice, npr. za vanilijev  
 sladoled.
•  Jagodni napitek z limono
 lahko pripravite tudi s ½   
 zavitka Dr. Oetker želirnega  
 sladkorja Extra 2:1.
• Preizkusite recept še z   
 malinami.

Popoln 
sadni napitek  



približno 7 kozarcev 
po 200 ml

Sestavine:
750 ml soka iz kutin 

(iz približno 1600 g kutin)

500 ml jabolčnega soka 
(iz približno 900 g jabolk)

sok 1 limone

1 zavitek Dr. Oetker Gelfix 3:1

350 g sladkorja

ŽELE IZ KUTIN IN JABOLK

 1. Priprava:  Kutine dobro obrišite s krpo, da s površine odstranite dlačice. Operite jih, vsako 
narežite na 8 kosov in s pomočjo ekonom lonca/sokovnika na paro iztisnite sok 
(Opomba: prosimo, sledite navodilom proizvajalca lonca/sokovnika.). Namerite 750 
ml soka. Jabolka operite, vsako narežite na 4 kose, iztisnite sok in ga namerite 500 
ml. Dodajte limonin sok.

 2. Postopek: V velikem loncu premešajte sokove s sladkorjem in dodajte Dr. Oetker Gelfix 3:1.  
  Vse skupaj zavrite in ob neprestanem mešanju kuhajte najmanj 3 minute. Po  
  potrebi odstranite peno in takoj nalijte do roba v pripravljene kozarce. Zaprite jih s  
  pokrovčki z navojem (twist-off ®), obrnite in pustite na pokrovu stati približno 5  
  minut.

dišeči
kozarci

NASVETI:
 Kutinov sok lahko 
dobite tudi tako, da 
jih narežete na 
manjše kose, dodate 
vodo (250 ml vode na 
1 kg sadja) in kuhate 
na šibkem ognju. Ko 
se sadje spremeni v 
kašo, dobljeno zmes 
precedite skozi sito.



SLIVOV NAMAZ

 1. Priprava: Slive operite, odstranite koščice, vsako razrežite na 4 kose in  
  odtehtajte 1,5 kg.

 2. Postopek:  V velik lonec dajte sadje, črno vino, paličice cimeta in   
Dr. Oetker Bourbon vanilin sladkor. Vse skupaj zavrite in ob 
občasnem mešanju kuhajte še 15 minut. Odstranite paličice 
cimeta in iz sadne zmesi naredite fini pire. Vmešajte sladkor in 
Dr. Oetker Gelfix 2:1 slive. Vse skupaj še enkrat zavrite in ob 
neprestanem mešanju kuhajte še najmanj 3 minute.. Po 
potrebi odstranite peno in takoj nalijte do roba v pripravljene 
kozarce. Zaprite jih s pokrovčki z navojem (twist-off ®), takoj 
obrnite in pustite na pokrovu stati približno 5 minut.

približno 8 kozarcev 
po 200 ml

Sestavine:
1 ½ kg sliv (stehtajte očiščene) 

150 ml črnega vina

2 paličici cimeta

2 zavitka Dr. Oetker Bourbon vanilin 
sladkorja

1 zavitek Dr. Oetker Gelfix 2:1 slive

500 g sladkorja

NASVET:
Namaz lahko pripravite 
iz različnih vrst sliv.

  sladka
         jesen



UŽITEK
hitre priprAVe

in podarjanja

 z izdelki

  Odkrijte

svoje OZimnice

Dr. Oetker!


