DrOetkerSlovenija

pribl. 75 kosov
Za pekač:
nekaj maščobe
papir za peko
Testo:
50 g Dr. Oetker bele prelivne čokolade
160 g mehkega masla ali margarine
80 g Dr. Oetker Sladkega prahu
1 zavitek Dr. Oetker vanilin sladkorja
1 ščepec soli
170 g pšenične moke
15 g Dr. Oetker Gustina (jedilni škrob)
50 g Dr. Oetker mletih mandljev
1 žlica limoninega soka
Nadev:
pribl. 75 g češnjevega
ali sadnega namaza
Okrasitev:
nekaj Dr. Oetker Sladkega prahu

Slika 1

NASVETI:
• Za nadev lahko
uporabite tudi
džem, ki ga
pretlačite skozi
cedilo.
• Pecivo pokapljajte s stopljeno
belo prelivno
čokolado.
• V dobro zaprtih
posodah lahko
pecivo hranite
približno 2 tedna.

1. Predpriprava: Pekač namastite in obložite s papirjem za peko. Obliv nadrobite in ga v vodni
kopeli na majhnem ognju raztopite. Pečico predhodno segrejte.
Električna pečica (zgornji/spodnji grelec): pribl. 170 °C
Pečica na vroči zrak: pribl. 150 °C
2. Testo: V mešalni posodi z mešalnikom (metlici za mešanje) na najvišji stopnji zmešajte
maslo ali margarino s stopljeno belo čokolado. Postopoma dodajajte sladkor,
vanilin sladkor in sol. Mešajte tako dolgo, da nastane zgoščena masa. Na srednji
stopnji umešajte moko, Gustin, mandlje in limonin sok. Z maso napolnite brizgalno
vrečko z nastavkom v obliki zvezde ( 8 mm). Na pekač vsakič brizgnite pribl. 2
cm velike oblike (slika 1) in specite.
Položaj v pečici: srednji
Čas peke: pribl. 11 minut
Pečene piškote skupaj s papirjem za peko postavite na kuhinjsko rešetko in
pustite, da se ohladijo.
3. Nadev: Po polovičkah piškotov razdelite nekaj sadnega namaza. Nanje postavite preostale polovičke in jih rahlo pritisnite (slika 2).
4. Okrasitev: Piškote posujte s sladkim prahom.
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Slika 2

pribl. 70 kosov
Za pekač (40 x 30 cm):
nekaj maščobe
papir za peko
Testo:
75 g masla
75 g Dr. Oetker Sladkega prahu
1 zavitek Dr. Oetker bourbon vanilin
sladkorja
100 g pšenične moke
1 jajce (velikost M)
1 čajna žlička Dr. Oetker
kakava za kolače
1/2 čajne žličke mletega ingverja
Okrasitev:
pribl. 1 žlica Dr. Oetker pisanih drobtinic

1. Predpriprava:

NASVETI:
Raztopite maslo. Pekač dobro namastite in ga obložite s
papirjem za peko. Pečico predhodno segrejte.
Električna pečica (zgornji/spodnji grelec): pribl. 180 °C

2. Testo: V mešalno posodo zlijte stopljeno maslo in dodajte preostale
sestavine. Vse skupaj zmešajte z mešalnikom (metlici za
mešanje), da nastane gladko testo. Testo enakomerno razdelite po pekaču.
3. Okrasitev:

Testo posujte s pisanimi drobtinicami in specite.
Položaj v pečici: srednji
Čas peke: 7–9 minut

• Testo lahko
enakomerno poravnate z lopatko
za torte.
• Trikotne lističe
lahko oblikujete v
novoletno jelko.
• V dobro zaprtih
posodah lahko
piškotke hranite
približno 2 tedna.

Pečeno testo na pekaču razrežite na trikotnike. Pustite jih, da
se ohladijo.
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pribl. 120 kosov
Za pekač:
nekaj maščobe
papir za peko
Nadev s kokosom:
150 ml mleka
40 g masla
50 g kokosove moke
2 žlici pšeničnega zdroba
1 zavitek Dr. Oetker vanilin sladkorja
Umešano testo:
250 g mehkega masla ali margarine
125 g sladkorja
1 zavitek Dr. Oetker vanilin sladkorja
250 g pšenične moke
30 g Dr. Oetker kakava za kolače
3 žlice mleka
Glazura:
pribl. 150 g mlečne prelivne čokolade

Slika 1

Slika 2

1. Nadev V majhni posodi med nenehnim mešanjem segrejte mleko in maslo, dokler se
s kokosom: maslo ne stopi. V maso umešajte kokosovo moko, zdrob in vanilin sladkor ter vse
skupaj med nenehnim mešanjem zavrite. Pustite, da se kokosov nadev ohladi.
2. Predpriprava: Pekač namastite in obložite s papirjem za peko. Pečico predhodno segrejte.
Električna pečica (zgornji/spodnji grelec): pribl. 180 °C
Pečica na vroči zrak: okoli 160°C

NASVET:
V dobro zaprtih
posodah lahko
piškotke hranite
približno 2 tedna.

3. Umešano V mešalni posodi z mešalnikom (metlici za mešanje) na najvišji stopnji zmešajte
testo: maslo ali margarino. Postopoma dodajajte sladkor in vanilin sladkor, dokler se
masa ne zgosti. Umešajte moko, kakav in mleko. Z maso napolnite brizgalno
vrečko z okroglim nastavkom (8 mm) ter na pladenj vsakič brizgnite po 2 črti
(drugo poleg druge). S kokosovim nadevom napolnite brizgalno vrečko z okroglim
nastavkom (8 mm) ter na sredo obeh že pripravljenih črt brizgnite belo črto (slika 1).
Specite.
Položaj v pečici: srednji
Čas peke: pribl. 15 minut
Pečeno pecivo skupaj s papirjem za peko postavite na kuhinjsko rešetko in pustite,
da se ohladi.
Pecivo narežite na pribl. 3 cm široke kose (slika 2).
4. Glazura: Obliv nadrobite in ga v vodni kopeli na majhnem ognju raztopite. Piškote z obeh
strani potopite v obliv, odložite jih na papir za peko in pustite, da se obliv strdi.
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pribl. 12 kosov
Za pravokoten model za peko
(28 x 18 cm):
nekaj maščobe
Testo:
150 g temne prelivne čokolade
100 g masla ali margarine
120 g rjavega sladkorja
75 g medu
100 g kandirane pomarančne lupine
150 g pšenične moke
2 čajni žlički Dr. Oetker Original Backin
pecilnega praška
2 čajni žlički začimb za medenjake
2 jajci (velikost M)
2 žlici mleka
100 g Dr. Oetker grobo mletih mandljev
Okrasitev:
nekaj Dr. Oetker nastrganih mandljev
Dr. Oetker bele sladkorne pisave

1. Predpriprava:

Pravokoten model za peko namastite, pečico predhodno
segrejte.
Električna pečica (zgornji/spodnji grelec): pribl. 180 °C
Pečica na vroči zrak: pribl. 160 °C

2. Testo: V posodi na srednjem ognju segrejte prelivno čokolado, maslo ali margarino, sladkor in med, dokler se maslo in čokolada
ne stopita. Nato naj se masa rahlo ohladi. Kandirano
pomarančno lupino na drobno nasekljajte. V mešalni posodi
zmešajte moko, pecilni prašek in začimbe za medenjake.
Dodajte preostale sestavine (razen kandirane pomarančne
lupine in mandljev) in jih z mešalnikom (metlici za mešanje)
mešajte 2 minuti, da nastane gladko testo. Nato pa v maso
umešajte še kandirano pomarančno lupino in mandlje. Testo
v modelu pogladite. Model za peko položite na rešetko v
pečici.
Položaj v pečici: srednji
Čas peke: pribl. 22 minut
Pustite, da se kolač v modelu na kuhinjski rešetki ohladi.
3. Okrasitev:

Kolač nato odstranite iz modela in ga narežite na 12 enako
velikih pravokotnikov. Mandlje pritrdite na kolače s sladkorno
pisavo.

NASVET:
• Za okrasitev
lahko namesto
nastrganih mandljev uporabite
tudi Dr. Oetker
grobo mlete
mandlje. V tem
primeru od mase
za testo vzemite
2 žlici mandljev.
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pribl. 16 kosov
Za model za peko (Ø 26 cm):
nekaj maščobe
papir za peko
Biskvit:
5 jajc (velikost M)
150 g sladkorja
1 zavitek Dr. Oetker vanilin sladkorja
150 g pšenične moke
1 čajne žličke Dr. Oetker
Original Backin pecilnega praška
3 žlice Dr. Oetker kakava za kolače
Nadev:
1 kozarec brusnic
(neto teža 400 g)
500 g hladne smetane za stepanje
2 zavitka Dr. Oetker želatine fix (po 15 g)
3 zavitki Dr. Oetker vanilin sladkorja
Okrasitev:
150 g temne prelivne čokolade

1. Predpriprava: Namastite dno tortnega modela in ga obložite s papirjem za
peko.
Električna pečica (zgornji/spodnji grelec): pribl. 180 °C
Pečica na vroči zrak: pribl. 160 °C
2. Biskvit: Stepajte jajca z mešalnikom (metlice za stepanje) na najvišji
stopnji 1 minuto, da nastane čvrst sneg. V maso umešajte
sladkor, vanilin sladkor in stepajte še 2 minuti. Zmešajte
moko s kakavom za kolače in pecilnim praškom, razdelite
in v dveh delih umešajte v maso pri najnižji stopnji. Testo
v modelu pogladite. Model za peko položite na rešetko v
pečici.
Položaj v pečici: spodnji
Čas peke: pribl. 25 minut
Biskvit odstranite iz modela, ga položite na kuhinjsko
rešetko, obloženo s papirjem za peko, in pustite, da se
ohladi.
Odstranite papir za peko. Biskvit vodoravno prerežite in
spodnji del položite na pladenj za torto. Okrog položite
očiščen rob tortnega modela.
3. Nadev: Odvzemite 2 žlici brusnic. Preostale brusnice enakomerno razdelite po biskvitu. Smetano z želatino stepite v
čvrst sneg v skladu z navodili na embalaži in nato v maso
umešajte še vanilin sladkor. Odvzemite dobre 3 žlice
smetane. Preostalo smetano razdelite po brusnicah. Nanjo
položite zgornji del biskvita. Po njem razdelite preostalo
smetano in torto postavite za najmanj 2 uri v hladilnik.

NASVETI:
• Torto lahko tudi
zamrznete.
• Okraske iz temne
čokolade lahko
pripravite že
nekaj dni prej
in jih shranite v
primerni posodi.
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4. Okrasitev: Obliv nadrobite in ga v vodni kopeli na majhnem ognju
raztopite. Stopljeno prelivno čokolado previdno zlijte na
kos papirja za peko in jo s pomočjo lopatice oblikujte v
pravokotnik (pribl. 40 x 20 cm). Pokrijte jo z drugim kosom
papirja za peko in rahlo pritisnite (slika 1). Oba kosa papirja
za peko zvijte v zvitek (slika 2) in ga postavite v hladilnik, da
se strdi.
Pred serviranjem odstranite rob tortnega modela. Zvitek
s čokolado odvijte, ob čemer se bo čokolada zdrobila na
več koščkov (slika 3). Z njimi okrasite torto. Na koncu
dodajte še preostale brusnice.

Slika1

Slika 2

Slika 3

pribl. 30 kosov
Za pekač:
papir za peko
modelčki za medenjake, (7,5 cm)
Testo za medenjake:
200 g medu
100 g sladkorja
1 zavitek Dr. Oetker vanilin sladkorja
15 g masla ali margarine
250 g pšenične moke tip 405
250 g ržene moke tip 997
1 zavitek Dr. Oetker sode bikarbone
začimbe po želji (cimet, janež, klinčki,
muškatni orešček)
1 jajce (velikost M)
pribl. 5 žlic mleka
Dodatno:
aluminijasta folija
Okrasitev:
50 g Dr. Oetker fondant dekor
rdeče sladkorne mase
50 g Dr. Oetker fondant dekor
bele sladkorne mase
nekaj Dr. Oetker čokoladnih srčkov

Slika 1

Slika 2

Dr. Oetker sladkornih okraskov
Dr. Oetker bele sladkorne pisave
1
1. Predpriprava: Za pripravo sladkornih palčk iz belega in rdečega fondanta oblikujte približno pol
centimetra tanke zvitke. Postavite jih skupaj in jih med seboj prepletite. Nato jih
narežite na 6 cm dolge koščke in jih oblikujte v palčke. Pustite jih nekaj ur, da se
posušijo (slika 1).
2. Testo V kozici med nenehnim mešanjem segrejte med, sladkor, vanilin sladkor in maslo
za medenjake: ali margarino, dokler se maslo in sladkor popolnoma ne stopita. Maso zlijte v
mešalno posodo in pustite, da se ohladi. Pekač obložite s papirjem za peko.
Pečico predhodno segrejte.
Električna pečica (zgornji/spodnji grelec): pribl. 180 °C
Pečica na vroči zrak: pribl. 160 °C

NASVETI:
• Če se vam po
nesreči zlomi
roka medenega
možička, jo enostavno prilepite
nazaj s sladkorno
pisavo.
• V dobro zaprtih
posodah lahko
medenjake
hranite približno
3 tedne.
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Obe vrsti moke zmešajte s sodo bikarbono. Nastalo mešanico skupaj z
začimbami, jajcem in mlekom dodajte k sladkorni masi ter sestavine pregnetite
z mešalnikom (metlici za gnetenje), da nastane gladko testo. Testo na rahlo pomokani površini razvaljajte približno pol centimetra debelo ter izrežite možičke. Iz
aluminijaste folije oblikujte majhne zvitke in jih poljubnim figuram položite v roke
(slika 2). Okrog aluminijastega zvitka ovijte roko možička in rahlo pritisnite. Figure
položite na pekač in specite.
Položaj v pečici: srednji
Čas peke: pribl. 10 minut
Pečene piškote skupaj s papirjem za peko postavite na kuhinjsko rešetko in pustite, da se ohladijo.
3. Okrasitev: Iz rok figuric previdno odstranite aluminijaste zvitke in namesto njih v roke vstavite
sladkorne palčke. Medenjake okrasite s čokoladnimi srčki, sladkornimi okraski in
sladkorno pisavo.

pribl. 50 kosov
Za pekač:
papir za peko
Krhko testo:
225 g pirine moke tip 1050
1 čajna žlička Dr. Oetker Original
Backin pecilnega praška
50 g Dr. Oetker mletih mandljev
100 g rjavega sladkorja
1 zavitek Dr. Oetker vanilin sladkorja
1 ščepec soli
1 jajce (velikost M)
175 g mehkega masla ali margarine
Okrasitev:
pribl. 1 žlica rjavega sladkorja
pribl. 1 žlica Dr. Oetker nastrganih
mandljev
pribl. 200 g Dr. Oetker bele prelivne
čokolade

1. Krhko V posodi zmešajte moko, pecilni prašek in mandlje. Dodajte
testo: preostale sestavine in jih z mešalnikom (metlici za gnetenje)
mešajte najprej na najnižji in nato na najvišji stopnji, da nastane gladko testo. Testo, zavito v folijo za živila, postavite za
30 minut v hladilnik.
2. Predpriprava:

Pekač obložite s papirjem za peko. Pečico predhodno segrejte.
Električna pečica (zgornji/spodnji grelec): pribl. 180 °C
Pečica na vroči zrak: pribl. 160 °C
Testo na rahlo pomokani površini razvaljajte na debelino
1 cm. Izrežite piškote ( 3,5 cm) in jih položite na pekač.
Piškote rahlo posujte z rjavim sladkorjem, v sredino zapičite
košček mandlja in specite.
Položaj v pečici: srednji
Čas peke: 18–20 minut
Pečene piškote skupaj s papirjem za peko postavite na kuhinjsko rešetko in pustite, da se ohladijo.

3. Okrasitev:

Obliv nadrobite in ga v vodni kopeli na majhnem ognju raztopite. Piškote s pomočjo vilic potopite v stopljeno čokolado
do zgornjega roba. Položite jih na kuhinjsko rešetko, da se
odcedijo ter se čokolada strdi.

NASVET:
V dobro zaprtih
posodah lahko
piškote hranite
približno 3 tedne.
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pribl. 16 kosov
Za model za šarkelj (Ø 22 cm):
nekaj maščobe
nekaj pšenične moke
Testo:
50 g pinjol
100 g posušenih marelic
100 g fine surove marcipanove
mase
200 g mehkega masla ali margarine
150 g sladkorja
1 zavitek Dr. Oetker bourbon
vanilin sladkorja
1 zavitek Dr. Oetker Finesse naribane
limonine lupinice
1 ščepec soli
1 čajna žlička mletega kardamoma
1 čajna žlička mletih muškatnih
cvetov (Macis)
4 jajca (velikost M)
200 g pšenične moke
3 čajne žličke Dr. Oetker Original Backin
pecilnega praška
125 g suhih višenj
Okrasitev:
150 g Dr. Oetker Sladkega prahu
2–3 žlice vode

1. Predpriprava: V ponvi brez maščobe popražite pinjole in jih položite na krožnik, da se ohladijo.
Model za šarkelj namastite in pomokajte. Nato marelice narežite na majhne
koščke in nastrgajte marcipan. Pečico predhodno segrejte.
Električna pečica (zgornji/spodnji grelec): pribl. 170 °C
Pečica na vroči zrak: pribl. 150 °C
2. Testo: V posodi z mešalnikom (metlici za mešanje) zmešajte maslo ali margarino in
marcipan. Med mešanjem postopoma dodajajte sladkor, bourbon vanilin sladkor,
limonino lupinico, sol in začimbe, dokler se masa ne zgosti. Postopoma umešajte
jajca ter ob vsakem jajcu maso mešajte pol minute na najvišji stopnji. Zmešajte
moko in pecilni prašek ter nastalo mešanico na srednji stopnji umešajte v maso.
Od pinjol, marelic in višenj odvzemite 2 žlici sadežev, preostale pa umešajte
v maso. Testo razdelite po modelu in ga pogladite. Model za peko položite na
rešetko v pečici.

NASVET:
Šarkelj lahko
po želji tudi
zamrznete, hranite
pa ga lahko 2 dni.
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Položaj v pečici: spodnji
Čas peke: pribl. 50 minut
Šarkelj šele po 10 minutah odstranite iz modela, ga prevrnite na kuhinjsko rešetko
in pustite, da se ohladi.
3. Okrasitev: Za gosto glazuro zmešajte sladki prah z vodo. Šarkelj okrasite z glazuro in po njej
posujte pinjole ter sadeže.

pribl. 60 kosov
Za pekač:
papir za peko
Krhko testo:
500 g pšenične moke
2 čajni žlički Dr. Oetker Original Backin
pecilnega praška
250 g sladkorja
1 zavitek Dr. Oetker vanilin sladkorja
začimbe po želji (cimet, janež, klinčki,
muškatni orešček)
1 ščepec soli
2 jajci (velikost M)
200 g mehkega masla ali margarine
100 g Dr. Oetker mletih mandljev

1. Krhko V posodi zmešajte moko s pecilnim praškom. Dodajte sladtesto: kor, vanilin sladkor, začimbe, sol, jajca, maščobo in mandlje
ter vse skupaj z mešalnikom (metlici za gnetenje) mešajte
najprej na najnižji in nato na najvišji stopnji, da nastane gladko testo. Testo postavite za 30 minut v hladilnik.
2. Predpriprava:

Pekač obložite s papirjem za peko. Pečico predhodno segrejte.
Električna pečica (zgornji/spodnji grelec): pribl. 180 °C
Pečica na vroči zrak: pribl. 160 °C
Testo na rahlo pomokani površini razvaljajte na debelino
3 mm. S pomočjo noža izrežite majhne pravokotnike (7 x
5 cm). Z vilicami ali hrbtno stranjo noža oblikujte robove in
jih okrasite. Krasite lahko tudi z modelčki, ki jih previdno
odtisnite na piškote. Z modelčki lahko izrežete manjše motive
ter jih položite na oblikovane pravokotnike. Okrašene piškote
položite na pekač in specite.
Položaj v pečici: srednji
Čas peke: pribl. 10 minut

NASVETI:
• Piškote pred
peko na spodnji
strani premažite
z vodo in
nanje položite
nekaj mandljevih
lističev, ki jih
rahlo pritisnete v
testo.
• V dobro zaprtih
posodah lahko
piškote hranite
približno 3 tedne.

Pečene piškote skupaj s papirjem za peko postavite na
kuhinjsko rešetko in pustite, da se ohladijo.
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pribl. 14 kosov
Za pekač:
papir za peko
Kvašeno testo:
350 g krompirja
100 ml mleka
450 g pšenične moke
1 zavitek Dr. Oetker suhega kvasa
1 čajna žlička sladkorja
2 čajni žlički soli
1 jajce (velikost M)
1 beljak (velikost M)
Nadev:
300 g koničastega zelja
50 g slanine
1 žlica masla
1 čajna žlička sladkorja
sol
1 čajna žlička karija
sveže mleti poper
1 čajna žlička črne kumine
75 g sladke smetane z več maščobe
50 g nasekljanih lešnikov
Za premaz:
1 rumenjak (velikost M)
1 žlica mleka
Za posip:
1 žlica črne kumine

1. Predpriprava: Krompir operite in kuhajte pribl. 30 minut, nato ga olupite,
pretlačite skozi stiskalnico za krompir in pustite, da se malo
ohladi.
2. Kvašeno Segrejte mleko. V mešalni posodi zmešajte moko in kvas.
testo: Dodajte preostale sestavine in vse skupaj z mešalnikom
(metlici za gnetenje) mešajte najprej na najnižji in nato na
najvišji stopnji približno 5 minut, da nastane gladko testo.
Pokrito testo pustite vzhajati na toplem, dokler se vidno ne
poveča.
3. Nadev: Koničasto zelje očistite in narežite na tanke rezine. Slanino
narežite na kocke in v ponvi na maslu popražite na srednjem ognju. Dodajte rezine koničastega zelja, sladkor, sol,
kari, poper in črno kumino ter vse skupaj dušite pribl. 3
minute. V posodo z začinjeno zelenjavo dodajte smetano z
več maščobe in lešnike. Pustite, da se masa ohladi.
Pekač obložite s papirjem za peko. Pečico predhodno
segrejte.

NASVETI:
• Če nimate stiskalnice za krompir,
lahko uporabite
tudi tlačilec
krompirja.
• Poleg lahko
postrežete smetanovo omako.
• Pecivo lahko tudi
zamrznete.

Električna pečica (zgornji/spodnji grelec): pribl. 180 °C
Pečica na vroči zrak: pribl. 160 °C
Testo na pomokani površini pregnetite in razvaljajte na debelino pol centimetra. Iz testa izrežite pribl. 14 nazobčanih
krogov premera 12 cm (slika 1). Nadev z zeljem razdelite
po polovici kroga in testo prepognite (slika 2). Robove
dobro pritisnite. Zmešajte rumenjak in mleko. Z mešanico
premažite pripravljeno pecivo in ga posujte s črno kumino.
Na toplem ga pokritega pustite vzhajati pribl. 10 minut, nato
pa specite.
Položaj v pečici: srednji
Čas peke: pribl. 20 minut
Pečeno pecivo skupaj s papirjem za peko postavite na
kuhinjsko rešetko in ga postrezite še toplega ali ohlajenega.
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Slika 1

Slika 2

