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preprosta priprava
potrebnih je nekaj izkušenj
zahtevno

do 20 minut
do 40 minut
do 60 minut

Čas priprave ne vključuje kuhanja in hlajenja.

Pojasnilo oznak v receptih:
vegansko
brez glutena
vegetarijansko 
brez laktoze



Spet so tu! Naši dragi sadeži za vkuhavanje. Od marmelade 
iz rabarbare in malin do želeja iz jabolk in hrušk. Džemi, 
želeji in marmelade na domačo mizo prinašajo pestrost 
poletja. Z ustvarjalnimi recepti Dr. Oetker lahko preprosto 
uživate v pripravi in pričarate sladke pozdrave iz kuhinje. 
Skupno okušanje sadne sreče v kozarcu prinaša veselje. 
Sladki pozdravi iz kuhinje so idealno darilo za prijatelje in 
družino.

Da boste tudi vi in vaši najbližji te trenutke ohranili v lepem 
spominu, so naši strokovnjaki za vkuhavanje iz poskusne 

kuhinje Dr. Oetker za vas pripravili številne ustvarjalne in 
čarobne recepte. Odkrijte naše raznovrstne kreacije in 
skupaj lahko uživamo v lepih trenutkih sezone vkuhavanja 
2022.

Veliko zabave pri tem 
vam želi

Vaš Dr. Oetker tim

Več idej, receptov, nasvetov in namigov najdete na

DrOetkerSlovenija

dr.oetker_slovenija



pribl. 5 kozarcev po 200 ml 

Sestavine:
500 g jagod

(teža že očiščenih jagod)

400 g malin 
(teža že očiščenih malin)

1 zavitek Dr. Oetker želirnega 
sladkorja s sladilom iz stevie

MARMELADA IZ JAGOD IN MALIN

 1.  Priprava sadežev: Jagode operite, očistite in odtehtajte 500 g. Maline preberite in 
odtehtajte 400 g. Sadeže pretlačite. Kozarce in navojne pokrovčke (twist-off)  
prekuhajte ali jih sperite z zelo vročo vodo.

 2.  Kuhanje marmelade: V veliki posodi dobro zmešajte sadno kašo in želirni sladkor. 
Vse skupaj med nenehnim mešanjem zavrite in kuhajte najmanj tri minute.  
Želirni preizkus: 1-2 čajni žlički vroče mase kanite na krožnik in pustite, da se 
ohladi. Če se masa ne strdi, jo kuhajte še eno minuto in nato ponovno izvedite  
želirni preizkus. Pri sladkih sadežih lahko v maso vmešate tudi 10 g Dr. Oetker  
citronske kisline.

 3.  Polnjenje marmelade v kozarce: Po potrebi odstranite peno in z maso do roba 
napolnite pripravljene kozarce. Kozarce zaprite s pokrovčki in jih obrnite za  
približno pet minut.

NASVET: 
  Uporabite lahko tudi  
zamrznjene sadeže. Pred 
uporabo jih odtajajte in v 
maso vmešajte tudi nastali 
sadni sok.



ŽELE IZ JABOLK IN HRUŠK
 1.   Pridobivanje soka iz sadežev: Jabolka in hruške operite in narežite 

na četrtine. Iz sadežev iztisnite sok s pomočjo lonca na pritisk ali  
parnega sokovnika (opomba: upoštevajte navodila proizvajalca) ter  
odmerite 450 ml jabolčnega soka oz. 400 ml soka iz hrušk. Kozarce in 
navojne pokrovčke (twist-off) prekuhajte ali jih sperite z zelo vročo 
vodo.

 2.  Kuhanje želeja: V veliki posodi dobro zmešajte sadne sokove in želirni 
sladkor. Vse skupaj med nenehnim mešanjem zavrite in kuhajte  
najmanj tri minute.  
Želirni preizkus: 1-2 čajni žlički vroče mase kanite na krožnik in  
pustite, da se ohladi. Če se masa ne strdi, jo kuhajte še eno minuto in 
nato ponovno izvedite želirni preizkus. Pri sladkih sadežih lahko v maso 
vmešate tudi 10 g Dr. Oetker citronske kisline.

 3.  Polnjenje želeja v kozarce: Po potrebi odstranite peno in z maso do 
roba napolnite pripravljene kozarce. Kozarce zaprite s pokrovčki in jih 
obrnite za približno pet minut.

pribl. 10 kozarcev po 200 ml 

Sestavine:
450 ml jabolčnega soka  
(nesladkanega), iz približno 800 g  
jabolk

400 ml hruškovega soka  
(nesladkanega), iz približno 1100 g 
hrušk

1 zavitek Dr. Oetker želirnega 
sladkorja Extra 2:1

NASVETI: 
•  Po želji lahko kuhani masi 

dodate tri žlice viskija.
•  Pridobivanje soka za želeje 

priprava:



pribl. 9 kozarcev po 200 ml 

Sestavine:
800 g manga 

(teža že očiščenega manga)

200 g čebule 
(teža že očiščene čebule)

pribl. 5 kosov vloženega ingverja 

1 žlica vloženega zelenega popra 

375 ml belega vina

50 ml belega vinskega kisa

125 g rozin

½ zavitka Dr. Oetker želirnega 
sladkorja Extra 2:1 (250 g)

nekaj soli

nekaj karija

MANGOV ČATNI

 1.  Priprava sadežev: Mango olupite, izrežite sadno pulpo, jo narežite na kocke in 
odtehtajte 800 g. Čebulo olupite, jo narežite na kocke in odtehtajte 200 g. Odcedite 
ingver in ga narežite na drobne koščke. Zeleni poper operite z vodo in ga odcedite. 
Kozarce in navojne pokrovčke (twist-off) prekuhajte ali jih sperite z zelo vročo 
vodo.

  2.  Kuhanje čatnija: V veliki posodi dobro zmešajte vse sestavine (razen začimb) in 
želirni sladkor. Vse skupaj med nenehnim mešanjem zavrite in kuhajte pet minut, 
maso občasno premešajte. Čatni začinite s soljo in karijem. 

 3.  Polnenje čatnija v kozarce: Kozarce napolnite do roba, jih zaprite s pokrovčki in 
jih obrnite za približno pet minut.

    NASVET: 

Namesto vloženega popra  
in ingverja lahko uporabite  

tudi svež ingver in  
sveže mlet poper.



pribl. 9 kozarcev po 200 ml 

Sestavine:
3 kg sliv
(teža že očiščenih sliv)

500 g sladkorja

2 zavitka Dr. Oetker bourbon  
vanilin sladkorja

1 žlica zeliščnega kisa

SLIVOVA KAŠA Z ZELIŠČNIM KISOM

 1.  Priprava sliv: Slive operite, razkoščičite in odtehtajte 3 kg. Sadje  
položite v posodo z odrezano stranjo navzdol. Odtehtano količino 
sladkorja, bourbon vanilin sladkor in zeliščni kis prelijte čez slive,  
posodo pokrijte in jo čez noč postavite v hladilnik.

 2.  Kuhanje slivove kaše: Sadno maso na srednjem ognju zavrite ter jo 
na majhnem ognju v zaprti posodi kuhajte dve uri, ne da bi jo vmes  
premešali. V vmesnem času prekuhajte kozarce in navojne pokrovčke 
(twist-off) ali jih sperite z zelo vročo vodo. Nato maso v odprti posodi 
kuhajte še dodatnih 30 minut, vmes je nič ne mešajte. Potem maso na 
močnem ognju med nenehnim mešanjem kuhajte še 20 minut.

 3.  Polnjenje slivove kaše v kozarce: Kozarce napolnite do roba, jih  
zaprite s pokrovčki in jih obrnite za približno pet minut.

NASVETI: 
•  Za močnejši okus slivovi 

kaši dodajte en kos cime-
tove palčke in/ali 5-6 na-
geljnovih žbic. Nato kuhajte 
maso po navodilih, pred 
polnjenjem v kozarce pa 
odstranite začimbe.

•  Namesto sliv lahko kašo 
pripravite tudi s češpljami.



za 4 l sirupa

Sestavine:
30 - 40 bezgovih cvetov 

3 l vode

3 kg sladkorja

1 zavitek Citronke Special Bezeg

BEZGOV SIRUP

 1.  Priprava bezgovih cvetov: Bezgove cvetove namočite v hladni vodi (ne pod  
tekočo vodo!) in pustite, da se na papirnati brisači odcedijo. Bezgovim cvetovom s 
škarjami odrežite stebla.  

 2.  Kuhanje bezgovega sirupa: V velikem loncu zavrite vodo, ki ste ji dodali sladkor. 
Občasno premešajte, da se sladkor povsem raztopi. Pustite, da se ohladi. Bezgove 
cvetove položite v posodo in jih prelijte s sladkorno mešanico. Dodajte Citronko spe-
cial za bezeg. Pustite stati 24 ur.

 3.  Polnjenje bezgovega sirupa: Sirup precedite in nalijte v predhodno oprane stakle-
nice. Hranite jih v hladnem in temnem prostoru.

NASVETI: 
•  Za osvežujoč napitek  

bezgov sirup zmešajte s 
hladno mineralno vodo ali 
penino.

•  Rok trajanja je približno 
eno leto.

•  Ker je sezona za nabiranje 
bezgovih cvetov res kratka, 
lahko pripravite tudi dvojno 
količino bezgovega sirupa.



pribl. 8 kozarcev po 200 ml

Sestavine:
700 g rdeče rabarbare 
(teža že očiščene rabarbare)

pribl. 400 g manga
(iz 2 mangov)

300 ml pomarančnega soka, 
kupljenega ali sveže iztisnjenega

1 zavitek Dr. Oetker želirnega 
sladkorja Super 3:1

MARMELADA Z RABARBARO, MANGOM  
IN POMARANČNIM SOKOM

 1.  Priprava rabarbare in manga: Rabarbaro operite, očistite in narežite 
na 1 cm debele rezine ter odtehtajte 700 g. Mango olupite, izrežite 
sadno pulpo, narežite na drobne koščke in odtehtajte 400 g. Odmerite 
300 ml pomarančnega soka. Kozarce in navojne pokrovčke (twist-off) 
prekuhajte ali jih sperite z zelo vročo vodo. 

 2.  Kuhanje marmelade: V veliki posodi dobro zmešajte rabarbaro, 
mango, pomarančni sok in želirni sladkor. Vse skupaj med nenehnim 
mešanjem zavrite in kuhajte najmanj tri minute.  
Želirni preizkus: 1-2 čajni žlički vroče mase kanite na krožnik. Če se 
masa ne strdi, jo kuhajte še eno minuto in nato ponovno izvedite želirni 
preizkus. Pri sladkih sadežih lahko v maso vmešate tudi 10 g Dr. Oetker 
citronske kisline.

 3.  Polnjenje marmelade v kozarce: Po potrebi odstranite peno in z 
maso do roba napolnite pripravljene kozarce. Kozarce zaprite s  
pokrovčki in jih obrnite za približno pet minut.

NASVETI: 
•  Marmelado začinite s 15 g 

svežega, drobno seseklja-
nega ingverja.

•  Lahko uporabite tudi  
zamrznjen mango.



pribl. 8 kozarcev po 200 ml 

Sestavine:
500 g rabarbare 

(teža že očiščene rabarbare)

100 ml vode

400 g malin 
(teža že očiščenih malin)

1150 g sladkorja

1 zavitek Dr. Oetker Gelfixa 1:1 Klasik 

125 ml jajčnega likerja

    NASVET: 

Pri uporabi zamrznjenih  
sadežev masi dodajte  

tudi sadni sok.

  MARMELADA Z RABARBARO, MALINAMI  
  IN JAJČNIM LIKERJEM

 1.  Priprava sadežev: Rabarbaro operite, očistite in narežite na majhne kose ter 
odtehtajte 500 g. V velikem loncu zavrite rabarbaro in vodo ter vse skupaj med  
nenehnim mešanjem kuhajte približno tri minute. Posodo odstavite s štedilnika.  
Maline preberite in odtehtajte 400 g.  
Kozarce in navojne pokrovčke (twist-off) prekuhajte ali jih sperite z zelo vročo 
vodo.

 2.  Kuhanje marmelade: Najprej v veliki posodi zmešajte en zavitek Gelfixa z dvema 
žlicama sladkorja, mešanici dodajte rabarbaro in maline ter vse skupaj med  
nenehnim mešanjem zavrite. Ko mešanica močno vre, dodajte še preostanek 
sladkorja. Med stalnim mešanjem maso kuhajte najmanj tri minute.  
Želirni preizkus: 1-2 čajni žlički vroče mase kanite na krožnik. Če se masa ne 
strdi, jo kuhajte še eno minuto in nato ponovno izvedite želirni preizkus. Pri sladkih 
sadežih lahko v maso vmešate tudi 10 g Dr. Oetker citronske kisline.

 3.  Polnjenje marmelade v kozarce: Po potrebi odstranite peno ter v maso vmešajte 
jajčni liker. Z maso do roba napolnite pripravljene kozarce. Kozarce zaprite s  
pokrovčki in jih obrnite za približno pet minut.



pribl. 7 kozarcev po 200 ml

Sestavine:
600 g pretlačenih borovnic 
(iz približno 900 g svežih ali  
zamrznjenih borovnic)

600 g pretlačenega rdečega ribeza 
(iz približno 1100 g svežega 
ali zamrznjenega ribeza) 

1 zavitek Dr. Oetker Gelfixa 3:1 Super

350 g sladkorja

BOROVNIČEVA MARMELADA Z RIBEZOM
 1.  Priprava sadežev: Borovnice operite in pretlačite. Zamrznjene sadeže 

odtajajte. Ribez operite in pretlačite. Zamrznjene sadeže odtajajte.  
Sadeže pretlačite skozi cedilo in odtehtajte 1200 g.  
Kozarce in navojne pokrovčke (twist-off) prekuhajte ali jih sperite z zelo 
vročo vodo.

 2.  Kuhanje marmelade: V veliki posodi dobro zmešajte pretlačene  
sadeže, sladkor in Gelfix. Vse skupaj med nenehnim mešanjem zavrite 
in kuhajte najmanj tri minute.  
Želirni preizkus: 1-2 čajni žlički vroče mase kanite na krožnik. Če se 
masa ne strdi, jo kuhajte še eno minuto in nato ponovno izvedite želirni 
preizkus. Pri sladkih sadežih lahko v maso vmešate tudi 10 g Dr. Oetker 
citronske kisline.

 3.  Polnjenje marmelade v kozarce: Po potrebi odstranite peno in z maso 
do roba napolnite pripravljene kozarce. Kozarce zaprite s pokrovčki in jih 
obrnite za približno pet minut.

NASVET: 
Marmeladi dodajte vaniljo: iz 
vaniljevega stroka postrgajte 
pulpo ter jo še pred kuha-
njem dodajte sadežem.  
Vaniljev strok pred polnje-
njem v kozarce odstranite.




