
A minőség a legjobb recept.

51. számú receptgyűjtemény

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

Édes 
várakozás

Találd meg! Süsd meg! Oszd meg!
   Sütési közösségi oldalunkon 
megoszthatod kedvenc receptjeidet,
kipróbálhatod mások ötleteit, el-
mondhatod véleményedet a recep-
tekről, szavazhatsz, megmutathatod
szakértelmed. Több ezer sütemény 
receptje közül választhatnak gyakor-
lott 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 minőség a legjobb recept.

www.sutnijo.hu

A Dr. Oetker folytatja az SOS-Gyermekfalvak 
magyarországi szervezetével 2010-ben el-
indított különleges együttműködését. Az idei
évben a kecskeméti SOS falu családi házai-
nak bővítéséhez biztosítjuk a szükséges 
anyagi feltételeket. A hozzájárulással szeret-
nénk elősegíteni, hogy a gyerekek családias 
közegben otthonra, biztonságra és gondos-
kodásra leljenek. Ezért támogatjuk a családot. 

Az együttműködéssel a „család intézménye” 
iránti elkötelezettségünket kívánjuk kifejezni, 
így támogatásunk a Dr. Oetker termékek 
értékesítéséhez nem kapcsolódik.

www.tamogatjukacsaladot.hu

Támogatjuk a családot



A minőség a legjobb recept.

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

Karácsonyi receptek kicsiknek és nagyoknak
A család apraja-nagyja már jó előre készül az adventi, 
karácsonyi sütögetésre. A gyerekek különösen lelkesek 
tudnak lenni, amikor eljön az aprósütemények, a meg-
unhatatlan mézeskalács sütésének ideje, ilyenkor a tészta-
gyúrásban, a sütemény formázásában szívesen segítkeznek. 
Ha kisültek az ínycsiklandó sütik, jöhet a díszítés! 
A Dr. Oetker Mesterkonyhája ez évben is olyan recepteket 
válogatott össze a legújabb karácsonyi receptfüzetben, ahol 
az ünnepi finomságok elkészítése során a család legkisebb 
tagjai is kiélhetik kreativitásukat.

A sütemények elkészítését és látványos dekorálását ráadásul 
sok receptnél képekkel, tippekkel, sablonokkal is igyekszünk 
megkönnyíteni. Bízunk benne, hogy a receptek kipróbálása, a 
sütemények díszítése idén is sok értékes és vidám pillanatot 
szerez majd az egész családnak.
Édes várakozást és boldog ünnepeket kíván:

Ördög Józsefné Szilvia
a Dr. Oetker Mesterkonyha vezetője

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

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



A sütés élményét, szeretteink örömét tovább fokoz-
hatjuk, ha süteményeinket is ünnepi díszbe öltöz-
tetjük. A Dr. Oetker Dekor termékeivel látványos 
díszítést készíthetünk az ünnepi mézeskalácsra, 
vagy éppen varázslatos csillagpiramist formázhatunk 
egy egyszerű piskótából.  

A gyorsan és könnyen használható tortabevonók, 
cukormázak, praktikus dekor tollak és szemet 
gyönyörködtető dekorcukrok segítségével valódi 
élvezet a dekorálás. 
Kísérletezzünk bátran, a díszítésbe pedig vonjuk be 
a család minden tagját!

Marcipán
A lübecki eredetű Dr. Oetker Marcipán-
nal különlegesen finom és változatos 
dekorációkat készíthetünk. Felhasznál-
hatjuk torták, bonbonok díszítésére, 
könnyű formázni és színezni. A mar-
cipánmassza süthető, így sütemények 
töltésére, ízesítésére is kiváló, vagy 
fogyasztható önmagában is.

Tortabevonó
A kiváló minőségű Dr. Oetker Torta-
bevonókkal még ízletesebbé, még 
ragyogóbbá tehetjük a tortákat és
süteményeket. A tortabevonót elég
felmelegíteni (forró vízben), így a
tasakból közvetlenül a süteményre 
önthetjük. A Dr. Oetker Tortabevonók
kiemelkedően magas kakaótartalom-
mal, hidrogénezett növényi zsír nélkül 
készülnek!

Szemnek-szájnak: díszítsünk bátran!

       Cukormázak
A Dr. Oetker Cukormázakkal pillanatok 
alatt édes köntösbe vonhatjuk a sütemé-
nyeket. 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 Dr. Oetker termékekről bővebb információért vagy további 
tippekért, ötletekért tájékozódjon a Dr. Oetker honlapján: 
www.oetker.hu

       Dekorcukrok
A cukorból készült látványos dekor-
cukrokkal megkoronázhatjuk a leg-
egyszerűbb finomságot is. Kifejezet-
ten a téli ünnepekre készülhetünk az 
elegáns arany-fehér-ezüst színvilágú 
Dekormix Téllel, és a mini Dekor-
gyöngyökkel is. 

Ételszínezék
Az egyedülállóan zselés állagú, könnye-
dén adagolható Dr. Oetker Ételszíne-
zékek segítségével megvalósíthatjuk 
minden kreatív sütési ötletünket. A tel-
jesen természetes (piros, sárga), illetve
nagy részben természetes (zöld, kék) 
ételszínezék ideális sütéshez, díszítés-
hez:  süteményeket, tésztát, cukormázat,
marcipánt színezhetünk vele. A külön-
böző színű ételszínezékek keverhetők 
egymással, így tetszés szerinti árnya-
latra tudjuk színezni süteményeinket.

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

Új színek, új mixek!

Újdonság!



A tepsit (30 x 40 cm) sütőpapírral béleljük. A sütőt előmelegítjük.
A kandírozott citromhéjat apróra vágjuk. A mazsolát rumos tejbe 
áztatjuk.

A tésztához a lisztet a sütőporral elkeverjük, és egy keverőedénybe 
szitáljuk. A kandírozott citromhéj és a lecsepegtetett mazsola 
kivételével hozzáadjuk a többi hozzávalót és konyhai robotgéppel 
(habverővel) először alacsony, majd legmagasabb fokozaton 
sima tésztává keverjük. Óvatosan hozzáforgatjuk a citromhéjat 
és a mazsolát, majd két teáskanál segítségével dió nagyságú 
halmokat helyezünk az előkészített tepsire. 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. 15-20 perc

Közben a vajat megolvasztjuk. A porcukrot a mézeskalácsfűszerrel 
elkeverjük. Sütés után a süteményt sütőpapírral együtt sütőrácsra 
tesszük és a megolvasztott vajjal azonnal meglocsoljuk, majd a 
cukros-fűszeres keverékkel meghintjük.

1. Előkészítés:

2. Elkészítés:

(Kb. 50 darab)

Hozzávalók:
Tésztához:
100 g kandírozott citromhéj

250 g búzaliszt

2 csapott teáskanál Dr. Oetker 
Sütőpor 
100 g őrölt mogyoró 

75 g porcukor

1 tasak Dr. Oetker Vanillincukor
2 teáskanál Dr. Oetker Aroma rum
1 tojás (közepes méretű)

100 g Rama

125 g túró 

125 g mazsola

Díszítéshez:
100 g vaj

50 g porcukor

2 teáskanál mézeskalácsfűszer 

 

(Kb. 50 darab)

Hozzávalók:
Tésztához:

250 g búzaliszt

2 csapott evőkanál kakaópor 

1 csapott teáskanál Dr. Oetker 
Sütőpor

100 g barna cukor

1 tasak Dr. Oetker 
Bourbon Vaníliás cukor

125 g Rama

1 tojás (közepes méretű)

100 g étcsokoládé

Díszítéshez:
Dr. Oetker Díszítő Cukormáz fehér

Dr. Oetker Dekor Toll
Dr. Oetker Dekormix Tél

A tepsit (30 x 40 cm) sütőpapírral béleljük. 
Az étcsokoládét lereszeljük. A sütőt előmelegítjük.

A tésztához a lisztet egy keverőedénybe szitáljuk. A csokoládé kivételével hozzáadjuk 
a többi hozzávalót, és az egészet konyhai robotgéppel (dagasztó spirállal) kezdetben 
alacsony, majd legmagasabb fokozaton sima tésztává dagasztjuk. Végül a reszelt 
csokoládét is hozzákeverjük. A tésztát enyhén lisztezett munkafelületen 1 cm vastag
lappá nyújtjuk. Kisebb méretű kiszúró formákkal a tésztát kiszaggatjuk, majd az 
előkészített tepsibe helyezzük. Minden sütemény közepébe hurkapálca vagy szívó-
szál segítségével két lyukat is szúrunk.  
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. 15 perc

Sütés után a süteményt sütőpapírral együtt sütőrácson hagyjuk kihűlni. A kihűlt süte-
ményeket dekor tollal, díszítő cukormázzal, dekorcukorral díszítjük. Ha a díszítés 
megszilárdult, a süteményeket egy selyemszalagra fűzzük. 

1. Előkészítés:

2. Elkészítés:

Édes karácsonyfafüzér

TIPP:
•  A füzért más 
motívumokkal is 
elkészíthetjük, így 
akár egész évben 
aktuális lehet.
•  Jól záródó 
fémdobozban a 
sütemény akár 3 
hétig is eltartható.

Stollen-csúcsok
Jellegzetes német adventi sütemény, kevésbé hagyományos formában

TIPP:
•  Jól záródó 
fémdobozban 
a sütemény 
akár 3 hétig 
is eltartható.



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

A tésztához a lisztet a sütőporral elkeverjük, és egy keverő-
edénybe szitáljuk. Hozzáadjuk a többi hozzávalót és konyhai 
robotgéppel (dagasztó spirállal) először alacsony majd legma-
gasabb fokozaton sima tésztává dagasztjuk. A masszát több 
adagban enyhén lisztezett munkafelületen 3 mm vastagságú lappá
nyújtjuk. A tésztát csillag alakú kiszúró formával (kb. 6 cm át-
mérőjű) kiszaggatjuk, a  csillagok felének közepéből kb. 2,5 cm
átmérőjű kisebb csillagokat szúrunk ki, majd az előkészített 
tepsibe helyezzük. 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. 10-15 perc

Sütés után a süteményt sütőpapírral együtt sütőrácson hagyjuk 
kihűlni. A töltelékhez a lekvárt simára keverjük. Az alsó csillag-
lapokat a lekvárral megkenjük, majd a felső lappal befedjük és 
enyhén összenyomjuk.

1. Előkészítés:

2. Elkészítés:

(Kb. 50 darab)

Hozzávalók:
Tésztához:
250 g búzaliszt 

½ csapott teáskanál Dr. Oetker 
Sütőpor
150 g porcukor

1 tasak Dr. Oetker Vanillincukor
200 g Rama

100 g őrölt mák 

100 g őrölt mandula

Töltelékhez:
kb. 200 g málnalekvár 

 

(Kb. 32 darab)

Hozzávalók:
Tésztához:

300 g búzaliszt

2 csapott teáskanál Dr. Oetker
 Sütőpor Mézeskalács 

fűszerkeverékkel
125 g Rama

125 g porcukor

1 tasak Dr. Oetker Bourbon 
Vaníliás cukor

1 tojás (közepes méretű)

2 evőkanál tej

Díszítéshez:
1 tasak Dr. Oetker Cukormáz 

marcipánízű
Dr. Oetker Ételszínezék piros

Dr. Oetker Díszítő Cukormáz fehér
Dr. Oetker Dekormix Tél

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

A tésztához a lisztet egy keverőedénybe szitáljuk. Hozzáadjuk a többi hozzávalót és 
konyhai robotgéppel (dagasztó spirállal) először alacsony majd legmagasabb foko-
zaton sima tésztává dagasztjuk. A masszát négy részre osztjuk, és mindegyik részt 
enyhén lisztezett munkafelületen kb. 24 x 12 cm-es lappá nyújtunk. A lapokat 6x12 
cm-es téglalapokká vágjuk, majd átlósan is elvágjuk, így 8 háromszöget kapunk. A 
háromszögeket az előkészített tepsibe helyezzük, majd a háromszögek felső csúcsát 
ferdén, alsó részét pedig egyenesen visszahajtjuk. Kész is a mikulássapka alapja.
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. 12-15 perc

Sütés után a süteményt sütőpapírral együtt sütőrácson hagyjuk kihűlni. Díszítéshez 
a marcipánízű cukormázat a tasakon szereplő útmutatás szerint, kevés vízzel elke-
verjük, majd néhány csepp piros ételszínezékkel megszínezzük. Egy sütőecset segít-
ségével a sütemények tetejét a cukormázzal megkenjük, és tetszés szerint, díszítő 
cukormázzal és téli dekorcukrokkal továbbdíszítjük.

1. Előkészítés:

2. Elkészítés:

TIPP:
•  A lapok nyújtá-
sakor a sarkakat 
egy vonalzóval 
vagy egy kés 
segítségével 
egyengessük ki.
•  Jól záródó 
fémdobozban a 
sütemény akár 3 
hétig is eltartható.

TIPP:
•  Amennyiben 
a tészta túl lágy 
lenne, tegyük 
hűtőszekrénybe.
•  A csillagokat 
ízlés szerint 
Dr. Oetker 
Tortabevonóval 
is díszíthetjük.
•  Jól záródó 
fémdobozban 
a sütemény 
akár 3 hétig 
is eltartható.

Mikulássapkák Mákos linzercsillagok 



(Kb. 80 darab)

Hozzávalók:
Tésztához:

200 g búzaliszt

2 teáskanál Dr. Oetker Sütőpor Méz-
eskalács fűszerkeverékkel 
1 púpos evőkanál kakaópor

2 teáskanál Dr. Oetker Aroma citrom
125 g porcukor

1 tasak Dr. Oetker Vanillincukor
100 g őrölt mandula

1 tojás (közepes méretű)

125 g Rama

Ezenkívül:
2 evőkanál sárgabaracklekvár

Díszítéshez:
fél tasak Dr. Oetker Tortabevonó ét

kevés porcukor

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

A tésztához lisztet a sütőporral és a kakaóporral elkeverjük, 
és egy keverőedénybe szitáljuk. Egy púpos evőkanálnyi 
mandula kivételével hozzáadjuk a többi hozzávalót és kony-
hai robotgéppel (dagasztó spirállal) először alacsony majd 
legmagasabb fokozaton sima tésztává dagasztjuk. A tésztát 
három egyenlő részre osztjuk. 
A félretett mandulát a munkafelületre hintjük és az egyik rész 
tésztát egy 25 cm hosszú hengerré formázzuk, majd letakarva 
a mélyhűtőbe tesszük. 
A második rész tésztát kettévágjuk, és enyhén lisztezett 
munkafelületen két 25 cm hosszú hengerré formázzuk. A hen-
gereket az előkészített tepsibe helyezzük. A hengerekbe az 
újbegyünkkel egy 3 cm széles mélyedést nyomunk. A lekvárt 
egy főzőedényben felmelegítjük és egy kiskanál segítségével 
a mélyedésekbe töltjük.
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. 3-4. fokozat (előmelegítve)
Sütési idő: kb. 15-20 perc

Sütés után a süteményt 5 percig sütőrácson hagyjuk kihűlni, 
majd 2,5 cm széles szeletekre vágjuk.
Közben a harmadik rész tésztából kb. 1 cm vastagságú és 7 cm
hosszú hengereket formázunk (kb. 24 db jön ki belőle), majd a 
hengerek végeit elvékonyítjuk. A hengereket a tepsibe helyez-
zük, és kifliformára hajtjuk.
A tepsit a sütő alsó részébe toljuk, és a süteményt megsütjük. 

Sütési idő: kb. 12-15 perc

Sütés után a kifliket sütőpapírral együtt sütőrácson hagyjuk 
kihűlni. Míg a kiflik sülnek, a lefagyasztott tésztahengert kb. 
fél cm széles szeletekre vágjuk. A tallérokat szintén tepsibe 
helyezzük, és a süteményt megsütjük.

Sütési idő: kb. 10-15 perc

Sütés után a tallérokat sütőpapírral együtt sütőrácson hagyjuk 
kihűlni. A kiflik díszítéséhez a tortabevonót a tasakon lévő uta-
sítás szerint megolvasztjuk és a tasakból közvetlenül a kiflikre 
locsoljuk. A tallérokat porcukorral hintjük.

1. Előkészítés:

2. Elkészítés:

Egy tészta: 
három csokis finomság 

TIPP:
•  Jól záródó 
fémdobozban 
a sütemények 
akár 3 hétig is 
eltarthatók.
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A szilvakompótot egy szűrőbe tesszük, lecsöpögtetjük és a levét 
felfogjuk (kb. 200 ml-re lesz szükség). A lecsöpögtetett szilvát 
apró szeletekre vágjuk. A tepsit (30 x 40 cm) sütőpapírral béleljük. 
A sütőt előmelegítjük.
A képviselőfánk tészta alapport egy keverőedénybe öntjük. Hozzá-
adjuk a lágy margarint és a vizet, majd konyhai robotgéppel 
(dagasztó spirál) sima tésztává keverjük. Végül hozzáadjuk a 2 
tojást, és további 2 percig keverjük. A masszát fagyasztózsákba 
töltjük, és jól lezárjuk. A zacskó egyik sarkát kivágjuk és az elő-
készített tepsibe nyolc, egyenként 8 cm hosszú csíkot nyomunk. A 
cukrot és a mandulaforgácsot összekeverjük, és a csíkokra szórjuk.
A tepsit a sütő középső részébe toljuk, és a fánkokat megsütjük.
Alsó és felső sütés: kb. 200 °C (előmelegítve)
Légkeveréses: kb. 180 °C (előmelegítve)
Gáz: kb. 4-5. fokozat (előmelegítve)
Sütési idő: kb. 40 perc
A megsült fánkokat sütőrácsra helyezzük, majd vízszintesen 
elvágjuk, és hagyjuk a sütőrácson kihűlni. A töltelékhez a puding-
port összekeverjük a cukorral és fél teáskanálnyi fahéjjal, majd
a félretett kompótlével sűrűre főzzük. Hozzáforgatjuk a gyümölcsöt
és rövid ideig újra főzzük.  A fánkokat megtöltjük a szilvás töltelék-
kel, majd hagyjuk kihűlni. A tejszínt a habfixálóval és a maradék
fahéjjal kemény habbá verjük, majd a kihűlt töltelékre halmozzuk.
Tálalásig hűtőszekrényben tároljuk.

1. Előkészítés:

2. Elkészítés:

(Kb. 8 darab)

Hozzávalók:
Tésztához:
1 tasak Dr. Oetker Képviselőfánk 
Tészta alappor
120 g Rama

300 ml víz

2 tojás (közepes méretű)

Szóráshoz:
2 evőkanál porcukor

2 evőkanál mandulaforgács

Töltelékhez:
380 g szilvakompót (lecsöpögtetve)

1 tasak Dr. Oetker Eredeti puding 
vaníliaízű
50 g porcukor

1 teáskanál őrölt fahéj

200 g hideg tejszín

1 tasak Dr. Oetker Habfixáló
 

 

(Kb. 8 darab)

Hozzávalók:
150 g Dr. Oetker Marcipán massza

Dr. Oetker Ételszínezék piros
némi porcukor 

1 tasak Dr. Oetker Tortabevonó ét
2 banán

Dr. Oetker Dekor Toll
Dr. Oetker Dekormix Love

A banánokat meghámozzuk, és mindegyiket 4 egyenlő részre vágjuk.

A marcipán masszából egy diónyit lecsípünk és félretesszük. A többi marcipánt át-
gyúrjuk, majd a piros ételszínezék fokozatos hozzáadásával beszínezzük (szükség 
szerint 1-2 evőkanál porcukrot a masszához gyúrunk). A piros marcipánt 10 egyenlő 
részre osztjuk. A 10 halmocskából nyolcat egy kb. 5 cm hosszú kúppá formázunk, 
ebből lesz a törpék kalapja. A kúp szélesebb végét egy kés segítségével ellapítjuk 
(lásd. 1. kép), majd a kés tompa oldalával a kalapokba gyűrődést mintázunk. A mara-
dék piros marcipán masszából, a törpék cipőjéhez, 8 kisebb hengert formázunk, a 
hengereket elfelezzük, és kissé ellapítjuk. A félretett, színezetlen marcipánból 8 kicsi 
golyót formázunk, ebből lesz a törpék orra.
A tortabevonót a tasakon lévő útmutató szerint, forró vízbe állítva megolvasztjuk, majd 
a megolvasztott tortabevonót egy tálkába öntjük. Az előkészített banándarabokat egy 
villára szúrva a tortabevonóba mártjuk, és egy sütőpapíron hagyjuk lecsepegni.
A törpéket összeállítjuk. A banándarabokra helyezzük a kalapokat, hozzáillesztjük 
a törpék lábait. A fehér színű dekor tollal megrajzoljuk a törpék szakállát (lásd. 2. kép),
és a dekor toll segítségével felragasztjuk a törpék orrát. Dekorcukrokból szemet 
ragasztunk, és ízlés szerint a törpék kalapját is tovább díszítjük.

1. Előkészítés:

2. Elkészítés:

TIPP:
•  Ízlés szerint 
hagyományos 
képviselőfánkokat 
is készíthetünk 
a tésztából, és 
azokat töltjük meg 
a szilvás-fahéjas 
töltelékkel, illetve 
tejszínhabbal.

Banános Törpék
Szilvás-fahéjas Eckler-fánkok



(Kb. 16 darab)

Hozzávalók:
Tésztához:

100 g Dr. Oetker Marcipán massza
250 g Rama

150 g porcukor

1 tasak Dr. Oetker Vanillincukor
1 csipet só

1 citrom reszelt héja

4 tojás (közepes méretű) 

300 g búzaliszt

4 csapott teáskanál Dr. Oetker 
Sütőpor

2 evőkanál tej

Díszítéshez:
kb. 2 teáskanál narancslé

kb. 20 fogpiszkáló

2-3 tasak Dr. Oetker Tortabevonó ét
50 g Dr. Oetker Marcipán massza

Dr. Oetker Dekormix Tél  
Dr. Oetker Dekor Toll

A marcipán masszát a tésztához apró darabokra vágjuk. A 
sütőformát (gyümölcskenyérforma) kivajazzuk, és a sütőt 
előmelegítjük.
A tésztához a margarint és a marcipán masszát egy keverő-
edényben konyhai robotgéppel (habverővel) habosra kever-
jük. Keverés közben fokozatosan hozzáadjuk a cukrot, vanil-
lincukrot, sót, reszelt citromhéjat, míg sima, sűrű masszát 
kapunk. A tojásokat egyenként, fél percig legmagasabb fo-
kozaton keverve a masszához adjuk. A lisztet a sütőporral 
elkeverjük és a tejjel felváltva két adagban, konyhai robot-
gép középső fokozatán a masszához keverjük. A tésztát az 
előkészített sütőformába öntjük és egyenletesen elsimítjuk. 
A tepsit a sütő alsó részébe toljuk, és megkezdjük a sütést. 
15 perc elteltével a sütemény közepét egy éles kés segítsé-
gével hosszanti irányban, 1 cm mélyen bevágjuk, és vissza-
tesszük sülni. Ha a sütemény túl gyorsan sül (teteje bebarnul), 
fedjük le egy sütőpapírral.

Alsó és felső sütés: kb. 170 °C (előmelegítve)
Légkeveréses: kb. 150 °C (előmelegítve)
Gáz: kb. 2-3. fokozat (előmelegítve)
Sütési idő: kb. 65-70 perc

Sütés után a süteményt 10 percig a formában, majd a for-
mából kivéve sütőrácson hagyjuk kihűlni. A sütemény tetejét 
vízszintesen levágjuk és félretesszük. a süteményt ezután 
vízszintesen kettévágjuk, majd hosszában is elfelezzük, így 
4 egyforma méretű darabot kapunk. Ezeket további 4 darabra 
vágjuk, így összesen 16 darab süteményünk lesz.
A sütemény levágott tetejét egy keverőedénybe morzsoljuk, 
hozzáadjuk a narancslevet és konyhai robotgéppel egy 
nedves masszává keverjük. A masszából golyót formázunk 
és kilapítjuk (kb. 1,5 cm vastagra). Ízlés szerint apró golyókat 
formázunk vagy motívumokat szúrunk ki belőle.

Díszítéshez a tortabevonót a tasakon lévő útmutató szerint 
megolvasztjuk, és egy tálkába öntjük. A fogpiszkáló csúcsát 
a bevonóba mártjuk, majd rászúrjuk a golyócskákat vagy a 
motívumokat és hagyjuk, hogy megszilárduljon. Az így ka-
pott kis sütinyalókákat egy ecset segítségével részben vagy 
teljesen bevonjuk a tortabevonóval, és ízlés szerint dekorcuk-
rokkal és dekor tollal díszítjük.
A süteménydarabokat is vékonyan bevonjuk a tortabevonóval. 
A kis csomagokat ízlés szerint marcipán masszából készített 
szalaggal, téli dekorcukrokkal, dekor tollal díszítjük. Végül a 
nyalókákat is a csomagokra szúrjuk.

1. Előkészítés:

2. Elkészítés:

 Édes karácsonyi 
csomagok 

TIPP:
•  Jól záródó 
fémdobozban 
a sütemény 2 napig 
eltartható vagy 
lefagyasztható.



1 2

(Kb. 16 szelet)

Hozzávalók:
Tésztához:

175 g búzaliszt

2 csapott teáskanál Dr. Oetker 
Sütőpor

100 porcukor

75 g Rama

3 tojás (közepes méretű)

1 evőkanál tej

Töltelékhez:
170 g meggylekvár

1 tasak Dr. Oetker Marcipán massza
400 ml hideg tej

1 tasak Dr. Oetker Csokoládés 
Tortakrém

2 teáskanál Dr. Oetker Aroma rum
Díszítéshez:

1 tasak Dr. Oetker Marcipán massza
A tepsit (30 x 40 cm) sütőpapírral béleljük. 
A sütőt előmelegítjük.

A tésztához a lisztet a sütőporral elkeverjük, és egy 
keverőedénybe szitáljuk. Hozzáadjuk a többi hozzávalót és 
az egészet konyhai robotgéppel, kezdetben alacsony, majd 
legmagasabb fokozaton sima tésztává keverjük. A masszát 
az előkészített tepsibe öntjük és egyenletesen elsimítjuk.
A tepsit a sütő középső részébe toljuk, és a süteményt meg-
sütjük.

Alsó és felső sütés: kb. 180 °C (előmelegítve)
Légkeveréses: kb. 160 °C (előmelegítve)
Gáz: kb. 3-4. fokozat (előmelegítve)
Sütési idő: kb. 10 perc

Sütés után a süteményt sütőpapírral együtt, sütőrácsra borít-
va hagyjuk kihűlni. Miután kihűlt, a sütőpapírt lehúzzuk róla. A 
süteményt 5 db különböző szélességű (és a tepsi méretéből 
adódóan 30 cm hosszú) csíkra vágjuk. A csíkok szélessége: 
12 cm, 10 cm, 8 cm, 5 cm és 3 cm (lásd 1. kép).
A négy legnagyobb tortalapot megkenjük lekvárral. A mar-
cipán masszát enyhén porcukros munkafelületen elnyújtjuk és 
különböző nagyságú csillagformákat szúrunk ki. A maradék 
marcipánt a lekváros lapokon elosztjuk. A krémhez a hideg 
tejet és a rumaromát egy keverőedénybe öntjük. Hozzáadjuk 
a csokoládés tortakrém alapport, majd konyhai robotgéppel, 
kezdetben alacsony, majd legmagasabb fokozaton 2-3 per-
cig keverjük. A krém felét a lekváros lapokon egyenletesen 
elsimítjuk, majd a piramist felépítjük, úgy, hogy a legnagyobb 
lap kerüljön alulra, ezt kövessék a középső lapok, végül a 
legkeskenyebb lappal zárjuk (lásd. 2 kép).
A maradék krémet újra elfelezzük, az egyik adaggal a tortát 
kívülről bevonjuk, a maradékot pedig nyomózsákba töltjük, és 
a süteményt ízlés szerint díszítjük vele. Végül a marcipán csil-
lagokat is a süteményre helyezzük.
A tortát legalább 2 órára a hűtőszekrénybe helyezzük.

1. Előkészítés:

2. Elkészítés:

TIPP:
•  Ízlés szerint 
Dr. Oetker 
Bourbon Vaníliás 
cukorral is 
meghinthetjük 
a süteményt.
•  Marcipán helyett 
téli dekorcukrokkal 
is díszíthetjük 
a süteményt 
(pl. fehér 
dekor csillag, 
dekor hópehely).

Csillagpiramis



21

(Kb. 14 darab)

Hozzávalók:
Tésztához:

1 csapott evőkanál porcukor

120 g méz

1 tasak Dr. Oetker Vanillincukor
1 tojás (közepes méretű)

250 g búzaliszt

1 csapott teáskanál Dr. Oetker Sütőpor
Díszítéshez:

Dr. Oetker Díszítő cukormáz fehér
Dr. Oetker Dekor Toll

Dr. Oetker Tortadara színes
Dr. Oetker Dekormix Tél

A sablonokat egy kartonlapra átmásoljuk és kivágjuk. 
A tepsit (30 x 40 cm) sütőpapírral béleljük. A sütőt előmelegítjük.

A porcukrot egy keverőedénybe szitáljuk. Hozzáadjuk a mézet, vanillincukrot, tojást, 
és egy fakanállal az egészet sima masszává keverjük. A lisztet a sütőporral elkeverjük
és a 2/3 részét a mézes masszához keverjük. A maradék sütőporos lisztet egy nyújtó-
deszkán gyúrjuk hozzá a tésztához. A tésztát ezután enyhén lisztezett munkafelü-
leten 3 mm vékony lappá nyújtjuk, majd a sablon segítségével 28 házikót szabunk ki. 
Egy kiszúróforma (12 mm Ø) és egy kés segítségével a házikók közepén kivágjuk az 
ajtó formáját (lásd 1. kép), majd 28 db 3x3 cm nagyságú lapot vágunk ki az oldalfa-
laknak, ill. 28 db 3x4 cm nagyságú lapot szabunk ki a tetőnek. 
A házikók elemeit az előkészített 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. 3-4. fokozat (előmelegítve)
Sütési idő: kb. 10 perc
Sütés után a süteményt sütőpapírral együtt sütőrácson hagyjuk kihűlni.
A házikó elemeit a díszítő cukormázzal vagy a fehér dekor tollal ragasztjuk össze az 
alábbiak szerint: először a ház 4 falát állítjuk össze, az oldalfalakat és a homlokzati 
falakat (lásd 2. kép), majd felhelyezzük a tetőt is (hagyjuk közben, hogy az illesz-
téseknél a cukormáz megszilárduljon). Miután a cukormáz megszilárdult, a házikót 
ízlés szerint színes dekor tollakkal, tortadarával, téli dekorcukrokkal díszítjük.

1. Előkészítés:

2. Elkészítés:

Apró mézeskalács házikók

házikó oldalfal - sablonrajz                        házikó tető - sablonrajz                             házikó homlokzat - sablonrajz


