
A minôség a legjobb recept.

A minôség a legjobb recept.

45. számú receptgyűjtemény

A megszokott kitűnő minőség most új formá-
ban jelentkezik!

Az eredeti Dr. Oetker Sütőpor és Vanillincukor 
tégelyes kiszerelésével hasznos segítség a 
konyhatündéreknek: 

  a visszazárható fedél gondoskodik a tartós 
minőségről;

  a tégely praktikus szórófeje segítségével a 
vanillincukor könnyedén adagolható, legyen 
szó sütemények díszítéséről vagy desszertek 
ízesítéséről; a sütőporból pedig mindig annyi 
mennyiséget tudunk felhasználni, amennyire 
éppen szükségünk van;

  a 100 grammos Vanillincukor* és Sütőpor* a 
konyhaszekrény polcán kényelmesen tárolható;

   és ha elfogy, tetszőlegesen újratölthető!

Így a siker valóban mindig garantált!

Dr. Oetker Magyarország Élemiszer Kft., 9241 Jánossomorja, Franck u. 38-40.

Varázslatos 
karácsony

Praktikus segítség 
a sütemények szakértojétol´́ ´́

Böngésszen az izgalmas ötletek között, vagy akár fel is töltheti kedvenc 
receptjeit a www.sütnijó.hu oldalra!

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

Inspiráló ötletek... 
*Korlátozott ideig kapható!



A minôség a legjobb recept.

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

A karácsony igazi varázsa a szeretteinkkel együtt 
töltött idő, a gyerekekkel való közös készülődés 
pillanatai. Mi is lehetne ilyenkor édesebb időtöltés, 
mint az ünnepi sütemények készítése.

A Dr. Oetker egyszerű és ötletes receptekkel idén is 
segítő kezet nyújt a készülődésben, hogy a meghitt 
pillanatokat még különlegessebbé varázsolhassuk.

Az ínycsiklandó Sültalmás tallérral, egy falat Mogyorós 
habcsókkal vagy néhány Marcipános szívvel a készülő-
dés minden perce örömteli, a siker pedig garantált lesz!

Édes pillanatokat és boldog ünnepeket kíván:

Tar Zsoltné
a Dr. Oetker Mesterkonyha vezetője

Az ünnep varázsa

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 mazsolát az aromával elkevert vízzel meglocsoljuk, néhány órát 
állni hagyjuk. A burgonyát megmossuk, megfőzzük, majd hagyjuk 
kihűlni. A kihűlt burgonyát meghámozzuk, apró kockára vágjuk. A 
sütőformát (kb. 22 cm átmérőjű kuglófforma) kivajazzuk, lisztez-
zük. A sütőt előmelegítjük.

A lisztet az Expressz Élesztővel elkeverjük, és egy keverőedénybe 
szitáljuk. Hozzáadjuk a Bourbon Vaníliás cukorral elkevert cukrot, 
a sót, a tojást és a margarint, és konyhai robotgéppel (dagasztó 
spirállal) kb. 2 percig keverjük. Majd hozzáadjuk a burgonyát és 
a lecsöpögtetett mazsolát, és jól összedolgozzuk. A tésztát a 
sütőformába töltjük, a sütőformát a sütő alsó harmadába toljuk, 
és a süteményt megsütjük.

Alsó és felső sütés: kb. 180 °C (előmelegítve)
Légkeveréses: kb. 160 °C (előmelegítve)
Gáz: kb. 2-3. fokozat (előmelegítve)
Sütési idő: kb. 45 perc

A kuglófot 10 percig a sütőformában, majd egy sütőrácsra téve 
hagyjuk hűlni. Közben a margarint megolvasztjuk, és a még 
meleg sütemény tetejét megkenjük vele, majd hagyjuk kihűlni. 
A tortabevonót a tasakon lévő használati utasítás alapján meg-
olvasztjuk, végül a kuglófot a mázzal lecsurgatjuk.

1. Előkészítés:

2. Elkészítés:

(Kb. 16 szelet)

Hozzávalók:
Tésztához:
100 g mazsola

2 teáskanál Dr. Oetker Aroma rum
2-3 evőkanál víz

400 g főtt burgonya

300 g búzaliszt

1 tasak Dr. Oetker Expressz Élesztő
100 g porcukor

1 tasak Dr. Oetker Bourbon 
Vaníliás cukor
2 csipet só

3 tojás (közepes méretű)

100 g Rama

Ezenkívül:
50 g Rama

1 tasak Dr. Oetker Tortabevonó ét 
prémium

(Kb. 80 darab)

Hozzávalók:
Tésztához:

150 g Rama

100 g mogyorókrém

1 teáskanál Dr. Oetker Aroma rum  
120 g porcukor

1 tasak Dr. Oetker Vanillincukor
1 csipet só

1 evőkanál karácsonyi fűszerkeverék

300 g búzaliszt

6 evőkanál tej

Mázhoz:
1 tasak Dr. Oetker Tortabevonó ét

25 g fehér csokoládé

A tepsit (kb. 30 x 40 cm) sütőpapírral kibéleljük. A sütőt előmelegítjük.

A margarint a mogyorókrémmel és az aromával konyhai robotgép segítségével 
jól elkeverjük. Fokozatosan hozzáadjuk a porcukrot, a vanillincukrot, a sót és a 
fűszerkeveréket. Majd két részletben hozzászitáljuk a lisztet, és alacsony fokozaton 
sima tésztává keverjük. A tésztát kis adagokban habzsákba töltjük (7 mm átmérőjű 
csillagcsövet használjunk), és a tepsibe kb. 4 cm hosszú hullámformákat nyomunk. 
Végül 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. 2-3. fokozat (előmelegítve)
Sütési idő: kb. 12-14 perc

A megsült kekszeket egy sütőrácsra téve hagyjuk kihűlni.
A tortabevonót a tasakon lévő használati utasítás alapján megolvasztjuk, és a kekszek 
egyik felét a mázzal megkenjük. A fehér csokoládét apróra törjük, gőz felett meg-
olvasztjuk, majd díszítőzsákba töltjük. A fehér mázzal a csokoládé bevonat szélét 
megrajzoljuk.

1. Előkészítés:

2. Elkészítés:

Karácsonyi keksz 

TIPP:
- A keksz jól 
záródó dobozban 
akár három hétig 
is eltartható.

TIPP:
- Ha a máz meg-
szilárdult, a kuglófot 
ízlés szerint porcu-
korral meghinthetjük.

- Az intenzívebb 
ízek kedvelői a 
megolvasztott mázba 
1 mokkáskanál 
karácsonyi mézes-
kalács fűszerkeve-
réket is belekever-
hetnek.

Burgonyás-mazsolás         
  kuglóf  



(Kb. 12 darab)

Hozzávalók:
Tésztához:
150 g natúr kesudió

1 doboz Dr. Oetker Muffin alappor
1 tojás (közepes méretű)

150 ml tej

50 ml napraforgó olaj

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

6 koktélcseresznye

Dr. Oetker Dekor toll

A kesudiót egy teflonedényben aranybarnára pirítjuk. 48 szemet a 
díszítéshez félreteszünk, a többit apróra zúzzuk. A dobozban lévő 
muffin sütőformákat egy tepsibe állítjuk. A sütőt előmelegítjük.

Az alapport egy keverőedénybe öntjük, hozzáadjuk a tojást, a tejet 
és az olajat, és a konyhai robotgép legmagasabb fokozatán (kb. 
2 percig) sima tésztává keverjük. Majd hozzákeverjük a kesudiót. 
A tésztát két evőkanál segítségével az előkészített formákban 
egyenletesen elosztjuk. A tepsit a sütő alsó részébe toljuk, és a 
süteményt megsütjük.

Alsó és felső sütés: kb. 180 °C (előmelegítve)
Légkeveréses: kb. 160 °C (előmelegítve)
Gáz: kb. 2-3. fokozat (előmelegítve)
Sütési idő: kb. 15-20 perc

A megsült muffinokat a formában hagyva egy sütőrácsra tesszük 
és hagyjuk kihűlni. 
A koktélcseresznyét félbevágjuk. A cukormázat a tasakon lévő 
használati utasítás alapján elkészítjük, majd egy kenőecset 
vagy spatula segítségével a muffinokat a mázzal megkenjük. A 
cseresznye feleket, mint orr, a kesudiót, mint agancs a muffinokra 
helyezzük. A Dekor Tollal megrajzoljuk a szemeket, szájat, majd 
hagyjuk a mázat megszilárdulni.

1. Előkészítés:

2. Elkészítés:

(Kb. 60 darab)

Hozzávalók:
Tésztához:

250 g búzaliszt

1 csapott teáskanál Dr. Oetker 
Sütőpor 

75 g porcukor

1 tasak Dr. Oetker Vanillincukor
125 g Rama

1 tojásfehérje (közepes méretű)

Töltelékhez:
200 g alma

100 g Dr. Oetker Marcipán
1 tasak Dr. Oetker Bourbon Vaníliás 

cukor
1 narancs reszelt héja

50 g mandulaforgács

50 g mazsola

fél teáskanál őrölt fahéj

4 evőkanál rum

Ezenkívül:
1 tojássárgája (közepes méretű)

1 evőkanál tej

50 g mandulaforgács

Díszítéshez:
1 evőkanál porcukor

Az almát megmossuk, négybe vágjuk, magházát eltávolítjuk, majd apróra vágjuk. 
A marcipán masszát apróra kockázzuk. A tepsit (30 x 40 cm) sütőpapírral kibéleljük. 
A sütőt előmelegítjük.

A lisztet a sütőporral elkeverjük, és egy keverőedénybe szitáljuk. Hozzáadjuk a többi 
hozzávalót, és konyhai robotgéppel (dagasztó spirállal) először alacsony, majd a 
legmagasabb fokozaton tésztává dolgozzuk. A tésztát kb. 30 cm hosszú hengerré 
formázzuk és kb. 1 órára a hűtőszekrénybe helyezzük.
A töltelékhez a hozzávalókat egy keverőedényben konyhai robotgéppel alaposan 
elkeverjük. A tésztát a hűtőszekrényből kivéve kb. fél cm vékony szeletekre vágjuk. 
A körlapokat a tepsibe helyezzük. A tojássárgáját a tejjel felverjük, és a tallérok tete-
jét megkenjük. A töltelékből kis kupacokat halmozunk a tésztalapok tetejére, majd a 
mandulaforgáccsal megszórjuk. Végül 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. 2-3. fokozat (előmelegítve)
Sütési idő: kb. 15-18 perc

A megsült süteményt sütőrácsra téve hagyjuk kihűlni. Ízlés szerint porcukorral 
meghintve tálaljuk.

1. Előkészítés:

2. Elkészítés:

Sültalmás tallér Rudolf muffin 

TIPP:
- A tallérok néhány 
nap után megpuhul-
nak. Ilyenkor a 
legízletesebbek.

- Jól záródó doboz-
ban akár 2 hétig is 
eltarthatók.

TIPP:
- Kesudió helyett 
használhatunk 
dióbelet is.



(Kb. 90 darab)

Hozzávalók:
Tésztához:
50 g étcsokoládé

175 g búzaliszt

1 késhegynyi Dr. Oetker Sütőpor
75 g porcukor

2 teáskanál Dr. Oetker Aroma vanília
120 g Rama

1 evőkanál víz

Ezenkívül:
50 g fenyőmag

A csokoládét nagyobb darabokra törjük, a fenyőmagot össze-
aprítjuk. A tepsit sütőpapírral kibéleljük. A sütőt előmelegítjük.

A lisztet a sütőporral elkeverjük, és egy keverőedénybe szitáljuk. 
Hozzáadjuk a többi hozzávalót (a csokidarabokkal együtt), és 
konyhai robotgéppel (dagasztó spirállal) először alacsony, majd 
a legmagasabb fokozatán jól összedolgozzuk. A tésztát négy 
egyenlő részre osztjuk, egyenként 2 cm átmérőjű hengerré for-
mázzuk. A hengereket a fenyőmagban megforgatjuk, majd a tész-
tát fóliába csomagoljuk, és legalább 1 órára a hűtőszekrénybe 
helyezzük. 
Végül a hengereket kb. fél cm-es szeletekre vágjuk, a szele-
teket a tepsibe helyezzük. A tepsit a sütő középső részébe toljuk, 
és a süteményt megsütjük.

Alsó és felső sütés: kb. 200 °C (előmelegítve)
Légkeveréses: kb. 180 °C (előmelegítve)
Gáz: kb. 3-4. fokozat (előmelegítve)
Sütési idő: kb. 10 perc

A megsült süteményeket a sütőpapírral együtt egy sütőrácson 
hagyjuk kihűlni.

1. Előkészítés:

2. Elkészítés:

(Kb. 70 darab)

Hozzávalók:
Tésztához:

3 tojásfehérje (közepes méretű)

150 g porcukor

1 tasak Dr. Oetker Vanillincukor
2 teáskanál Dr. Oetker Aroma rum

1 csapott teáskanál őrölt fahéj

200 g darált mogyoró

200 g mogyoró (darabokra törve)

Ezenkívül:
100 g szeletelt mogyoró 

(vagy nagyobb darabokra tört)

Díszítéshez:
150 g Dr. Oetker Tortabevonó ét

A tepsit (30 x 40 cm) sütőpapírral kibéleljük.  A sütőt előmelegítjük.

A tojásfehérjét a konyhai robotgép legmagasabb fokozatán kemény habbá verjük 
úgy, hogy a késsel ejtett vágás látható maradjon. Hozzászitáljuk a vanillincukorral 
elkevert cukrot, a fahéjat, majd hozzákeverjük az aromát. Végül a darált mogyorót is 
a masszához keverjük.
A masszából teáskanál segítségével kis halmokat formázunk. A halmokat a durvára 
tört mogyoróban megforgatjuk, majd a tepsibe helyezzük. Végül a tepsit a sütő 
középső részébe toljuk, és a süteményt megsütjük.

Alsó és felső sütés: kb. 140 °C (előmelegítve)
Légkeveréses: kb. 120 °C (előmelegítve)
Gáz: kb. 1. fokozat (előmelegítve)
Sütési idő: kb. 25-27 perc

A megsült süteményeket a sütőpapírral együtt egy sütőrácson hagyjuk kihűlni.
A tortabevonót a tasakon lévő használati utasítás szerint megolvasztjuk, és ízlés 
szerint a süteményekre csurgatjuk.

1. Előkészítés:

2. Elkészítés:

Mogyorós habcsók 
TIPP:
- A tojáshab fel-
verése közben 
ügyeljünk arra, hogy 
a tojássárgájából ne 
kerüljön a fehérjébe. 
A keverőedény ill. a 
mixer keverőpálcája 
mindig legyen telje-
sen zsiradékmentes.

- A sütemény jól 
záródó dobozban 
akár 2 hétig is 
eltartható.

Fenyomagos-csokis 
korong 

´́

TIPP:
- A korongok jól 
záródó dobozban 
akár 3 hétig is 
eltarthatók.
- A hagyományosabb 
ízek kedvelői a fenyő-
magot mandulával 
helyettesíthetik.



(Kb. 50 darab)

Hozzávalók:
125 g cukorszirup

100 g Rama

25 g porcukor

100 g Dr. Oetker Marcipán
300 g búzaliszt

1 teáskanál Dr. Oetker 
Szódabikarbóna
50 g barna kandiscukor

Díszítéshez:
Dr. Oetker Díszítő Cukormáz fehér

Egy főzőedényben a szirupot, a margarint, a kandiscukrot és a 
porcukrot elkeverjük, és addig melegítjük, míg a cukor feloldódik 
(nem főzzük!). A szirupot hagyjuk kihűlni. A marcipánmasszát le-
reszeljük.  A tepsit kibéleljük sütőpapírral. A sütőt előmelegítjük.

A lisztet a szódabikarbónával elkeverjük, és egy keverőedénybe 
szitáljuk. Hozzáadjuk a marcipánt, a szirupot, majd konyhai robot-
géppel (dagasztó spirállal) az egészet sima tésztává gyúrjuk. Fél 
órára hűtőszekrénybe helyezzük. 
Majd a tésztát enyhén lisztezett munkalapon még egyszer átgyúr-
juk, kb. fél cm vastagságúra nyújtjuk, szív alakú kiszúróformával 
kiszaggatjuk.
A szíveket az előkészített tepsibe helyezzük, a tepsit a sütő közép-
ső részébe toljuk, és a süteményt megsütjük.

Alsó és felső sütés: kb. 180 °C (előmelegítve)
Légkeveréses: kb. 160 °C (előmelegítve)
Gáz: kb. 2-3. fokozat (előmelegítve)
Sütési idő: kb. 12 perc

A megsült süteményt a sütőpapírral együtt egy sütőrácson hagyjuk 
kihűlni. A szíveket a Díszítő Cukormázzal díszítjük.

1. Előkészítés:

2. Elkészítés:

(Kb. 14 darab)

Hozzávalók:
100 g fehér csokoládé

1 teáskanál napraforgó olaj

1 tasak Dr. Oetker Bourbon Vaníliás 
cukor

75 g mogyorókrém

2 teáskanál Dr. Oetker Aroma rum
Díszítéshez:

10 g mogyorókrém

A csokoládét nagyobb darabokra törjük, gőz felett megolvasztjuk. Hozzákeverjük 
az olajat és a Bourbon Vaníliás cukrot. Egy teáskanál segítségével a masszát 
tetszőleges mintázatú szilikonforma mélyedéseibe töltjük. A formát enyhén a munka-
laphoz ütjük, a csokoládémassza felületét elsimítjuk. A desszertet legalább 20 percre 
a hűtőszekrénybe helyezzük.
A mogyorókrémet gőz felett átkeverjük, hozzáadjuk az aromát, majd a krémet a 
megszilárdult csokoládérétegre öntjük. A formát legalább 2 órára a hűtőszekrénybe 
helyezzük.
Ha a krém teljesen megdermedt, a pralinékat a formából kinyomjuk. 
Díszítéshez a maradék mogyorókrémet gőz felett átkeverjük, tortadíszítő zsákba 
töltjük, majd a pralinékat tetszés szerinti motívumokkal díszítjük.

1. Elkészítés:

Téli pralinék 

Marcipános szív  

TIPP:
- A pralinékat 
szilikonforma helyett 
jégkocka tartóban is 
elkészíthetjük.

- A desszert 
hűtőszekrényben 
akár 3 hétig is 
eltartható.

TIPP:
- Cukorszirupot 
készíthetünk 70 g 
cukor és 70 ml víz 
felfőzésével.



(Kb. 40 szelet)

Hozzávalók:
200 g Dr. Oetker Marcipán

100 g darált mandula

50 g Rama

Tésztához:
100 g mazsola

4 evőkanál vörösbor

375 g búzaliszt

2 csapott teáskanál Dr. Oetker 
Sütőpor

100 g porcukor

90 g Rama

1 tasak Dr. Oetker Bourbon Vaníliás 
cukor

100 g darált mandula

fél csapott teáskanál őrölt szegfűszeg

fél csapott teáskanál őrölt ánizs

fél csapott teáskanál őrölt 

szerecsendió

250 g zsírszegény túró

1 tojás (közepes méretű)

100 g kandírozott narancshéj

100 g kandírozott citromhéj

Ezenkívül:
50 g Rama

100 g porcukor

2 evőkanál vörösbor

Dr. Oetker Hópehely szórócukor

Karácsonyi 
mini kalács 

(stollen)
A mazsolát a vörösborral meglocsoljuk, néhány órát (vagy 
akár egy egész éjszakát) állni hagyjuk. A töltelékhez a mar-
cipánmasszát a mandulával és a margarinnal konyhai robot-
gép segítségével jól összedolgozzuk. A masszát két részre 
osztjuk, egyenként kb. 35 cm hosszú hengerré formázzuk. 
A tepsit (kb. 30 x 40 cm) sütőpapírral kibéleljük. A sütőt 
előmelegítjük.

A tésztához a lisztet az sütőporral elkeverjük, és egy 
keverőedénybe szitáljuk. A kandírozott gyümölcsökön és a 
vörösboros mazsolán kívül hozzáadjuk a többi hozzávalót, 
és konyhai robotgéppel (dagasztó spirállal) először alacsony, 
majd a legmagasabb fokozaton sima tésztává keverjük. Majd 
hozzáadjuk a kandírozott gyümölcsöket és a lecsöpögtetett 
mazsolát, és jól összedolgozzuk. A tésztát két részre osztjuk, 
enyhén lisztezett munkalapon mindkettőt kb. 35 cm hosszú 
hengerré formázzuk. A hengerbe nyújtófával mélyedést alakí-
tunk (lásd 1. kép), majd a mélyedésbe egy marcipánhengert 
fektetünk. A tészta széleit a marcipánra hajtjuk, majd kicsit 
összenyomjuk (lásd 2. kép). A kalácsokat egymás mellé a 
tepsibe fektetjük, 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. 2-3. fokozat (előmelegítve)
Sütési idő: kb. 35 perc

A margarint megolvasztjuk, majd a még forró kalácsot a mar-
garinnal megkenjük. Sütőrácsra téve hagyjuk kihűlni.
A porcukrot a vörösborral elkeverjük úgy, hogy sima, sűrű 
mázat kapjunk, majd a mázzal a süteményt megkenjük. 
Tetszés szerint Hópehely szórócukorral díszítjük. 

1. Előkészítés:

2. Elkészítés:

TIPP:
- A vörösbort 
gyümölcslével is 
helyettesíthetjük. 
Ilyenkor a mázhoz 
érdemes piros 
gyümölcsös italt 
(feketeribizli vagy 
piros szőlő) 
használni.
- A receptben 
megadott fűszereket 
ízlés szerint mézes-
kalács fűszerkeverék-
kel, a kandírozott 
gyümölcsöket 
pedig egyéb aszalt 
gyümölcsökkel 
(pl. vörösáfonya) 
helyettesíthetjük. 1. 2.



(Kb. 12 darab)

Hozzávalók:
250 ml tej

500 g búzaliszt

1 tasak Dr. Oetker Instant Élesztő
1 teáskanál só

1 csipet cukor

1 tojás (közepes méretű)

130 ml tejföl

fél teáskanál fűszerpaprika 

100 g füstölt, kockára vágott sonka

100 g reszelt Ementáli sajt

Ezenkívül:
3 evőkanál tej

kb. 50 g reszelt Ementáli sajt

A tejet felmelegítjük. A tepsit sütőpapírral kibéleljük. A sütőt elő-
melegítjük.

A lisztet az Instant Élesztővel elkeverjük, és egy keverőedénybe 
szitáljuk. A sonka és a sajt kivételével hozzáadjuk a többi 
hozzávalót, és konyhai robotgéppel (dagasztó spirállal) először 
alacsony, majd a legmagasabb fokozaton sima tésztává dagaszt-
juk. Végül a sonkát és a sajtot is a tésztához dolgozzuk, és meleg 
helyen letakarva kelni hagyjuk, amíg láthatóan megnő.
A megkelt tésztát enyhén lisztezett munkalapon még egyszer 
átgyúrjuk, majd 12 egyenlő méretű cipót formázunk belőle. Egy 
kanál végével a cipó közepébe 3 cm-es mélyedést alakítunk. A 
cipót tejjel megkenjük, sajttal megszórjuk, és a cipókat a tepsibe 
helyezzük. Végül 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. 2-3. fokozat (előmelegítve)
Sütési idő: kb. 40 perc

A megsült cipókat a sütőpapírral együtt egy sütőrácson hagyjuk 
kihűlni.

1. Előkészítés:

2. Elkészítés:

(Kb. 8 adaghoz)

Hozzávalók:
1000 ml narancslé (100%-os)

1 Dr. Oetker Bourbon Vaníliarúd
1 citrom facsart leve

50 g porcukor

150 ml narancslikőr

Díszítéshez:
2 evőkanál cukor

1 narancs

Kb. 8 likőrös vagy koktél poharat előkészítünk. A poharak széleit vízbe, majd kristály-
cukorba mártjuk. Hagyjuk a cukrot megszáradni.

A narancslevet egy keverőedénybe öntjük. A vaníliarudat hosszában bevágjuk, 
belsejét kikaparjuk. A vaníliarudat, a vaníliarúd kikapart belsejét és a többi hozzávalót 
a narancsléhez adjuk és összemelegítjük, (de ne főzzük!).
A narancsot jól megmossuk, vékony szeletekre karikázzuk. A narancsszeleteket a 
közepéig egyszer bemetsszük. A vaníliarudat a puncsból kivesszük, a puncsot a po-
harakban elosztjuk. A poharakat a narancskarikákkal díszítjük.

1. Előkészítés:

2. Elkészítés:

Ünnepi koccintó

Szilveszteri reggeli  

TIPP:
- A puncs alkohol-
mentes változatának 
elkészítéséhez a 
narancslikőrt más 
gyümölcslével 
(pl. áfonya) vagy 
rum aromával 
helyettesíthetjük.

TIPP:
- A cipók tetejét 
sütést megelőzően 
ízlés szerint napra-
forgó maggal, len-
maggal vagy akár 
köménymaggal is 
meghinthetjük.


