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 in darilo za vaše najdražje

VSE NA ENEM MESTU
ZA NAJSLAJŠI BOŽIČ

Brezplačna 
dostava

dostavljeno v 1 - 2 dni 
na vašem naslovu

Darilo ob
vsakem nakupu

V naši spletni trgovini boste
našli ves svet izdelkov
Dr. Oetker, modelčke in
pripomočke za pripravo
sladic. Poiščite tudi naše
ekskluzivne pločevinaste škatle
za shranjevanje piškotov,
ki so kot nalašč za darilo pod božičnim
drevescem in bodo navdušile vsakogar.

oetker-shop.si 
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 do 20 minut
 do 40 minut
 do 60 minut

 preprosto 
 potrebnih je nekaj izkušenj
 precej zahtevno

Naveden je čas priprave brez čakanja, peke in hlajenja

Razlaga znakov ob receptih:

Ko se po kuhinji razširi vonj po sveže pečenih piškotih,  
vsi vedo, da je božič pred vrati.
Tudi letos smo vam pripravili veliko imenitnih receptov za 
božične sladice: od sladkih, tradicionalnih, preko darilc iz 
kuhinje, pa vse do torte v obliki zvezde za božično kosilo. 
Poiščite svoj navdih!

Vam in vašim najdražjim iz vsega srca 
želimo lepe božične praznike!

Vaša ekipa Dr. Oetkerja

Rogljički z nugatom stran 4

Vaflji s cimetom stran 5 

Piškoti, polnjeni s karamelo stran 6

Šarkelj z vinom stran 7

Huzarski krapki s temno čokolado stran 8

Male sadne pite stran 9

Adventni kolač stran 10

Razpokančki stran 11

Mala torta v obliki zvezde s kremo  
iz cimeta in stepene smetane stran 13

Krhki keksi z makom stran 14

Marcipanove zvezdice stran 15

Božični kolač s hiškami iz piškotov 
Speculaas stran 16

Božični polžki s cimetom in prelivom iz 
kremnega sira stran 19

 in darilo za vaše najdražje

Več idej, receptov, nasvetov in namigov najdete na

DrOetkerSlovenija dr.oetker_slovenija

Veselje ob peki božičnih sladic



približno 64 kosov

Za pekač:

papir za peko

Krhko testo:

300 g pšenične moke

1 zvrhana žlička Dr. Oetker  
Original Backin pecilnega praška

50 g sladkorja

1 zavitek Dr. Oetker vanilin sladkorja

ščepec soli

150 g kisle smetane

100 g zmehčanega masla

50 g Dr. Oetker drobno
mletih mandljev

Nadev:

150 g nugata iz lešnikov

Poleg tega:

malo vode

približno 50 g Dr. Oetker drobno  
mletih mandljev

Dr. Oetker Sladki prah 

 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 
mešajte z mešalnikom (z lopaticami) – najprej pri najmanjši hitrosti, nato pa pri 
največji. Testo razdelite na 8 približno enakih delov in vsak kos oblikujte v kroglo. 

 rogljičkov:  Vsak kos testa sploščite, ga razvaljajte na rahlo pomokani delovni površini v 
kroge (premera približno 15 cm) ter jih razdelite na 8 kosov v obliki torte (sl. 1). 
Širšo stran premažite z nugatom (sl. 2) in testo zavijte proti vrhu. Zgornjo stran 
rogljičkov premažite z malo vode in jih povaljajte v mandljih. Položite na pekač in 
specite.

   Položaj v pečici: srednji 
Čas peke: približno 15 minut

   Rogljičke z nugatom skupaj s papirjem za peko prestavite na kuhinjsko mrežo in 
počakajte, da se ohladijo.

 4. Okrasitev:  Rogljičke posujte s sladkorjem v prahu.

NASVETI:
•  Če imate samo en 

pekač, lahko drugo 
polovico rogljičkov 
pripravite na 
papirju za peko, ki 
ga nato preprosto 
prestavite na 
pekač.

•  Rogljičke lahko v 
dobro zaprtih  
škatlah hranite 
približno teden dni. 

ROGLJIČKI Z NUGATOM

3. Oblikovanje
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 1. Kompot: Jabolka olupite, vsako razrežite na štiri kose, nato pa vsak 
  kos še na manjše koščke. Mandlje stresite v posodo in jih   
  rahlo zapecite. Dodajte jabolka, sladkor, rozine in polovico   
  jabolčnega soka ter med mešanjem vse skupaj dušite približno  
  5 minut.  
  Preostali sok pomešajte z gustinom, zmes dodajte jabolkom in  
  med mešanjem kuhajte do vrenja.

 2.   Aparat za peko vafljev najprej segrejte na največji temperaturi.

 3. Testo:  V posodi z mešalnikom (z metlicami) penasto zmešajte maslo 
ali margarino. Postopoma dodajte sladkor in vanilin sladkor ter 
mešajte, da se sestavine povežejo. Nato enega za drugim dodajte 
jajca, vsako pa mešajte približno pol minute pri največji hitrosti. 
Moko pomešajte s cimetom in pecilnim praškom ter skupaj z 
mlekom kratko mešajte pri srednji hitrosti.

 4.  Temperaturo aparata za peko vafljev zmanjšajte na srednjo 
temperaturo in ga namastite. Testo z žlico (ena porcija je približno 
2 veliki žlici) polagajte v aparat ter pecite, dokler ne postane zlato 
rjave barve. Vaflje posamično polagajte na kuhinjsko mrežo in 
pustite, da se ohladijo, ali pa postrezite tople s kompotom.

  Opomba: upoštevajte navodila za uporabo aparata za peko vafljev.

VAFLJI S CIMETOM

približno 6 kosov

Za aparat za peko vafljev:

malo jedilnega olja

Kompot iz pečenih jabolk:

500 g jabolk, npr. vrste boskop

50 g Dr. Oetker grobo mletih mandljev

približno 2 žlici sladkorja

30 g rozin 

200 ml jabolčnega soka

1 žlica Dr. Oetker Gustin finega 
jedilnega škroba

Testo:

125 g zmehčanega masla ali margarine

100 g sladkorja

1 zavitek Dr. Oetker vanilin sladkorja

3 jajca (velikosti M)

200 g pšenične moke

1 žlička mletega cimeta

1 zvrhana žlička Dr. Oetker  
Original Backin pecilnega praška

2 žlici mleka

NASVET:
•  Vaflje lahko po 

želji pripravite 
tudi v aparatih 
različnih oblik.
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približno 50 kosov

Za pekač:

papir za peko

Krhko testo:

150 g pšenične moke

noževa konica Dr. Oetker Original  
Backin pecilnega praška

1 zavitek Dr. Oetker vanilin sladkorja

50 g sladkorja

100 g zmehčanega masla  
ali margarine

1 žlica vode

Nadev:

približno 75 g narezanih mehkih
karamelnih bonbonov

Za okrasitev:

približno 50 g bele čokolade

približno 25 g narezanih mehkih

karamelnih bonbonov

NASVET:
•  Piškote lahko 

v dobro zaprti 
škatli hranite 
približno dva 
tedna. 

 1. Priprava:    Pekač 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  
mešajte z mešalnikom (z lopaticami), najprej na kratko pri najmanjši hitrosti, nato 
pa pri največji.

 3. Kroglice:   Testo razdelite na približno 50 delov enake velikosti, najboljše, da naredite 
svaljke, ki jih nato razrežete. Kose testa sploščite v roki, nanj položite 2-3 koščke 
narezanih mehkih karamelnih bombonov, obložite s testom in oblikujte kroglice. 
Kroglice razporedite po pekaču in jih specite. 

   Položaj v pečici: srednji 
Čas peke: približno 12 minut

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

 4. Okrasitev:  Belo čokolado grobo nasekljajte, jo naložite v vrečko za zamrzovanje živil, 
dobro zaprite in stopite na pari na nizki temperaturi. Medtem na drobno narežite 
karamelne bonbone. Po piškotih nabrizgajte malo čokolade in posujte z 
narezanimi mehkimi karamelnimi bonboni.  

PIŠKOTI, POLNJENI
S KARAMELO
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približno 16 kosov

Za model za šarkelj
(premera 22 cm), npr. Dr. Oetker:

malo maščobe

Testo:

300 g zmehčanega masla ali mar-
garine

150 g sladkorja

2 zavitka Dr. Oetker vanilin sladkorja

2 žlici ruma

5 jajc (velikosti M)

300 g pšenične moke

4 zvrhane žličke Dr. Oetker  
Original Backin pecilnega praška

1 žlička Dr. Oetker kakava za kolače

1 žlička mletega cimeta

125 ml rdečega vina

100 g Dr. Oetker grobo mletih 
mandljev

150 g Dr. Oetker nastrgane temne 
čokolade

Preliv:

200 g Dr. Oetker Sladkega prahu

približno 4 žlice rdečega vina

Za okrasitev:

Dr. Oetker zvezdice mix

 1. Priprava:  Namastite model za šarkelj. Segrejte pečico.

  Električna pečica: približno 170 °C 
  Pečica na vroči zrak: približno 150 °C

 2. Testo:  V posodi z mešalnikom (z metlicami) penasto umešajte maslo 
ali margarino. Postopoma dodajte sladkor, vanilin sladkor in rum 
ter mešajte, da se sestavine povežejo. Nato enega za drugim 
dodajajte jajca, vsako pa mešajte približno eno minuto pri največji 
hitrosti. Primešajte moko, ki ste ji dodali pecilni prašek, kakav in 
cimet, nato v dveh delih dodajte vino in mešajte pri srednji hitrosti. 
Na koncu najprej dodajte mandlje, nato pa še nastrgano čokolado. 
Testo vlijte v model in ga poravnajte. Model postavite na rešetko v 
pečici.

  Položaj v pečici: spodnji 
  Čas peke: približno 70 minut

 3.  Ko je šarkelj pečen, ga pustite še 10 minut v modelu na kuhinjski 
mreži, šele nato ga odstranite in pustite, da se hladi še 30 minut.

 4. Preliv:  Sladkor v prahu presejte, dodajte vino in pripravite gost preliv. 
Prelijte ga po še toplem šarklju, posujte z okrasnimi zvezdicami in 
pustite, da se strdi.

ŠARKELJ Z VINOM

NASVET:
•  Namesto rdečega 

vina lahko 
uporabite mleko 
ali brezalkoholni 
punč.
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približno 50 kosov

Za pekač:

papir za peko

Krhko testo:

100 g Dr. Oetker drobno mletih
mandljev

50 g Dr. Oetker nastrgane temne 
čokolade

150 g ostre moke

50 g sladkorja

1 zavitek Dr. Oetker vanilin sladkorja

ščepec soli

1 jajce (velikosti M)

100 g zmehčanega masla ali
margarine

Nadev:

približno 5 žlic džema  
iz črnega ribeza

Za okrasitev:

približno 50 g temne čokolade 

 1. Krhko testo:  Mandlje popražite v ponvi z oblogo proti prijemanju na srednji temperaturi, nato jih 
stresite na krožnik in pustite, da se ohladijo. V posodo za mešanje stresite moko. 
Dodajte preostale sestavine, razen čokolade, in vse skupaj mešajte z mešalnikom 
(z lopaticami) najprej na kratko pri najmanjši, nato pa pri največji hitrosti, da dobite 
gladko testo. Primešajte nastrgano temno čokolado. Testo oblikujte v kroglo in ga 
pustite pokritega približno eno uro.

 2.  Pekač obložite s papirjem za peko. Segrejte pečico.

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

 3.  S pomočjo žličke zajemajte manjše kose testa v velikosti lešnika, jih oblikujte v 
kroglice ter jih na primerni medsebojni razdalji razporedite po pekaču. V vsako 
kroglico s pomočjo ročaja kuhalnice vtisnite vdolbinico. Če se testo lepi na 
kuhalnico, jo posujte z malo moke. Specite.

    Položaj v pečici: srednji | Čas peke: 12–16 minut

   Huzarske krapke skupaj s papirjem za peko prestavite na mrežo in pustite, da se 
ohladijo.

 4. Nadev:  Z džemom napolnite manjšo vrečko za zamrzovanje živil, odrežite rob vrečke in  
  napolnite huzarske krapke.

 5. Okrasitev:  Čokolado grobo nasekljajte in stopite na pari pri nizki temperaturi. S čokolado 
napolnite majhno vrečko za zamrzovanje. Odrežite rob vrečke in čokolado nabriz-
gajte po krapkih. Pustite, da se nadev in čokolada strdita.

NASVET:
•  Huzarske krapke 

lahko v dobro 
zaprtih škatlah 
hranite približno 2 
tedna. 

•  Za brezglutensko 
različico namesto 
ostre moke 
uporabite 150 g 
brezglutenske 
mešanice moke 

HUZARSKI KRAPKI
S TEMNO ČOKOLADO
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MALE SADNE PITE

24 kosov

Za model za piškotke ali mafine:

malo maščobe

Testo:

230 g pšenične moke 

155 g neslanega masla (hladnega) 

30 g Dr. Oetker Sladkega prahu

(2 žlici) 

1 jajce srednje velikosti (stepeno) 

Sadni nadev:

250 g brusnic 

400 g rozin 

150 ml temnega ruma 

2 zavitka Dr. Oetker Finesse naribane 
pomarančne lupinice

½ žličke začimb po želji (piment, 
kardamom, nageljnove žbice, 
muškatni orešček ...)

1 žlička cimeta

200 g rastlinske masti 

260 g temnega rjavega sladkorja

Obliv:

1 jajce srednje velikosti 

nekaj Dr. Oetker Sladkega prahu

 1. Testo:  Stehtajte moko, stresite jo v skledo ter dodajte nastrgano hladno maslo. 
Rahlo premešajte, da se maslo enakomerno razporedi, nato pa mešajte 
s konicami prstov. Dodajte sladkor v prahu in postopoma vmešajte jajce, 
dokler ne nastane kepa testa. Če se testo noče povezati, dodajte malo 
hladne vode. Testo ovijte v prozorno folijo in ga pustite v hladilniku najmanj 
30 minut.

 2. Nadev:  Medtem ko se testo hladi, naredite sadni nadev; v skledo stresite vse 
sestavine, razen rastlinske masti in sladkorja. Pustite stati eno uro, da suho 
sadje vpije začimbe in rum. Ko posušeno sadje pridobi volumen, vmešajte 
mast in temno rjavi sladkor. 

 3.  Namastite model za piškotke ali mafine. Segrejte pečico.

  Električna pečica: 180–200 °C | Pečica na vroči zrak: 160–180 °C

 4.  Ohlajeno testo razvaljajte na rahlo pomokani površini na debelino približno 
4 mm in izrežite kroge s premerom približno 16 cm ter jih polagajte na 
namaščen pekač. Iz preostalega testa izrežite 24 zvezdic. Na vsak krog 
položite polno žlico nadeva.

 5. Obliv:  Preden na kroge položite zvezdice, ali druge motive, robove testa rahlo 
premažite s stepenim jajcem, nato pa z jajcem premažite tudi zvezdice. 
Preden jih postavite v pečico, jih dajte še za 10 minut v hladilnik. Specite.

    Položaj v pečici: srednji | Čas peke: 25–30 minut

   Pečene pite naj se hladijo na kuhinjski mreži pet minut, nato jih previdno 
s pomočjo žličke odstranite s pekača. Posujte s sladkorjem v prahu in 
postrezite kot čudovito svečano poslastico!

NASVETI:
•  Sadni nadev lahko 

pripravite že nekaj 
dni prej, tako bodo 
arome še močnejše. 
Preprosto ga 
nadevajte v steklen 
kozarec in shranite 
v hladilniku, dokler 
ga ne potrebujete.

•  Za čudovito teksturo 
testa, ki se kar topi v 
ustih, mora biti testo 
pred uporabo dobro 
ohlajeno.
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NASVETI:
•  Za premaz biskvita 

lahko namesto 
marmelade 
uporabite stopljeno 
čokolado.

•  Za posip lahko 
uporabite tudi
Dr. Oetker srebrne 
perle. 

 1. Biskvit:  Z mešalnikom (z metlicami) penasto zmešajte maslo s sladkorjem v prahu, 
rumenjaki, vanilin sladkorjem, soljo in začimbami. Na hitro primešajte malce 
ohlajeno stopljeno čokolado. Beljake stepite s sladkorjem in jih dodajte v masleno 
zmes. Pomešajte moko in lešnike, dodajte v zmes in premešajte s kuhalnico.

 2.  Polovico zmesi enakomerno razporedite po pekaču, obloženim s papirjem za 
peko.

  Električna pečica: 190 °C 
  Pečica na vroči zrak: 170 °C
    Položaj v pečici: srednji
  Čas peke: približno 20 minut

 3.  Ko je biskvit pečen, ga rahlo posujte s sladkorjem. Odstranite papir za peko, na 
katerem se je pekel biskvit. Ponovite postopek s preostalo zmesjo 

 4. Nadev:  En biskvit premažite s segreto marmelado in nanj položite drugi biskvit.

 5. Obliv in posip:  Rum z začimbami in sladkorjem v prahu zmešajte v gladko zmes in z njo 
premažite še topel biskvit. Preden se obliv ohladi, po vrhu potresite lešnike. Ko se 
obliv strdi, kolač razrežite na kose po želji.

ADVENTNI KOLAČ

približno 30 kosov

Za lim za pekač (30 x 35 cm):

papir za peko

Biskvit:

200 g zmehčanega masla

100 g presejanega Dr. Oetker 
Sladkega prahu

6 rumenjakov (velikosti M) 

1 zavitek Dr. Oetker vanilin sladkorja 

ščepec soli 

1 žlička cimeta 

ščepec klinčkov v prahu

200 g stopljene čokolade za kuhanje 

6 beljakov (velikosti M) 

100 g sladkorja

200 g presejane gladke moke

150 g mletih lešnikov  

Nadev:

300 g segrete sadne marmelade

Obliv:

10 žlic ruma

noževa konica cimeta

ščepec klinčkov v prahu 

200 g Dr. Oetker Sladkega prahu

Za posip:

Dr. Oetker lešnikov krokant 
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 1. Testo:  Sestavine stresite v posodo in z mešalnikom (z lopaticami) na-
redite gladko testo, najprej na kratko mešajte pri najmanjši hi-
trosti, nato pa pri srednji. Testo oblikujte v kroglo, ga sploščite 
in ga pokritega pustite na hladnem najmanj dve uri. 

 2.  Pekač obložite s papirjem za peko. Segrejte pečico.

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

 3.  Presejte sladkor v prahu. Z žličko zajemajte koščke testa v ve-
likosti oreha, z rokami, posutimi s sladkorjem v prahu, oblikujte 
kroglice in jih dobro povaljajte v sladkorju v prahu, tako da so 
na debelo posute s sladkorjem. Kroglice razporedite po pekaču 
in jih specite.

  Položaj v pečici: srednji 
  Čas peke: 8-10 minut

   Razpokančke skupaj s papirjem za peko prestavite na mrežo 
in pustite, da se ohladijo.

RAZPOKANČKI

približno 35 kosov

Za pekač:

papir za peko

Testo:

60 g veganske margarine, zmehčane

175 g sladkorja

1 zavitek Dr. Oetker Vanilin sladkorja

ščepec soli

150 g pšenične moke

75 g Dr. Oetker kakava za kolače

1 ½ žličke Dr. Oetker Original Backin 
pecilnega praška

90 g jabolčnega pireja

Za posip:

približno 100 g Dr. Oetker Sladkega 
prahu

NASVETI:
•  Testo za 

razpokančke je 
najbolje pripraviti 
en dan prej in ga 
pokritega hraniti v 
hladilniku.

• Razpokančke lahko 
hranite teden dni v 
dobro zaprti škatli.
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približno 8 kosov

Za pekač (40 x 30 cm):

modelčki za piškote v obliki zvezde
(različnih velikosti)

malo maščobe

papir za peko

Biskvit:

4 jajca (velikosti M)

125 g sladkorja

1 zavitek Dr. Oetker vanilin sladkorja

175 g pšenične moke

1 zvrhana žlička Dr. Oetker  
Original Backin pecilnega praška

Nadev:

približno 2 žlici višnjevega džema

250 g kremnega sira (npr. 
Mascarpone)

80 g sladkorja

2 žlički mletega cimeta

400 ml hladne smetane za stepanje

2 zavitka Dr. Oetker želatine fix

Za okrasitev:

malo Dr. Oetker kakava za kolače

1 žlica pečk granatnega jabolka

NASVET:
•   Torto v obliki 

zvezde lahko tudi 
zamrznete. 

 1. Priprava: Namastite pekač in ga obložite s papirjem za peko.  
  Segrejte pečico

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

 2. Biskvit:   V posodi z mešalnikom (z metlicami) zmešajte jajca pri 
največji hitrosti (1 minuto), da postanejo penasta. Med 
stalnim mešanjem (1 minuto) dodajajte sladkor, pomešan 
z vanilin sladkorjem ter vse skupaj mešajte še dve minuti. 
Primešajte moko s pecilnim praškom ter kratko mešajte 
pri najnižji hitrosti.

  Testo zlijte v pekač, ga poravnajte in specite 

  Položaj v pečici: srednji 
  Čas peke: približno 12 minut

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

 3.  Zgornji papir za peko previdno odstranite in na biskvit 
postavite šablone (Opomba: šablono boste našli na  
www.oetker.si) ter izrežite 3 zvezde (slika 1).  
Za okrasitev iz preostalega biskvita s pomočjo modelčka 
izrežite manjše zvezdice (slika 1).

 4. Nadev:  Dve podlagi v obliki zvezde premažite z višnjevim 
džemom; pri tem pustite na robu ½ cm prostora. Eno 
podlago položite na pladenj za torte.  
V posodi z metlico za sneg pomešajte kremni sir, 
sladkor in cimet. Smetano za stepanje stepite z želatino 
fix (v posebni posodi), nato pa vmešajte v zmes s 
sirom. S kremo s stepeno smetano napolnite vrečko za 
okraševanje z okroglim nastavkom (premera 13 mm) in 
na spodnjo podlago nabrizgajte pike. Drugo podlago, 
premazano z višnjevim džemom, položite na kremo v 
obliki pikic in ves postopek ponovite (slika 2). Nanjo 
položite zgornjo podlago in s preostalo kremo nabrizgajte 
pike. Torto postavite za približno dve uri v hladilnik.

 5. Okrasitev:  Preden torto postrežete, male zvezdice posujte s 
kakavom, jih položite na torto in posujte s pečkami 
granatnega jabolka.

MAJHNA TORTA
V OBLIKI ZVEZDE

S KREMO IZ CIMETA
IN STEPENE SMETANE
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 1. Krhko testo:  Z mešalnikom (z metlicami) penasto zmešajte maslo s sladkorjem, makom, 
semeni iz vanilijevega stroka (ki ste ga prej vzdolžno prerezali in postrgali sredico) 
ter limonino lupinico in soljo. Posamično umešajte jajca. Moko pomešajte s 
pecilnim praškom, dodajte masleni zmesi in pomešajte s kuhalnico.

 2.   Zmes nadevajte v vrečko za okraševanje z nastavkom v obliki zvezde (Ø 10 mm) 
in v primernih razmakih nabrizgajte krožce na pekač, obložen s papirjem za peko. 
Z ročajem kuhalnice naredite vdolbinice v vsak piškot. Piškote dajte na hladno za 
približno dve uri

   Električna pečica: približno 170 °C
   Pečica na vroč zrak: približno 150 °C

    Položaj v pečici: srednji
  Čas peke: približno 11 minut

 3. Nadev:    Marmelado zmešajte z vodo, zavrite in z njo napolnite luknjice ohlajenih piškotov. 

približno 40 kosov
Za lim za pekač:

papir za peko

Krhko testo:

100 g mehkega masla
70 g sladkorja

80 g mletega maka
1 Dr. Oetker vanilijev strok

1 zavitek Dr. Oetker Finesse naribane 
limonine lupinice

ščepec soli
2 jajci (velikosti M)
180 g gladke moke

1/2 žličke Dr. Oetker Original Backin 
pecilnega praška

Nadev za glazuro:

100 g višnjeve marmelade 
2 žlici vode

NASVET:
•  Testo mora biti 

čim bolj hladno, 
medtem ko delate 
z njim, da dobi 
čudovito teksturo, 
ki se kar topi v 
ustih.

KRHKI PIŠKOTI Z MAKOM 
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60 - 70 kosov
Za pekač:

papir za peko
modelčki za piškote v obliki zvezde, 
različnih velikosti
Krhko testo:

100 g marcipanove mase
200 g pšenične moke
1 zvrhana žlička Dr. Oetker Original 
Backin pecilnega praška
100 g zmehčanega masla ali mar-
garine
50 g sladkorja
ščepec soli
1 zavitek Dr. Oetker vanilin sladkorja
1 jajce (velikosti M)
6 kapljic arome grenkega mandlja
Za okrasitev:

200 g Dr. Oetker Sladkega prahu
približno 3 žlice vode
Dr. Oetker dekor mix perle soft
Dr. Oetker dekor creation blue
Dr. Oetker dekor sweet rose
Dr. Oetker pisana sladkorna pisava

 1. Krhko testo:  Marcipan nastrgajte na kuhinjskem strgalniku. V posodi 
zmešajte moko in pecilni prašek. Dodajte preostale sestavine 
in vse skupaj mešajte z mešalnikom (z lopaticami) najprej pri 
najmanjši, nato pa pri največji hitrosti, da dobite gladko testo. 
Testo pokrijte in ga pustite stati v hladilniku približno 30 minut.

 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 na rahlo pomokani delovni površini razvaljajte na debeli-
no približno 3 mm, izrežite zvezdice različnih velikosti (premera 
5–9 cm), jih razporedite po pekaču in specite. Pazite, da bodo 
na enem pekaču skupaj zvezdice enake velikosti.

  Položaj v pečici: srednji 
  Čas peke: 8-10 minut

   Piškote skupaj s papirjem za peko prestavite na mrežo in 
pustite, da se ohladijo.

 4. Okrasitev:  Sladkor v prahu in vodo zmešajte, da dobite gost preliv. 
Piškote premažite in jih takoj posujte z okrasnimi perlami mix 
perle soft in okraski creation blue in sweet rose. Preliv naj se 
strdi, piškote pa okrasite s sladkorno pisavo.

MARCIPANOVE ZVEZDICE

NASVET:
•  Piškote lahko 

v dobro zaprtih 
škatlah hranite 
približno dva 
tedna.
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 1. Priprava:  Za biskvit v posodici stopite maslo in ga pustite, da se ohladi. 
Pekač namastite in obložite s papirjem za peko. Segrejte 
pečico.

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

 2. Biskvit:  V posodi z mešalnikom (z metlicami) 1 minuto mešajte jajca pri 
največji hitrosti, da postanejo penasta. Med stalnim mešanjem 
(1 minuto) dodajte sladkor, vanilin sladkor in sol ter vse skupaj 
mešajte še dve minuti. Primešajte moko s kakavom, pecilnim 
praškom in začimbami ter kratko mešajte pri najnižji hitrosti. 
Nato na hitro vmešajte maslo. Testo položite na pekač, ga 
poravnajte in specite.

    Položaj v pečici: srednji 
  Čas peke: 12 minut

  Biskvit na pekaču naj se ohladi na kuhinjski mreži.

 3. Sadni nadev:  Biskvit preložite na velik pladenj in previdno izvlecite papir za 
peko. Džem razmažite po biskvitu.

 

   Smetano in 3 zavitke želatine fix stepite v čvrsto kremo. 
Nemastno skuto v posodi pomešajte z 1 zavitkom želatine 
fix. Vmešajte sladkor in začimbe po želji. Smetano vmešajte 
v kremo z nemastno skuto. 3 polne žlice kreme dajte v vrečko 
za okraševanje, nato pa v hladilnik. Kremo iz nemastne skute 
in stepene smetane premažite po nadevu iz brusnic, nato pa 
pecivo postavite v hladilnik za najmanj dve uri. 

   Na krajše stranice piškotov nanesite malo bele sladkorne pisave 
(slika 1) in na to postavite piškote kot streho. Piškote z zgornje 
strani združite s sladkorno pisavo. Na robove strehe previdno 
nanesite malo sladkorne pisave, pustite da steče, nato pa 
posujte s pisanimi drobtinicami in zlatimi perlami in pustite, da 
se vse skupaj strdi.

 6. Okrasitev:  Na kremo postavite hiške iz piškotov. Z vrečko za okraševanje 
oblikujte 2-3 smrečice (slika 2) in vse skupaj okrasite s 
preostalimi okraski. 

BOŽIČNI KOLAČ
S HIŠKAMI

IZ PIŠKOTOV
SPECULAAS

približno 20 kosov
Za pekač (40 x 30 cm):

malo maščobe
papir za peko

Biskvit:

75 g masla
5 jajc (velikosti M)

125 g sladkorja
1 zavitek Dr. Oetker vanilin sladkorja

ščepec soli
150 g pšenične moke

15 g Dr. Oetker kakava za kolače
2 zvrhani žlički Dr. Oetker Original 

Backin pecilnega praška
mlete začimbe po želji (cimet,

nageljnove žbice, muškatni orešček, 
piment, kardamom)

Sadni nadev:

približno 400 g džema iz brusnic
Krema iz stepene smetane in 

nemastne skute:

800 g hladne sladke smetane za stepanje
4 zavitki Dr. Oetker želatine fix

500 g nemastne skute (20 % m. m.)
100 g sladkorja

mlete začimbe po želji (cimet,
nageljnove žbice, muškatni orešček)

Hiške iz piškotov Speculaas:

Dr. Oetker sladkorna pisava z okusom 
bele čokolade

približno 250 g piškotov Speculaas z 
začimbami

Dr. Oetker srebrne perle
Dr. Oetker pisane drobtinice

NASVET:
•  Hiške lahko pripravite že 

en dan prej in jih hranite 
v škatli za piškote. 

4. Krema iz 
nemastne 

skute in
stepene

 smetane:

 5. Hiške iz 
 piškotov Speculaas:
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 1. Priprava:    Segrejte mleko in v njem raztopite maslo ali margarino.

 2. Kvašeno testo:  V posodo presejte moko in jo dobro premešajte z 
instant kvasom. Dodajte ostale sestavine ter mešanico 
mleka in maščobe. Na kratko premešajte z mešalnikom 
(z lopaticami) pri najmanjši, nato pa 5 minut pri največji 
hitrosti, da dobite gladko testo. Testo pokrijte in ga 
pustite na toplem vzhajati tako dolgo, da se vidno 
poveča. Namastite model in segrejte pečico.

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

 nadev:  V posodi z mešalnikom (z metlicami) pomešajte maslo, 
sladkor, cimet in začimbe.

 4.    Kvašeno testo posujte z moko in ga razvaljajte na dobro 
pomokani delovni površini na pravokotnik velikosti 
približno 50 x 30 cm. Testo premažite s cimetovim 
nadevom.  
 
Kvašeno testo z daljše strani trdno zavijte (slika 1). 
Svaljek iz testa narežite z nazobčanim nožem na 
približno 12 rezin. Rezine položite v model z odrezano 
ploskvijo navzgor (slika 2) in pustite na toplem vzhajati 
tako dolgo, da se vidno povečajo.

 5. Peka:  Model postavite na rešetko v pečici. 

  Položaj v pečici: spodnja tretjina 
  Čas peke:približno 30 minut

 mandeljev:    Mandlje popražite v ponvi z oblogo proti prijemanju, 
da dobijo zlato rjavo barvo. Dodajte sladkor in ga med 
mešanjem karamelizirajte. Mandlje pustite, da se 
ohladijo na krožniku. 

 kremnega sira:    Z mešalnikom (z metlicami) na kratko zmešajte 
zmehčano maslo, kremni sir in sladkor v prahu.

 8.    Polžke s cimetom pustite v modelu 5 minut, da se 
hladijo na kuhinjski mreži. 
Nato jih s pomočjo žlice na debelo premažite s prelivom 
iz kremnega sira in po vrhu posujte z mandlji

  Polžki s cimetom so najboljši, dokler so še mlačni.

približno 12 kosov
Za model za narastke   
(približno 30 x 20 cm):

malo maščobe
Kvašeno testo:

125 ml mleka
100 g masla ali margarine
400 g pšenične moke
1 zavitek Dr. Oetker instant kvasa
80 g sladkorja
1 zavitek Dr. Oetker vanilin sladkorja
2 jajci (velikosti M)
Cimetov nadev:

70 g zmehčanega masla
50 g sladkorja
2 žlički mletega cimeta
mlete začimbe po želji (cimet, 
nageljnove žbice, muškatni orešček, 
piment, kardamom)
Krokant iz mandeljev:

25 g Dr. Oetker mandljev v lističih
1 žlica sladkorja
Preliv iz kremnega sira:

50 g zmehčanega masla
100 g kremnega sira
50 g Dr. Oetker Sladkega prahu

BOŽIČNI POLŽKI
S CIMETOM IN PRELIVOM

IZ KREMNEGA SIRA

 7. Preliv iz 

3. Cimetov 

6. Krokant iz 

19



Posladkaj si življenje brez kalorij!

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


