Találd meg! Süsd meg! Oszd meg!
Sütési közösségi oldalunkon
megoszthatod kedvenc receptjeidet,
kipróbálhatod mások ötleteit, elmondhatod véleményedet a receptekről, szavazhatsz, megmutathatod
szakértelmed. 3 500-nál több édesség receptje közül választhatnak
gyakorlott és kezdő sütni vágyók.
A ﬁnomságok világa pár kattintással feltárul előtted, az általad
készített házi sütemények, desszertek nyomán biztosan nem marad el
szeretteid elismerése.

www.sutnijo.hu
Osztozz velünk a sütés örömteli élményében,
hiszen sütni mindig jó!

Karácsonyi
álmok

A bókok mellett gyűjtheted a sütési ötleteket, tippeket és a Sütnijó
mufﬁnpontjait is, melyek segítségével értékes nyereményekkel gazdagodhatsz!

Újdonság!
A Dr. Oetker Choco-Choco Láva sütemény
a sűrű és krémes csokoládé ínycsiklandó
élményével kényeztet minden csokoládé
rajongót. Az intenzíven csokis sütemények
elvarázsolják az érzékeinket: a krémes csokoládé lávaszerűen tör elő, amint még melegen hozzálátunk ennek az utánozhatatlan,
mégis egyszerűen elkészíthető süteménynek.
Fedezze fel a Dr. Oetker Choco-Choco
világának legújabb ﬁnomságát!

A minőség a legjobb recept.

A minőség a legjobb recept.
48. számú receptgyűjtemény
Dr. Oetker Magyarország Élemiszer Kft., 9241 Jánossomorja, Franck u. 38-40.

Mesés ﬁnomságok

Ha népszerűségi listát készítenénk az ünnepi süteményekről, biztosan az elsők között szerepelnének a
mézes, diós aprósütemények, a karácsonyra hangolt
ünnepi torták, és a megunhatatlan vaníliás kiﬂik.
A Dr. Oetker legújabb karácsonyi receptgyűjteményében újrahangoltuk, különlegessé tettük ezeket a hagyományos süteményeket. Egyszerre ötletes és könnyen
elkészíthető recepteket gyűjtöttünk össze, melyekkel az ünnepi készülődés minden perce garantáltan
örömteli, a végeredmény pedig újszerű, mesésen
ﬁnom sütemény lesz!

A minőség a legjobb recept.

A látványos adventi keksznaptárral, az ínyenc rumosmazsolás kiﬂivel vagy a különleges csokoládés szilvatortával könnyedén elkápráztatja majd szeretteit.

Édes pillanatokat és boldog ünnepeket kíván:

Ördög Józsefné Szilvia
a Dr. Oetker Mesterkonyha vezetője

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.

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

Dekoráljunk kedvünk szerint!
A sütés élményét, szeretteink örömét tovább fokozhatjuk, ha süteményeinket is ünnepi díszbe öltöztetjük. A Dr. Oetker Dekor termékeivel álomba illő
díszítést készíthetünk az ünnepi mézeskalácsra, vagy
éppen Mikulásmanókat formázhatunk egy egyszerű
mufﬁnból.

Az ínycsiklandó tortabevonók, cukormázak, dekor
tollak és dekor cukrok segítségével élvezet a dekorálás: kedvenc házi süteményeinket könnyedén egyedivé, különlegessé varázsolhatjuk.
Kísérletezzünk bátran, a díszítésbe pedig vonjuk be a
család minden tagját!

A Dr. Oetker Cukormázakkal pillanatok
alatt édes köntösbe vonhatjuk a süteményeket. A színes falatoknak senki sem
tud ellenállni! A tasak tartalmát csupán
3-4 teáskanál vízzel kell elkeverni, így
gyerekek is bátran próbálkozhatnak
vele! A tubusos Díszítő Cukormázakkal
ráadásul könnyedén dekorálhatjuk az
ünnepi mézeskalácsot is.

A kiváló minőségű, magas kakaótartalommal bíró Dr. Oetker Tortabevonókkal
még ízletesebbé, még ragyogóbbá
tehetjük a tortákat és süteményeket.
A tortabevonót elég felmelegíteni ( forró
vízben, vagy akár a mikrohullámú sütőben), így a tasakból közvetlenül a süteményre önthetjük.

A cukorból készült Dr. Oetker Dekorgyöngyök és Tortadarák segítségével
megkoronázhatjuk a legegyszerűbb
ﬁnomságot is. Kifejezetten a téli ünnepekre készülhetünk az elegáns aranyfehér színvilágú mini Dekorgyönggyel,
és a szó szoros értelmében dekoratív
Hópehellyel is.

Új színek, új ízek!

Cukormázak

Tortabevonó

Dekor cukrok

Dekor Toll
Süteményeinket egyszerűen egyedivé,
személyre szólóvá varázsolhatjuk a
Dr. Oetker Dekor Tollak segítségével.
A közvetlenül a tubusból felhasználható, méltán népszerű színes Dekor Toll
után próbáljuk ki az új Csokoládé- és
karamellízű Dekor Tollat is, tetszeni
fog!

Újdonság!

Marcipán és
Nyújtható Cukormáz

Ételszínezék

A lübecki eredetű Dr. Oetker Marcipánnal, vagy az egyedülálló Nyújtható
Cukormázzal különlegesen ﬁnom és
változatos dekorációkat készíthetünk.
Mindkét termék felhasználható torták,
bonbonok díszítésére, a süthető marcipánmassza ráadásul fogyasztható
önmagában, vagy akár sütemények
töltésére, ízesítésére is kiváló.

Az egyedülállóan zselés állagú, könnyedén adagolható Dr. Oetker Ételszínezékek segítségével megvalósíthatjuk
minden kreatív sütési ötletünket. A teljesen természetes (piros, sárga), illetve
nagy részben természetes (zöld) ételszínezék ideális sütéshez, díszítéshez:
süteményeket, tésztát, cukormázat,
marcipánt színezhetünk vele.

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

(Kb. 80 darab)
Hozzávalók:

Hozzávalók:

Töltelékhez:

Mézeskalács tésztához:
200 g méz

125 g aszalt vörös áfonya

100 g porcukor

50 g őrölt mandula

1 tasak Dr. Oetker Vanillincukor

75 g csokoládé

80 g Rama

1 tojás (közepes méretű)
1 tasak Dr. Oetker

300 g búzaliszt
fél tasak Dr. Oetker Sütőpor

Bourbon Vaníliás cukor

Mézeskalács fűszerkeverékkel

fél teáskanál őrölt fahéj
Tésztához:

50 g darált mandula

375 g búzaliszt

Ezenkívül:

150 g porcukor

kevés tej
Díszítéshez:

1 tasak Dr. Oetker
Bourbon Vaníliás cukor

Dr. Oetker Díszítő Cukormáz fehér

1 tojás (közepes méretű)

Dr. Oetker Dekor Toll
Dr. Oetker Csokidrazsé

180 g Rama

Dr. Oetker Tortadara színes

2 evőkanál víz

Dr. Oetker Dekorgyöngy mini

2 teáskanál kakaópor

Csokis-áfonyás tallérok
1. Előkészítés: Az aszalt vörös áfonyát és a csokoládét apró darabokra vágjuk.
A tepsit (kb. 30 x 40 cm) sütőpapírral béleljük, és a sütőt előmelegítjük.

TIPP:
• Ha a tészta túl
lágy, helyezzük
fél órára a hűtőszekrénybe.
• Jól záródó
fém dobozban
a tallérok akár
3 hétig is eltarthatóak.

2. Elkészítés: A lisztet egy keverőedénybe szitáljuk. A kakaópor kivételével hozzáadjuk a többi
hozzávalót és konyhai robotgéppel (dagasztó spirállal) kezdetben alacsony majd legmagasabb fokozaton sima tésztává dagasztjuk. A tésztát megfelezzük és az egyik
feléhez a kakaóport hozzágyúrjuk. A világos és a kakaós tésztát külön-külön, enyhén
lisztezett munkalapon, 20 x 10 cm nagyságú lappá nyújtjuk. A világos tésztát a kakaós
tésztára helyezzük, enyhén rányomjuk, és óvatosan egy 20 x 40 cm-es lappá
nyújtjuk. A töltelékhez az előkészített áfonyát és a csokoládét egy keverőtálba
öntjük, hozzáadjuk a többi hozzávalót, és jól elkeverjük. A tésztát a töltelékkel megszórjuk, majd elfelezzük. A lapokat a hosszabbik oldaltól indítva feltekerjük és egy
órára a hűtőszekrénybe helyezzük. A hengereket egyenlő nagyságú, kb. 1 cm széles
szeletekre vágjuk, és a tepsibe fektetjük.
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
Sütés után a tallérokat sütőpapírral együtt, sütőrácson hagyjuk kihűlni.

Adventi keksznaptár
1. Előkészítés: A tepsit (kb. 30 x 40 cm) sütőpapírral béleljük. A sütőt előmelegítjük.
2. Elkészítés: Egy főzőedényben a mézet, cukrot, vanillincukrot és a vajat
elkeverjük, majd felhevítjük. Az edényt a tűzről lehúzzuk, és
hűvösre helyezzük. A lisztet a mézeskalács fűszerkeverékes
sütőporral elkeverjük, hozzáadjuk a mandulát, a mézes masszát,
és az egészet konyhai robotgéppel (dagasztó spirállal) sima
tésztává dagasztjuk. Két evőkanálnyi masszát enyhén lisztezett
munkafelületeden elnyújtunk, és néhány karácsonyi motívumot
kiszúrunk. A maradék masszát egy 24 x 36 cm nagyságú lappá
nyújtjuk. A lapot 4 x 9 cm széles csíkokra vágjuk. A csíkokat
további 3 egyenlő részre vágjuk, így összesen 24 kekszlapunk
lesz. A kiszúrt tésztaformákat és kekszlapokat tepsibe helyezzük,
és tejjel megkenjük. 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 perc
Sütés után a süteményt sütőrácson hagyjuk kihűlni. A megsült
kekszekből fenyőt építünk. A kekszlapokat ízlés szerint cukormázzal, dekor tollal és dekor cukrokkal díszítjük.

TIPP:
• A kekszek
sütés után
puhák, de idővel
megkeményednek.

(Kb. 12 darab)
Hozzávalók:
Tésztához:
1 doboz Dr. Oetker Csokis Mufﬁn
alappor
2 tojás (közepes méretű)
125 ml étolaj
75 ml víz
Ezenkívül:
175 g mandarinbefőtt
Krémhez:
250 ml hideg habtejszín
2 tasak Dr. Oetker Habﬁxáló
2 evőkanál porcukor
1 tasak Dr. Oetker Vanillincukor
4 evőkanál csokoládéforgács
vagy reszelt csokoládé
Díszítéshez:
200 g Dr. Oetker Marcipán

Mikulásmanók

100 g porcukor
némi Dr. Oetker Ételszínezék piros
Dr. Oetker Dekor Toll
csokoládé- és karamellízű

1. Előkészítés: A dobozban lévő mufﬁn sütőformákat egy tepsibe állítjuk.
A sütőt előmelegítjük.
2. Elkészítés: Az alapport egy keverőedénybe öntjük, hozzáadjuk a tojást,
olajat és a vizet, és konyhai robotgéppel (habverő) sima tésztává keverjük (kb. 2 percig). Majd hozzáforgatjuk a mandarint
is. A tésztát két evőkanál segítségével az előkészített formákban egyenletesen elosztjuk.
A sütőformát előmelegített 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. 20 perc
A tejszínhez hozzáadjuk a habﬁxálót, cukrot, vanillincukrot, és
kemény habbá verjük. A csokoládéforgácsot hozzákeverjük.
A krémet két kávéskanál segítségével a mufﬁnokon egyenletesen elosztjuk, majd hűtőszekrénybe tesszük.

TIPP:
• A Mikulás
sapkáját marcipángolyóból
is megformázhatjuk, úgy,
hogy a golyót
csepp alakúra
formázzuk.

A marcipánt a porcukorral összegyúrjuk. A marcipánmassza
feléből 12 egyenlő nagyságú golyót formázunk. A golyókat a
krémre helyezzük. A maradék marcipánmasszát piros ételszínezékkel színezzük. A piros masszából 12 pici golyócskát
formázunk a Mikulás orrának, illetve 12 valamivel nagyobb
golyót formázunk a Mikulás kabátjának és sapkájának. Ez
utóbbit frissentartó fólia között, kör alakúra nyújtjuk. A marcipánkörök 1/4 részét kivágjuk, a maradék 3/4 részt a Mikulás kabátjaként a krém köré borítjuk. A kisebb cikkből sapkát
formázunk. Dekortollal megrajzoljuk a Mikulás arcát és felhelyezzük az orrát is. A Mikulások ruháját tetszés szerint fehér
színű vagy tejcsokoládé ízű dekor tollal díszítjük.

(Kb. 50 darab)

(Kb. 80 darab)

Hozzávalók:

Hozzávalók:
Tésztához:

Tésztához:

100 g Dr. Oetker Marcipán

150 g Rama
100 g folyékony méz

350 g búzaliszt

1 tasak Dr. Oetker Vanillincukor

1 késhegynyi Dr. Oetker Sütőpor
2 tasak Dr. Oetker Vanillincukor

1 tojás (közepes méretű)
200 g búzaliszt

150 ml hideg habtejszín

két csapott teáskanál Dr. Oetker

200 g Rama

Sütőpor Mézeskalács fűszer-

Díszítéshez:

keverékkel

kb. 120 g kandiscukor

Díszítéshez:

kb. 250 g félbe vágott dió

1 tasak Dr. Oetker Cukormáz
marcipánízű
néhány csepp Dr. Oetker
Ételszínezék piros

Diós marcipánérmék
1. Előkészítés: A tepsit (kb. 30 x 40 cm) sütőpapírral béleljük. A marcipánt nagyon apró darabokra
vágjuk. A sütőt előmelegítjük.

TIPP:
• A tészta
lefagyasztható
vagy hűtőszekrényben
egy éjszakán
keresztül
tárolható.
• Jól záródó fémdobozban a sütemény akár 3 hétig
is eltartható.

2. Elkészítés: A lisztet a sütőporral elkeverjük, és egy keverőedénybe szitáljuk. Hozzáadjuk a többi
hozzávalót a marcipán kivételével, és konyhai robotgéppel (dagasztó spirállal) kezdetben alacsony, majd legmagasabb fokozaton sima tésztává dagasztjuk. Végül a
marcipánt is hozzágyúrjuk. A masszát három részre osztjuk, és hengerré (kb. 3 cm
átmérőjű) formázzuk. A hengereket a kandírozott cukorban megforgatjuk és legalább
2 órára a hűtőszekrénybe helyezzük. A hengert fél cm vastag szeletekre vágjuk, és a
tepsibe fektetjük. Minden szeletre egy dióbelet helyezünk.
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. 12 perc
Sütés után a süteményt sütőpapírral együtt sütőrácson hagyjuk kihűlni.

Mézes karikák
1. Előkészítés: A tepsit (kb. 30 x 40 cm) sütőpapírral béleljük.
A sütőt előmelegítjük.
2. Elkészítés: A margarint egy keverőedényben konyhai robotgéppel (habverő)
a legmagasabb fokozaton habosra keverjük. Hozzáadjuk a
mézet, vanillincukrot, tojást és addig keverjük, míg sűrű masszát
kapunk. A lisztet a sütőporral elkeverjük, és a masszához szitáljuk. A masszát nyomózsákba töltjük, majd a tepsibe kis (kb. 4
cm átmérőjű) gyűrűket nyomunk.
A tepsit a sütő felső 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
Sütés után a süteményt sütőpapírral együtt sütőrácson hagyjuk
kihűlni.
A cukormázat a tasakon szereplő útmutató szerint elkészítjük, majd
a piros ételszínezék fokozatos (cseppenkénti) hozzáadásával a
kívánt árnyalatra színezzük, és egy kanál vagy sütőecset segítségével a karikákon egyenletesen elsimítjuk.

TIPP:
• A friss cukormázra pörkölt
mandulát vagy
szórócukrot is
szórhatunk.
• Jól záródó
fémdobozban
a sütemény
akár 3 hétig is
eltartható.

(Kb. 16 adag)
Hozzávalók:
Tésztához:
100 ml tej
450 g búzaliszt
1 tasak Dr. Oetker Instant Élesztő
80 g porcukor
1 tasak Dr. Oetker Vanillincukor
1 csapott teáskanál só
250 g túró
1 tojás (közepes méretű)
100 g aszalt vörös áfonya
Ezenkívül:
2 evőkanál tej
kb. 2 evőkanál mandulaforgács
Karácsonyi vajhoz:
250 g lágy vaj
2 teáskanál mézeskalács
fűszerkeverék
1 evőkanál kakaópor
50 g porcukor
1 csipet só

Fenyőkalács
karácsonyi vajjal
1. Előkészítés: A tepsit (kb. 30 x 40 cm) sütőpapírral béleljük.
A sütőt előmelegítjük.

TIPP:
• A kalács
tésztája jól
fagyasztható.
Miután a tészta
felengedett,
kb. 5 percig
süssük elő.
• A karácsonyi
vajat adagonként
le lehet fagyasztani, majd a
szükség szerinti
mennyiséget
felengedni.

2. Elkészítés: A tejet felmelegítjük. A lisztet az élesztővel elkeverjük, és egy
keverőedénybe szitáljuk. A vörös áfonya kivételével hozzáadjuk a többi hozzávalót, és konyhai robotgéppel (dagasztó
spirállal) kezdetben alacsony majd legmagasabb fokozaton
sima tésztává dagasztjuk. Hozzáadjuk a vörös áfonyát. A tésztát letakarjuk, és meleg helyen kelni hagyjuk, amíg duplájára
nő. A tésztát enyhén lisztezett munkafelületen átgyúrjuk, és
hengerré formázzuk. A hengert 16 egyenlő darabra vágjuk, a
szeleteket előbb golyóvá, majd hosszúkás cipóvá formázzuk.
Három-négy cipót a tepsi közepébe egymás felé helyezünk,
ez lesz a fenyő törzse. A többi cipót a törzs mindkét oldalához
ferdén illesztjük. A tésztát lefedjük, és újra pihentetjük, amíg
láthatóan megnő. A cipókat a tejjel megkenjük és mandulaforgáccsal hintjük. A tepsit a sütő alsó részébe toljuk, és a
kalácsot megsütjük.
Alsó és felső sütés: kb. 200 °C (előmelegítve)
Légkeveréses: kb. 180 °C (előmelegítve)
Gáz: kb. 3-4. fokozat (előmelegítve)
Sütési idő: kb. 15 perc
Sütés után a süteményt sütőrácson hagyjuk kihűlni. Ízlés
szerint porcukorral hintjük.
Vaj:
Valamennyi hozzávalót egy keverőedénybe öntjük és konyhai
robotgéppel (habverő) kezdetben alacsony, majd legmagasabb fokozaton simára keverjük. Tálalásig hűtőszekrényben
tároljuk.

(Kb. 16 szelet)
Hozzávalók:
Tésztához:
4 tojás (közepes méretű)
1 tojássárgája (közepes méretű)
2 evőkanál víz
70 g porcukor
80 g búzaliszt
1 teáskanál Dr. Oetker Sütőpor
1 evőkanál kakaópor
Krémhez:
150 g Dr. Oetker Marcipán
200 g lágy mogyorókrém
400 ml tejszín
2 tasak Dr. Oetker Habﬁxáló
2 tasak Dr. Oetker Bourbon
vaníliás cukor
Díszítéshez:
Dr. Oetker Dekorgyöngy mini

Csillagtekercs
1. Előkészítés: A tepsit (kb. 25x35 cm) sütőpapírral béleljük. A sütőt előmelegítjük.
2. Elkészítés: Egy keverőedényben a tojást, a tojássárgáját, vizet és a cukrot
elkeverjük, és konyhai robotgép (habverő) legmagasabb fokozatán habosra keverjük. A lisztet a sütőporral elkeverjük, és
egy keverőedénybe szitáljuk, hozzászitáljuk a kakaóport is,
majd a tojásos masszához forgatjuk. A masszát a sütőpapírral
bélelt tepsiben egyenletesen elsimítjuk.
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. 9 perc
Sütés után a piskótát sütőrácsra helyezett sütőpapírra borítjuk,
majd a piskótáról a sütőpapírt óvatosan lehúzzuk.

TIPP:
• Díszítéshez
használhatunk
Dr. Oetker
Hópelyhet is!

A marcipánt a porcukorral hintett munkafelületen 25x35 cm-es
lappá nyújtjuk. A kihűlt piskótatésztán a mogyorókrémet egyenletesen elsimítjuk, majd a kinyújtott marcipánt is ráhelyezzük.
A tejszínt a habﬁxálóval és a vaníliás cukorral kemény habbá
verjük. A tejszínből 3 evőkanálnyit nyomózsákba töltünk, és a
díszítéshez félreteszünk. A maradék tejszínkrémet a kinyújtott marcipánra simítjuk. Végül a süteményt (az alatta lévő
sütőpapír segítségével) feltekerjük.
A félretett tejszínből csillag mintákat nyomunk a süteményre,
és dekorgyönggyel díszítjük. A süteményt tálalásig, legalább
1 órára hűtőszekrénybe helyezzük.

1.

2.

(Kb. 12 szelet)
Hozzávalók:
Morzsatésztához:
125 g búzaliszt
60 g porcukor
1 tasak Dr. Oetker Vanillincukor
kevés őrölt fahéj
125 g Rama
Piskótához:
3 tojás (közepes méretű)
4 evőkanál víz
150 g porcukor
1 tasak Dr. Oetker Vanillincukor
100 g búzaliszt
2 csapott teáskanál Dr. Oetker
Sütőpor
90 g Dr. Oetker Gustin
Étkezési keményítő
10 g kakaópor
Ezenkívül:
100 ml szilvapálinka
Töltelékhez:
1 üveg szilva befőtt (385 g)
200 ml szilvalé (befőtt leve)
1 tasak Dr. Oetker Expressz
Tortazselé színtelen
kevés őrölt fahéj
Tejszínes krémhez:
400 g hideg tejszín
2 tasak Dr. Oetker Vanillincukor
2 tasak Dr. Oetker Habﬁxáló
50 g csokoládéforgács
Díszítéshez:
250 g Dr. Oetker Marcipán
2 evőkanál kakaópor

Csokis szilvatorta
1. Előkészítés: A szilvabefőttet egy szűrőn lecsöpögtetjük, miközben a szilva
levét felfogjuk. A gyümölcsöt ketté, vagy négybe vágjuk. A
tortaformát (kb. 26 cm átmérő) sütőpapírral béleljük. A sütőt
előmelegítjük.
2. Elkészítés: Morzsatészta:
Egy keverőedényben a hozzávalókat konyhai robotgéppel
(habverő) ﬁnom morzsává keverjük. A masszát egyenletesen
a sütőformába simítjuk, és egy evőkanál segítségével jól a
forma aljához nyomkodjuk.
Piskóta:
Egy keverőedényben a tojást a vízzel konyhai robotgéppel (habverő) a legmagasabb fokozaton habosra keverjük.
Hozzáadjuk a cukrot, vanillincukrot, és masszát további 2 percig keverjük. A lisztet, a sütőport, az étkezési keményítőt és
a kakaóport elkeverjük, és konyhai robotgép legalacsonyabb
fokozatán a masszához keverjük. A masszát a sütőformában
(a morzsatésztára) egyenletesen elsimítjuk. 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. 30 perc
Sütés után a süteményt egy kés segítségével a sütőformától
elválasztjuk, a formából kivesszük. Sütőpapírral együtt sütőrácson hagyjuk kihűlni. Miután a piskóta kihűlt, a sütőpapírt
óvatosan eltávolítjuk. A piskótalapot egy tortatálra helyezzük,
és vízszintesen kettévágjuk.
A töltelékhez a szilva levét felforraljuk, és az expressz tortazselét elkeverjük benne. Fahéjjal ízesítjük, és a szilvát is
hozzákeverjük. Kicsit hűlni (dermedni) hagyjuk, majd az alsó
tortalapot a szilvapálinka felével meglocsoljuk, és a szilvás
tölteléket egyenletesen elosztjuk rajta. Ráhelyezzük a felső
tortalapot, enyhén megnyomjuk, és a maradék pálinkával
meglocsoljuk.
A krémhez a tejszínt vanillincukorral és a habﬁxálóval elkeverjük, majd kemény habbá verjük. Hozzáadjuk a csokoládéforgácsot. A krém harmadával a sütemény szélét megkenjük,
a maradék krémet kupolaformában a tortán elterítjük.
A marcipánmasszát elnyújtjuk, és a tortát befedjük. A marcipánt a torta széleihez simítjuk, és enyhén hozzá is nyomjuk.
A marcipán nem illeszkedő csücskét összenyomjuk, és egy
késsel levágjuk (lásd: 1. kép). A tortát kakaóporral hintjük.
A marcipánvégekből csillagokat formázunk (lásd: 2. kép),
és a tortára helyezzük. Tálalásig, legalább 2 órára a
hűtőszekrénybe helyezzük.

1.

2.

(Kb. 90 darab)

(Kb. 12 szelet)
Hozzávalók:

Hozzávalók:

Töltelékhez:

Tésztához:
300 g búzaliszt

250 g gyorsfagyasztott garnéla

fél csapott teáskanál Dr. Oetker

100 g újhagyma

Sütőpor

3 tojás (közepes méretű)

125 g porcukor

125 ml tejföl

1 kezeletlen narancs héja

4 evőkanál tej

150 g Rama

2 evőkanál piros pesztó

1 tojás (közepes méretű)

só
Tésztához:

125 g mazsola (rumos tejbe áztatva)
Ezenkívül:

300 g búzaliszt
1 tasak Dr. Oetker Expressz Élesztő

4 evőkanál tej
2 teáskanál Dr. Oetker Aroma rum

1 kávéskanál só

Mázhoz:

1 tojás (közepes méretű)

100 g porcukor

200 g Gouda sajt (reszelve)

kb. 4 teáskanál víz

125 ml tej

1 teáskanál Dr. Oetker Aroma rum

100 ml napraforgóolaj
Ezenkívül:
2 evőkanál zöldfűszer keverék
2 evőkanál búzaliszt

Garnélás quiche
1. Előkészítés: Az újhagymát megmossuk, és vékonyan felszeleteljük. A garnélát a tasakon feltüntetett utasítás szerint felolvasztjuk. A sütőformát (kb. 28 cm átmérőjű) kivajazzuk.
A sütőt előmelegítjük.
2. Elkészítés: A töltelékhez egy keverőedényben a tojást elkeverjük a tejföllel, hozzákeverjük a tejet
és a pesztót, majd hozzáadjuk az újhagymát és a garnélát, ízlés szerint sóval ízesítjük.
A lisztet az élesztővel elkeverjük, és egy keverőedénybe szitáljuk. Hozzáadjuk a többi
hozzávalót és az egészet konyhai robotgéppel (dagasztó spirállal) sima tésztává
dagasztjuk. A massza háromnegyed részét a sütőformába tesszük, és a forma aljához
és széléhez simítjuk. A tölteléket egyenletesen elosztjuk rajta. A maradék tésztához
hozzágyúrjuk a zöldfűszereket és a lisztet, elnyújtjuk, majd különböző újévi, szilveszteri motívumokat szaggatunk (pl. malac, évszám). A motívumokat a tésztára helyezzük.
A sütőformát a sütő alsó részébe toljuk, és a quiche-t 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
Sütés után, még melegen tálaljuk.

Rum�-mazsolás kiﬂik
1. Előkészítés: Egy tálkában elkeverjük a tejet és az 1 teáskanál rumaromát, és
a mazsolát beáztatjuk. A tepsit (kb. 30 x 40 cm) sütőpapírral béleljük. A sütőt előmelegítjük.
2. Elkészítés: A lisztet a sütőporral elkeverjük, és egy keverőedénybe szitáljuk.
A rumos mazsola kivételével hozzáadjuk a maradék hozzávalót
és konyhai robotgéppel (dagasztó spirállal) kezdetben alacsony,
majd legmagasabb fokozaton sima tésztává dagasztjuk. Hozzáadjuk a mazsolát. A masszát elfelezzük, és egyenként 45 cm
hosszú hengerré formázzuk. A hengereket 1 cm vastag szeletekre
vágjuk, kiﬂivé formázzuk, és 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. 15 perc
Sütés után a süteményt sütőpapírral együtt sütőrácson hagyjuk
kihűlni. A mázhoz a porcukrot a rumaromával és a vízzel összekeverjük, és a kiﬂikre csurgatjuk.

TIPP:
• Jól záródó
fémdobozban
a sütemény
akár 3 hétig is
eltartható.
• A máz felvitele
még egyszerűbb,
ha egy fagyasztózacskóba tesszük,
melynek sarkát
kicsit kivágjuk.

