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   Sütési közösségi oldalunkon 
megoszthatod kedvenc receptjei-
det, kipróbálhatod mások ötleteit, 
elmondhatod véleményedet a recep-
tekről, szavazhatsz, megmutatha-
tod szakértelmed. Több ezer süte-
mény receptje közül választhatnak 
gyakorlott és kezdő sütni vágyók.

     A finomságok világa pár kattin-
tással feltárul előtted, az általad
készített házi sütemények, desszer-
tek nyomán biztosan nem marad el 
szeretteid elismerése.

       A bókok mellett gyűjtheted a sü-
tési ötleteket, tippeket és a Sütnijó 
muffinpontjait is, melyek segítsé-
gével értékes nyereményekkel gaz-
dagodhatsz! 

Osztozz velünk a sütés örömteli élményében, 
hiszen sütni mindig jó!

A Dr. Oetker Csokoládés Tortakrémmel 
egyszerűen és gyorsan készíthetjük el a ked-
venc tortáink, süteményeink töltelékét. A valódi 
csokoládé felhasználásával készült tortakrém 
alapport csak 400 ml hideg tejjel felverjük, és 
már kész is a torta, piskótatekercs vagy más 
sütemény ínycsiklandó csokoládés tölteléke. 

Próbálja ki a Dr. Oetker legújabb, főzés 
nélkül készíthető csokoládés tortakrémjét!

Ú jdonság!

T aláld meg! S üsd meg!O szd meg!



Felhívjuk figyelmét, hogy csak eredeti Dr. Oetker hozzávalók 
használata mellett garantáljuk a receptek sikeres elkészítését.

A tavasz számos lehetőséget hoz magával minden 
évben, hogy ünnepelhessünk, vagy csak egyszerűen 
meglepjük szeretteinket saját készítésű finomságok-
kal. A Dr. Oetker legújabb receptfüzete most is szá-
mos ötletet kínál ahhoz, hogy a frissen sült sütemény 
illata a tavaszi napsütéssel együtt bearanyozhassa 
az ünnep- és hétköznapokat. 
A húsvéti készülődés során, vagy éppen egy hétvégi
reggelihez sütött finomság elkészítésében természe- 

tesen most is segítőtársai lesznek a Dr. Oetker minő-
ségi sütési hozzávalói. Engedje, hogy a tavasz a süte-
mények díszítésében is inspirálja, és próbálja ki a 
legújabb dekor termékeket, így öröm lesz a sütés 
minden pillanata! A tavaszi finomságok készítéséhez 
vidám perceket és édes élményeket kíván:

Ördög Józsefné Szilvia
a Dr. Oetker Mesterkonyha vezetője

T avaszi finomságok

A minőség a legjobb recept.

Az alábbi ábrák a receptek elkészítésének nehézségi fokát és idejét jelölik:

Könnyen elkészíthető
Kis gyakorlat szükséges
Tapasztalatot kíván

20 percen belül
20 – 40 perc között
40 – 60 perc között

Kérjük, a receptek elkészítésénél mindig vegye figyelembe sütője használati utasítását.



A közel százéves tapasztalatának köszönhetően a 
Dr. Oetker gondosan ellenőrzött, kitűnő minőségű 
termékei mindig segítő kezet nyújtanak, legyen szó 
ünnepi tortáról vagy egy könnyű desszertről.

Sütési hozzávalói segítségével nem kell konyhatün-
dérnek lennünk ahhoz, hogy tökéletesen sikerült 
finomságokkal kedveskedjünk szeretteinknek.

Bourbon
vaníliás cukor
Valódi vanília élményével

A Dr. Oetker Bourbon Vaníliás cukor 
a nemes Bourbon vanília gazdag ízét 
kölcsönzi a süteményeknek, desszer-
teknek. Őrölt vaníliarúd és természetes 
bourbon vanília aroma tartalmának 
köszönhetően 500 g lisztből készült 
sütemény, 500 ml tej vagy tejszín fel-
használásához elegendő.

Vanillincukor
Édes klasszikus

Egyetlen sütemény vagy desszert sem 
nélkülözheti a vanília édes élményét! 
A Dr. Oetker Vanillincukor gazdag vanil-
linkristály tartalmának köszönhetően 
500 g lisztből készült sütemény, 500 ml 
folyadékból készült desszert vagy 1 liter 
tejből készült ital finom vanília aromá-
járól gondoskodik.

N élkülözhetetlen segítôtársak

Sütôpor
A sütemény lelke

A sütőpor liszttel elkeverve magasra 
emeli a süteményt, finoman omlós, 
laza szerkezetű tésztát biztosítva vég-
eredményül. Kevert tészták, piskóták 
elmaradhatatlan segítőtársa! 1 tasak 
Dr. Oetker Sütőpor 500 g liszt felhasz-
nálásához elegendő. 

A Dr. Oetker termékekről bővebb információért vagy további 
tippekért, ötletekért tájékozódjon a Dr. Oetker honlapján: 
www.oetker.hu

Expressz Élesztô
Gyors segítség

A Dr. Oetker egyedülálló újdonsága az 
Expressz Élesztő szárított sütőélesztő 
és egyéb térfogatnövelő szer tartal-
mának köszönhetően páratlanul gyors 
segítőtárs a kelt tészták készítésében. 
1 tasak tartalma 375 g liszt felhaszná-
lásához elegendő. Segítségével felfut-
tatás és hosszas kelesztés nélkül, a ki-
dolgozott, formázott tészta 15 perces 
pihentetése mellett készíthetünk édes 
és sós kelt süteményeket.

Instant Élesztô
A kelt tészta szakértő

Az instant szárazélesztő az élesztő fel-
futtatása nélkül biztosít laza szerkezetet 
valamennyi édes és sós kelt tésztának.  
A Dr. Oetker Instant Élesztő szárított 
sütőélesztő tartalmának köszönhetően 
500 g búzaliszt felhasználásához ele-
gendő. Bontatlan csomagolásban lega-
lább 18 hónapig hűtés nélkül tárolható. 

Ostyavirág és Dekormix
Látványos dekor termékek

Kedvenc házi süteményeinket könnyen 
egyedivé, különlegessé varázsolhatjuk 
a Dr. Oetker új dekortermékeivel. A négy 
különböző dekorcukrot tartalmazó Dekor-
mixekkel élvezet a díszítés: a Dr. Oetker 
Dekormix Színvarázs és Love segítsé-
gével vidám, szívhez szóló dekorációt 
készíthetünk, a Dekor Ostyavirág pedig 
pillanatok alatt hangolja át tavaszi finom-
sággá a legegyszerűbb süteményt is.

9 Torta
Két termék: tizennyolc finomság

A 9 Torta és a 9 Torta csokoládés 
sütemény alapporból kilenc különböző 
ínycsiklandó tortát, süteményt készít-
hetünk (más-más hozzávalók segítsé-
gével). A sütemények receptjeit a ter-
mék dobozában lévő receptfüzetben 
találjuk. Bármelyiket is választjuk, az 
eredmény biztosan finom lesz!

Újdonság

Újdonság

Újdonság

Csokoládés
Tortakrém
Valódi csokoládéval

A Dr. Oetker Csokoládés Tortakrémmel 
egyszerűen és gyorsan készíthetjük 
el a kedvenc tortáink, süteményeink 
töltelékét: csak 400 ml hideg tejjel fel-
verjük, és már kész is az ínycsiklandó 
csokoládés töltelék!



(Kb. 12 darab)

Hozzávalók:
Tésztához:

100 g búzaliszt

½ teáskanál Dr. Oetker Sütőpor
100 g porcukor

1 csipet só

1 teáskanál Dr. Oetker Aroma citrom
100 g Rama

2 tojás (közepes méretű)

2 evőkanál tej

1 közepes sárgarépa 

(kb. 100 g, reszelve)

Díszítéshez:
2 tasak Dr. Oetker Marcipán

25 g porcukor

néhány csepp Dr. Oetker 
Ételszínezék zöld, piros, sárga

3 evőkanál baracklekvár

A muffin papírformákat (12 db) egy tepsibe állítjuk vagy a muffin sütőformát kivajaz-
zuk. A sütőt előmelegítjük.

A lisztet és a sütőport elkeverjük, és egy keverőedénybe szitáljuk. Hozzáadjuk a 
többi hozzávalót, és konyhai robotgéppel (habverő) sima tésztává keverjük (kb. 2 
percig). Majd hozzáforgatjuk a reszelt sárgarépát is. A tésztát két evőkanál segítsé-
gével az előkészített formákban egyenletesen elosztjuk. A tepsit vagy a sütőformát az 
előmelegített sütő középső részébe toljuk, és a muffint megsütjük.

Alsó és felső sütés: kb. 180 °C (előmelegítve)
Légkeveréses: kb. 160 °C (előmelegítve)
Gáz: kb. 2-3. fokozat (előmelegítve)
Sütési idő: kb. 25 perc

A megsült muffinokat sütőrácson hagyjuk kihűlni. Míg a muffin sül, elkészítjük a díszí-
tést. Egy tasak marcipánhoz (150 g) porcukrozott munkafelületen néhány csepp zöld 
ételszínezéket hozzágyúrunk. A narancssárga marcipánrépák elkészítéséhez a másik 
tasak marcipánt sárga és piros ételszínezékkel színezzük. Az ételszínezéket minden 
esetben fokozatosan, cseppenként adagoljuk a marcipánmasszához, amíg a kívánt 
árnyalatot elérjük. A zöld marcipánt nagy lyukú reszelőn lereszeljük, majd a narancs-
sárga marcipánból 24 db kis répát formázunk. A kihűlt muffinok tetejét baracklekvárral 
megkenjük, majd rászórjuk a zöld marcipánt, és a marcipánrépákkal díszítjük.

1. Előkészítés:

2. Elkészítés:

Répás muffin

(Kb. 12 szelet)

Hozzávalók:
Tésztához:
1 doboz Dr. Oetker 9 torta alappor
1 tojás (közepes méretű)

150 g Rama

Ezenkívül:
200 g málnalekvár

Díszítéshez:
Dr. Oetker Dekor Ostyavirág
Dr. Oetker Dekor Toll
kevés pisztácia (apróra vágva)

A sütőformát (26 vagy 28 cm átmérőjű) kivajazzuk és lisztezzük, 
vagy sütőpapírral kibéleljük. A sütőt előmelegítjük.

Az alapport egy magas falú keverőtálba öntjük, hozzáadjuk a to-
jást, a margarint, és konyhai robotgéppel (dagasztó spirál) először 
alacsony, majd magas fokozaton kb. 1 percig keverjük. Majd a 
tésztát lisztezett munkalapon kézzel átgyúrjuk, és 4 részre osztjuk. 
A tészta 2/ 4 részéből a tortaforma aljának megfelelő nagyságú kör 
alakút tésztát nyújtunk. Ezt a tortaforma aljára helyezzük, majd a 
tészta ¼ részéből kb. 2 cm magas peremet formázunk hozzá. A 
tésztát megkenjünk a málnalekvárral. A maradék ¼ rész tésztából 
a kép alapján kerítésrácsokat, felhőt, napot formázunk.  
A sütőformát az előmelegített sütőbe toljuk, és megsütjük. 

Alsó és felső sütés: kb. 190 °C (előmelegítve)
Légkeveréses: kb. 170 °C (előmelegítve)
Gáz: kb. 3-4. fokozat (előmelegítve)
Sütési idő: kb. 35-40 perc

A megsült linzertortát sütőrácsra helyezzük, és a sütőformában 
hagyjuk kihűlni. A kihűlt linzertortát színes ostyavirágokkal és 
dekor tollal, illetve pisztácia darabokkal díszítjük.

1. Előkészítés:

2. Elkészítés:

T avaszi linzertorta



(Kb. 12 darab)

Hozzávalók:
Gyúrt tésztához:

150 g búzaliszt

100 g Rama

50 g porcukor

1 tasak Dr. Oetker Vanillincukor
Kelt tésztához:
375 g búzaliszt

1 tasak Dr. Oetker Expressz Élesztő
1 tasak Dr. Oetker Vanillincukor

50 g porcukor

50 g Rama

1 tojás (közepes méretű)

1 csipet só

150 ml tej

50 g jégcukor 

Ezenkívül:
1 evőkanál tej

A tepsit sütőpapírral béleljük. A sütőt előmelegítjük.

A gyúrt tésztához valamennyi hozzávalót egy keverőedénybe tesszük, és konyhai 
robotgéppel (dagasztó spirál) kezdetben alacsony, majd legmagasabb fokozaton 
sima tésztává dagasztjuk. A tésztát hengerré formázzuk, majd 12 egyenlő nagyságú 
szeletre vágjuk, melyekből cipókat formázunk. A kelt tésztához a lisztet az expressz 
élesztővel elkeverjük, és egy keverőedénybe szitáljuk. A jégcukor kivételével hozzá-
adjuk a többi hozzávalót, és konyhai robotgéppel (dagasztó spirál) 2 percig keverve 
sima tésztává dagasztjuk, végül a jégcukrot is a masszához adjuk. A kelt tésztát eny-
hén lisztezett munkafelületen hengerré formázzuk, és 12 egyenlő nagyságú részre 
osztjuk. A tésztadarabokat cipóvá formázzuk, és egy tepsibe helyezzük. A tepsiben a 
cipókat kissé ellapítjuk, és tejjel megkenjük. A gyúrt tésztás cipókat is ellapítjuk, a kelt 
tésztás cipókra helyezzük és enyhén összenyomjuk. A tepsit a sütő középső részébe 
toljuk, és a cipókat megsütjük.

Alsó és felső sütés: kb. 180 °C (előmelegítve)
Légkeveréses: kb. 160 °C (előmelegítve)
Gáz: kb. 3-4. fokozat (előmelegítve)
Sütési idő: kb. 20-25 perc

Sütés után a cipókat sütőpapírral együtt, sütőrácson hagyjuk kihűlni. 

1. Előkészítés:

2. Elkészítés:

É des cipók

(Kb. 16 szelet)

Hozzávalók:
Tésztához:
200 g dió

300 g búzaliszt 

1 tasak Dr. Oetker Expressz Élesztő
2 csapott teáskanál só

½ csapott teáskanál szárított chili

200 ml víz

4 evőkanál olívaolaj

Ezenkívül:
kevés búzaliszt

D iós ciabatta

A diót nagyobb darabokra törjük. A tepsit sütőpapírral béleljük. 
A sütőt előmelegítjük.

A lisztet az expressz élesztővel elkeverjük, és egy keverőedénybe 
szitáljuk. Hozzáadjuk a dió 2/3-dát és többi hozzávalót, majd 
konyhai robotgéppel (dagasztó spirál) 2 percig keverve sima 
tésztává dagasztjuk. A tésztát kevés liszttel megszórjuk, cipóvá 
formázzuk, majd az előkészített tepsibe helyezzük. A tésztát a 
maradék dióval megszórjuk és enyhén a tésztába nyomjuk. A 
tésztát a tepsiben 15 percig pihentetjük.
A tepsit a sütő középső részébe toljuk, és a kenyeret megsütjük.

Alsó és felső sütés: kb. 200 °C (előmelegítve)
Légkeveréses: kb. 180 °C (előmelegítve)
Gáz: kb. 4-5. fokozat (előmelegítve)
Sütési idő: kb. 15-20 perc

Sütés után a kenyeret sütőpapírral együtt sütőrácson hagyjuk 
kihűlni, vagy még langyosan tálaljuk.

1. Előkészítés:

2. Elkészítés:

 TIPP:
- Ha az egész kenyeret 
  lefagyasztjuk, akkor fogyasztás 
  előtt kb. 5 percig süssük át  
  sütési hőmérsékleten.



(Kb. 2 darab)

Hozzávalók:
Tésztához:

250 ml tej

50 g Rama

500 g búzaliszt

1 tasak Dr. Oetker Instant Élesztő
2 evőkanál porcukor

1 tojás (közepes méretű)

1 csipet só

Töltelékhez:
1 üveg őszibarackbefőtt (kb. 480 g)

300 ml tej

1 tasak Dr. Oetker Tejberizs 
klasszikus

250 g túró (zsírszegény)

50 g porcukor

Ezenkívül:
1 evőkanál tej

2 evőkanál szeletelt mandula

Díszítéshez:
1 tasak Dr. Oetker Cukormáz puncs

3-4 teáskanál víz (kb.20 ml)

Dr. Oetker Dekorcukrok

B arackos-
tejberizses szív

Egy főzőedényben a tejet felmelegítjük, és a margarint 
felolvasztjuk benne. A töltelékhez az őszibarackot lecsöpög-
tetjük, apró darabokra vágjuk. A tepsit (40 x 30 cm) sütőpapírral 
béleljük. A sütőt előmelegítjük.

A tésztához a lisztet az élesztővel elkeverjük, és egy keverő-
edénybe szitáljuk. Hozzáadjuk a többi hozzávalót és a meleg 
margarinos tejet, majd az egészet konyhai robotgéppel (da-
gasztó spirál) kezdetben alacsony, majd a legmagasabb foko-
zaton sima tésztává dagasztjuk. A tésztát letakarjuk, és meleg 
helyen kelni hagyjuk, amíg láthatóan megnő.
A töltelékhez a tejet egy főzőedényben felforraljuk, majd a 
tűzről levéve hozzáöntjük a tasakból a tejberizst. Jól elkever-
jük, majd végül a túrót, a barackot és a cukrot is hozzákever-
jük. A tésztát enyhén lisztezett munkafelületen összegyúrjuk 
és elfelezzük. Mindkét tésztafelet egy 40 x 20 cm-es lappá 
nyújtjuk. A tölteléket a lapokon egyenletesen elsimítjuk, úgy, 
hogy a tészta széleit 1 cm szélességben szabadon hagyjuk. A 
lapokat hosszában feltekerjük, majd a tésztahengereket szé-
lükkel lefelé az előkészített tepsibe helyezzük. A tepsiben a 
hengerek végeit összeillesztjük úgy, hogy egy szívformát kap-
junk. A tészta tetejét tejjel megkenjük és mandulaforgáccsal 
hintjük, majd egy olló segítségével 1 cm mélyen bevagdos-
suk. A süteményt meleg helyen 15 percig kelni hagyjuk, majd 
a sütő középső részébe toljuk és megsütjük.

Alsó és felső sütés: kb. 200 °C (előmelegítve)
Légkeveréses: kb. 180 °C (előmelegítve)
Gáz: kb. 4-5. fokozat (előmelegítve)
Sütési idő: kb. 25 perc

A megsült süteményt sütőpapírral együtt egy sütőrácsra 
helyezzük, és hűlni hagyjuk. 
A díszítéshez a cukormázat a tasakon szereplő útmutató 
szerint, a víz hozzáadásával elkészítjük. A sűrű mázat a még 
meleg tésztára csurgatjuk, ízlés szerint dekorcukrokkal is 
megszórjuk, és hagyjuk megszilárdulni.

1. Előkészítés:

2. Elkészítés:



(Kb. 10 darab)

Hozzávalók:
Tésztához:
300 g búzaliszt

1 tasak Dr. Oetker Instant Élesztő
1 csapott teáskanál só

½  teáskanál porcukor

2 evőkanál olívaolaj

200 ml víz

25 g parmezán sajt (reszelve)

Töltelékhez:
350 g koktélparadicsom

150 g kecskesajt 

1 gerezd fokhagyma

3 evőkanál olívaolaj

só 

bors (frissen őrölve)

Ezenkívül:
néhány bazsalikom levél

100 g parmezán sajt (reszelve)

bors (frissen őrölve)

A tepsit (40 x 30 cm) sütőpapírral béleljük. A sütőt előmelegítjük. 
A bazsalikom levelet megmossuk, megtöröljük, a leveleket el-
távolítjuk és csíkokra vágjuk. A töltelékhez a paradicsomot meg-
mossuk, és vékony szeletekre vágjuk. A kecskesajtot vékonyabb 
szeletekre vágjuk. A fokhagymát megtisztítjuk és összezúzzuk.

A tésztához a lisztet az élesztővel elkeverjük, és egy keverő-
edénybe szitáljuk. Hozzáadjuk a többi hozzávalót és konyhai robot-
géppel (dagasztó spirál) először alacsony, majd legmagasabb 
fokozaton sima tésztává dagasztjuk. A tésztát letakarva, meleg 
helyen kelni hagyjuk, amíg duplájára nő. A tésztát enyhén lisz-
tezett munkafelületen még egyszer átgyúrjuk, majd 10 egyenlő 
nagyságú cipóvá formázzuk. Olajos kézzel a cipókból kb. 5 x 12 
cm-es lepényeket formázunk. A lepényeket az előkészített tepsi-
be helyezzük, ráhelyezzük a paradicsom-, majd a sajtszeleteket, 
ügyelve rá, hogy a tészta szélei szabadon maradjanak. Sóval, 
fokhagymával, borssal és kevés olívaolajjal fűszerezzük.
A tepsit a sütő alsó részébe toljuk, és a mini pizzákat megsütjük.

Alsó és felső sütés: kb. 200 °C (előmelegítve)
Légkeveréses: kb. 180 °C (előmelegítve)
Gáz: kb. 4-5. fokozat (előmelegítve)
Sütési idő: kb. 20-25 perc

Tálalás előtt a pizzát bazsalikommal, parmezánnal és borssal hintjük.

1. Előkészítés:

2. Elkészítés:

K ecskesajtos mini pizza

 TIPP:
- A mini pizzákat sütés előtt 
  ízlés szerint 50 g apróra 
  vágott olajbogyóval is 
  megszórhatjuk.

(Kb. 48 darab)

Hozzávalók:
Tésztához:

1 db piros kaliforniai paprika (kb. 200g)

250 g gouda sajt 

170 g sós burgonyachips 

375 g búzaliszt

1 tasak Dr. Oetker Instant Élesztő
1 ½ teáskanál só

100 ml olívaolaj

175 ml meleg víz

1 csapott evőkanál mustár 

(közepesen csípős)

25 g zöldfűszernövény 

(vegyesen, összevágva)

Ezenkívül:
48 db szendvicstű (vagy fogpiszkáló)

48 db mini papírforma 

(kb. 3,5 cm átmérőjű)

A paprikát megtisztítjuk, és négy részre vágjuk. Kisméretű kiszúróformával 12 motí-
vumot szúrunk ki belőle. A sajtot fél cm vastag szeletekre vágjuk, és 36 motívumot 
szúrunk ki, így összesen 48 motívumot kapunk, melyet a díszítéshez félreteszünk. 
A megmaradt paprikát és sajtot apró kockákra vágjuk. A burgonyachipset összemor-
zsoljuk. A papírformákat a tepsibe helyezzük, és a sütőt előmelegítjük.

A lisztet az élesztővel elkeverjük, és egy keverőedénybe szitáljuk. Hozzáadjuk a sót, 
olajat, vizet, mustárt és a zöldfűszert, és az egészet konyhai robotgéppel (dagasztó 
spirál) először alacsony, majd legmagasabb fokozaton sima tésztává dagasztjuk. A 
tésztát letakarjuk és meleg helyen kelni hagyjuk, amíg láthatóan megnő. A paprika- és 
sajtkockákat, valamint a burgonyachips 2/3-át a megkelt tésztához gyúrjuk. A tész-
tából 48 db baracknagyságú golyót formázunk és a maradék burgonyachipsbe for-
gatjuk. A golyókat a papírformákba helyezzük, majd további 15 percig letakarva, meleg 
helyen pihentetjük. A tepsit a sütő alsó harmadába toljuk, és a muffinokat megsütjük.

Alsó és felső sütés: kb. 190 °C (előmelegítve)
Légkeveréses: kb. 170 °C (előmelegítve)
Gáz: kb. 3-4. fokozat (előmelegítve)
Sütési idő: kb. 25 perc

A megsült muffinokat a szendvicstűre szúrt paprika és a sajtmotívumokkal díszítjük. 

1. Előkészítés:

2. Elkészítés:

V endégváró muffin-falatkák 

 TIPP:
 - A muffin melegen 
   a legfinomabb. Ízlés szerint 
   petrezselyem levéllel 
   is díszíthetjük.



(Kb. 12 darab)

Hozzávalók:
Töltelékhez:
500 g alma

50 g Rama

50 g mazsola

1 tasak Dr. Oetker Vanillincukor
50 g mandulaforgács

50 g porcukor

1 csapott teáskanál őrölt fahéj

2 teáskanál Dr. Oetker Aroma rum 

1 csapott teáskanál búzaliszt

Tésztához:
200 ml tej

350 g búzaliszt

1 tasak Dr. Oetker Instant Élesztő
25 g porcukor

1 csipet só

4 evőkanál napraforgóolaj

Ezenkívül:
1 evőkanál tej

Díszítéshez:
1 tasak Dr. Oetker Cukormáz 
marcipánízű
3-4 teáskanál víz (kb. 20ml)

50 g mandulaforgács

A tepsit (40 x 30 cm) sütőpapírral béleljük. A sütőt előmelegítjük.
A töltelékhez az almát meghámozzuk, és apró kockákra vágjuk. 
A margarint egy főzőedényben felolvasztjuk, majd a liszt kivé-
telével a többi hozzávalót hozzáadjuk, és kis lángon, kb. 5 percig 
pároljuk. Végül belekeverjük a lisztet, és félretesszük. A tésztához 
a tejet egy főzőedényben meglangyosítjuk. A lisztet az élesztővel 
elkeverjük, és egy keverőedénybe szitáljuk. Hozzáadjuk a többi 
hozzávalót, ill. a langyos tejet, és konyhai robotgéppel (dagasztó 
spirál) először alacsony, majd magas fokozaton sima tésztává da-
gasztjuk. A tésztát letakarjuk és meleg helyen kelni hagyjuk, míg 
láthatóan megnő. A tésztát enyhén lisztezett munkafelületen egy 
kb. 50 cm átmérőjű kerek lappá nyújtjuk. A tésztalapot négy rész-
re vágjuk, mind a négy lapot további 3 „tortacikkre” szeleteljük. A 
„tortacikk” szélesebb részét egy púpozott evőkanálnyi töltelékkel 
töltjük, és a csúcs felé feltekerjük. A szarvacska végeit lezárjuk, és 
a tepsibe helyezzük. A szarvacskákat tejjel megkenjük, majd újra 
pihentetjük (kb. 30 percig). A tepsit a sütő középső részébe toljuk, 
és a süteményt megsütjük.
Alsó és felső sütés: kb. 180 °C (előmelegítve)
Légkeveréses: kb. 160 °C (előmelegítve)
Gáz: kb. 3-4. fokozat (előmelegítve)
Sütési idő: kb. 20-25 perc
Sütés után a szarvacskákat sütőpapírral együtt sütőrácson 
hagyjuk kihűlni. Díszítéshez a cukormázat a tasakon szereplő 
leírás alapján, a víz hozzáadásával elkészítjük. A szarvacskákat a 
cukormázzal meglocsoljuk és mandulaforgáccsal hintjük.

1. Előkészítés:
2. Elkészítés:

A lmás szarvacska

 TIPP:
- A szarvacskákat mandula-
  forgács helyett Dr. Oetker  
  dekorcukrokkal is díszíthetjük. 
  A dekorcukrokat a cukormázra  
  szórjuk rá, még a máz 
  szilárdulása előtt.

(Kb. 12 darab)

Hozzávalók:
Tésztához:

200 ml tej

50 g Rama

400 g búzaliszt

1 tasak Dr. Oetker Instant Élesztő
50 g porcukor

1 tasak Dr. Oetker Vanillincukor
1 csipet só

1 tojás (közepes méretű)

100 g mogyoró (apróra vágva)

Krémhez:
1 tasak Dr. Oetker Aranka vaníliaízű 

300 ml tej

Díszítéshez:
Dr. Oetker Dekormix Színvarázs

Dr. Oetker Dekor Ostyavirág
Dr. Oetker Tortadara Színes

 TIPP:
 - A tésztához mogyoró 
   helyett diót is használhatunk. 
 - A dekorcukrokkal, dekor 
   ostyavirágokkal közvetlenül   
   tálalás előtt érdemes a 
   süteményt díszíteni, így nem 
   szívnak magukba a krémből 
   nedvességet.

K ikelet-cupcake
A muffin papírformákat (12 db) egy tepsibe állítjuk, vagy 12 db tűzálló csészét (kb. 
150 ml űrtartalmú) kivajazunk. A sütőt előmelegítjük.

A tésztához a tejet egy főzőedényben meglangyosítjuk, felolvasztjuk benne a mar-
garint. A lisztet az élesztővel elkeverjük, és egy keverőedénybe szitáljuk. A mogyoró 
kivételével hozzáadjuk a többi hozzávalót, ill. a langyos margarinos tejet, és konyhai 
robotgéppel (dagasztó spirál) először alacsony, majd magas fokozaton sima tésztává 
dagasztjuk. Végül a mogyorót is hozzákeverjük. A tésztát letakarjuk és meleg helyen 
kelni hagyjuk, míg láthatóan megnő. A tésztát enyhén lisztezett munkafelületen kéz-
zel kicsit átgyúrjuk, és 12 egyenlő részre osztjuk, melyekből golyókat formázunk. 
A tésztagolyókat az előkészített formákba vagy csészékbe tesszük, és újra meleg 
helyen pihentetjük (kb. 30 percig).
A tepsit a sütő középső részébe toljuk, és a süteményt megsütjük.

Alsó és felső sütés: kb. 180 °C (előmelegítve)
Légkeveréses: kb. 160 °C (előmelegítve)
Gáz: kb. 3-4. fokozat (előmelegítve)
Sütési idő: kb. 20 perc

Sütés után a süteményt a formában, illetve csészében, sütőrácson hagyjuk kihűlni. 
Díszítéshez az Aranka Krémet a tasakon szereplő leírás alapján, a tej hozzáadásával 
elkészítjük, és egy nyomózsákba töltjük. A krémet a nyomózsákból a cupcake tetejére 
nyomjuk, majd a dekorcukrokkal, ostyavirággal díszítjük. Tálalásig hűtőszekrényben 
tároljuk.

1. Előkészítés:

2. Elkészítés:


