
A minőség a legjobb recept.

56. számú receptgyűjtemény

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

Ünnepi 
finomságok

           A Dr. Oetker a család intézményének elkötelezett híveként a „Támogatjuk a családot” program kere-
tében 2009 óta jelentős segítséget nyújt az SOS Gyermekfalvakban élő gyerekeknek. Az idei évben 
többek között az SOS Gyermekfalvak utógondozási programjához, a gondozásban élő fiatalok otthon-
teremtési törekvéseihez járulunk hozzá. Az együttműködéssel a „család intézménye” iránti elkötelezett-
ségünket kívánjuk kifejezni, így támogatásunk a Dr. Oetker termékek értékesítéséhez nem kapcsolódik.

    Az SOS családokban a vér szerinti családjukat vesz-
tett gyerekek egy nevelőanya vagy házaspár szerető 
gondoskodásában, testvéreikkel együtt nevelkednek.
Emellett sok olyan család van, ahol a gyermekek átmenetileg 
veszélyeztetett helyzetbe kerülnek, például a szülők beteg-
sége és anyagi gondok miatt.

      Az SOS új programjának célja, hogy a krízishelyzetek-
ben tanácsadással vagy a gyerekek időleges befoga-
dásával segítséget nyújtson a családoknak, mert ezzel 
sok esetben megelőzhető a gyermekek állami gondos-
kodásba vétele, családból való kiszakítása. Az SOS Gyer-
mekfalvak biztonságos működése csak jólelkű támogatók 
rendszeres segítségével képzelhető el. Kérjük, ha Ön céljaik-
kal egyetért és módjában áll segíteni a gyerekeken, az SOS 
családokon, töltse ki és küldje vissza az alábbi szelvényt, 
hogy részletesebb tájékoztatást kaphasson az SOS munká-
járól és a támogatás lehetőségeiről.

Cím: SOS-Gyermekfalu Magyarországi Alapítványa, 
1463 Budapest, Pf. 838

Segítsük együ� a nehéz sorsú gyerekeket!

Szeretném támogatni a családjukat nélkülözni kényszerülő SOS gyermekeket. 

Név:

Lakcím:

E-mail:

Telefon:                                                     Aláírás:

Jelen nyilatkozat aláírásával Ön önkéntesen hozzájárul ahhoz, hogy a fent megadott személyes adatait az SOS-Gyermekfalu Magyarországi
 Alapítványa az Önnel való kapcsolattartás (postai és elektronikus hírlevelek, adománykérés) céljából az adatszolgáltatástól számított 5 évig 
kezelje, és Önnel a fentebb felsorolt célokból kifolyólag a későbbiekben postai úton, telefonon, illetve e-mailen kapcsolatba lépjen. A direkt 
marketing üzenetek továbbításának megtiltását és a személyes adatok törlését vagy módosítását az alábbi elérhetőségeken lehet kérni: 
postai úton: SOS-Gyermekfalu Magyarországi Alapítványa, 1094 Budapest, Angyal utca 1-3., e-mail útján az adomanyinfo@sos.hu címen.



A minőség a legjobb recept.

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

Varázslatos karácsonyi finomságok
Ismét küszöbön az év legjobban várt ünnepi időszaka: 
karácsonyra készülünk! Legújabb receptfüzetünkben idén 
is finomabbnál finomabb recepteket gyűjtöttünk össze, 
amelyekkel minden szerettünket elkápráztathatjuk. Az 
ínycsiklandó aprósüteményeknek, vagy az ünnepi díszben 
ragyogó tejszínes-csokoládés mandulatortának garantáltan 
senki sem tud majd ellenállni, a sütinyalókák pedig biztosan 
gyorsan a család legkisebbjeinek kedvencévé válnak! 
Az édes varázslatok elkészítésében természetesen most is 

segítőtársai lesznek a Dr. Oetker minőségi sütési hozzávalói 
és látványos dekortermékei. 
Bízunk benne, hogy a sütemények készítése és díszítése idén is 
sok vidám, bensőséges percet szerez majd az egész családnak.
Édes pillanatokat 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

Mogyorós kiflik 

Csokis-vaníliás felhők 

Karácsonyi sütinyalóka 

Mini muffinok marcipánnyalókával    

Téli gyümölcskenyér 

Sajtos tekeredő 

Dominó 

Ünnepi müzligolyók 

Karácsonyi muffin 

Tejszínes-csokoládés mandulatorta

Teapuncs

Narancsos gombocskák

 6. oldal

 7. oldal

 8. oldal

 9. oldal

 10. oldal

12. oldal

13. oldal

14. oldal

14. oldal

16. oldal

18. oldal

18. oldal
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A sütés élményét, szeretteink örömét tovább fokoz-
hatjuk, ha süteményeinket is ünnepi díszbe öltöz-
tetjük. A Dr. Oetker Dekor termékeivel látványos 
díszítést készíthetünk minden ünnepi finomságra.  

A gyorsan és könnyen használható tortabevonók, 
cukormázak, praktikus dekor tollak és szemet 
gyönyörködtető dekorcukrok segítségével valódi 
élvezet a dekorálás.

Tortabevonó és marcipán
A kiváló minőségű Dr. Oetker Tortabe-
vonókkal még ízletesebbé, még ragyo-
góbbá tehetjük a tortákat és sütemé-
nyeket. A tortabevonót elég felmelegí-
teni (forró vízben), így a tasakból köz-
vetlenül a süteményre önthetjük. 
A Dr. Oetker Tortabevonók kiemelke-
dően magas kakaótartalommal, hidro-
génezett növényi zsír nélkül készülnek! 
A lübecki eredetű Dr. Oetker Marcipán-
nal különlegesen finom és változatos
dekorációt készíthetünk. Felhasznál-
hatjuk torták, bonbonok díszítésére,
könnyű formázni és színezni.

Szemnek-szájnak: díszítsünk bátran!

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

Dekorcukrok 
és tortadekorok
A látványos dekorcukrokkal, dekorgyön-
gyökkel megkoronázhatjuk a legegy-
szerűbb finomságot is. Kifejezetten a 
téli ünnepekre készülhetünk a négy 
különleges dekorcukrot rejtő, elegáns 
arany-fehér-ezüst színvilágú Dekormix 
Téllel, vagy a legújabb Karácsonyi 
Ostyadekorral. Újdonság a prémium 
minőségű ét- és fehércsokoládéból ké-
szült Csokoládészívek is, mellyel egész
évben szívhez szólóvá varázsolhatjuk 
a süteményeket.

Ételszínezékek
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, cukormá-
zat, marcipánt színezhetünk vele.
A különböző színű ételszínezékek ke-
verhetők egymással, így tetszés sze-
rinti árnyalatra tudjuk színezni süte-
ményeinket.

Dekor toll, díszítő és kész cukormáz
A Dr. Oetker Cukormázakkal pillanatok alatt édes köntösbe vonhatjuk a süteményeket. 
A tubusos Díszítő Cukormázakkal könnyedén dekorálhatjuk az aprósüteményeket, 
ünnepi mézeskalácsot is. A Dekor Tollak segítségével pedig egyszerűen egyedivé, 
személyre szólóvá varázsolhatjuk a legegyszerűbb süteményt is. Egyedülálló újdonság 
a fehér színű, folyékony Kész Cukormáz, melyet közvetlenül a tasakból közvetlenül 
a süteményre csurgatva, egyszerűen és látványosan díszíthetjük pl. aprósütemények, 
kuglófok, gyümölcskenyerek tetejét. A Kész Cukormáz ráadásul színezhető is!
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A tepsit (kb. 30x40 cm) sütőpapírral béleljük. A sütőt előmelegítjük. 
A csokoládét nagy lyukú reszelőn lereszeljük. 
Egy keverőedényben a tojásfehérjét konyhai robotgéppel (hab-
verő) kemény habbá verjük. Legmagasabb fokozaton keverve 
fokozatosan hozzáadjuk a cukrot és a bourbon vanília aromát. A 
porcukrot és az étkezési keményítőt összekeverjük, és a masszá-

hoz forgatjuk. Végül hozzákeverjük a mandulát és a csokoládé-
forgácsot. Két teáskanál segítségével diónyi nagyságú halmokat 
formázunk az előkészített tepsire. A tepsit a sütő középső részébe 
toljuk, és a süteményt megsütjük.
Alsó és felső sütés: kb. 130 °C (előmelegítve)
Légkeveréses: kb. 110 °C (előmelegítve)
Gáz: kb. 2-3. fokozat (előmelegítve)
Sütési idő: kb. 25-30 perc
Sütés után a süteményt sütőpapírral együtt sütőrácsra húzzuk és 
hagyjuk kihűlni.
Díszítéshez a tortabevonót a tasakon szereplő útmutató szerint, 
forró vízbe állítva megolvasztjuk. A tasak egyik csücskét ollóval 
levágjuk, majd a habcsókot tetszés szerint díszítjük, és hagyjuk 
megszilárdulni.

1. Előkészítés:

2. Elkészítés:

(Kb. 60 darab)

Hozzávalók:
3 tojásfehérje (közepes méretű)

75 g porcukor

1 tasak Dr. Oetker 
Finesse Bourbon Vanília Aroma
50 g porcukor

10 g Dr. Oetker 
Gustin Étkezési keményítő
100 g mandulaforgács v. szeletelt 

mandula

50 g csokoládé

Díszítéshez:
1 tasak Dr. Oetker Tortabevonó ét

(Kb. 40 darab)

Hozzávalók:
Linzertésztához:

300 g búzaliszt

1 tasak Dr. Oetker Sütőpor
150 g lágy Rama vajas íz

100 g porcukor

1 tasak Dr. Oetker 
Bourbon Vaníliás cukor
1 tojás (közepes méretű)

50 g zúzott mogyoró

1 csipet só

Töltelékhez:
50 g mogyorókrém

Díszítéshez:
porcukor

A tepsit (kb. 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 (dagasztó spirál) 
először alacsony, majd legmagasabb fokozaton sima tésztává dagasztjuk. A tésztát 
enyhén lisztezett munkafelületen még egyszer átgyúrjuk, majd fél cm vastagságúra
elnyújtjuk. A tésztából kb. 5 cm átmérőjű kiszúróformával először egy korongot, majd 
kb. 1,5 cm széles kifliket szúrunk ki (lásd 1. kép). (A szaggatáshoz előbb fagyasz-
tózacskóval is letakarhatjuk a tésztát). A kifliket az előkészített tepsibe helyezzük 
(lásd 2. kép). 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. 10-12 perc
Sütés után a süteményt sütőpapírral együtt sütőrácsra húzzuk és hagyjuk kihűlni. A 
töltelékhez a mogyorókrémet egy fagyasztózacskóba töltjük, jól lezárjuk, majd gőz 
felett megolvasztjuk. A fagyasztózacskó sarkát picit kivágjuk, és a kiflik hátsó oldalára 
egy-egy cseppnyi mogyorókrémet nyomunk, majd összeragasztjuk őket.
A kifliket végül porcukorral hintjük.

1. Előkészítés:

2. Elkészítés:

Mogyorós kiflik
TIPP:
•  A kifliket még 
sütés előtt meg-
kenhetjük tejjel és 
őrölt mogyoróval 
megszórhatjuk.
•  Jól záródó doboz-
ban a kiflik akár 2 
hétig is eltarthatóak.
•  A töltetlen kiflik 
tetejére csurgassunk 
ízlés szerint 
mogyorókrémet.

TIPP:
•  Jól záródó fém-
dobozban, akár 3 
hétig is eltartható.
•  A habcsókot 
érdemes 1 nappal 
a fogyasztás előtt 
elkészíteni.

Csokis-vaníliás felhők
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A 24 mini muffin papírformát (a doboz tartalmazza) egy tepsibe 
(kb. 30 x 40 cm) állítjuk. A sütőt előmelegítjük. 
A mini muffinokhoz az alapport egy keverőedénybe öntjük, 
hozzáadjuk az olajat, a vizet és a tojást, majd konyhai robotgéppel 
(habverő) először alacsony, majd magas fokozaton kb. 2 perc alatt 
simára keverjük. A csokoládécseppekből 1 evőkanálnyit félrete-
szünk, a többit pedig hozzákeverjük a tésztához. A tésztát 
azonnal, két teáskanál segítségével elosztjuk az előkészített 
papírformákban. A félretett csokoládécseppekkel megszórjuk a 
muffinok tetejét.  A tepsit az előmelegített sütő középső részébe 
toljuk, és a süteményeket megsütjük.
Alsó és felső sütés: kb. 180 °C (előmelegítve)
Légkeveréses: kb. 160 °C (előmelegítve)
Gáz: kb. 2-3. fokozat (előmelegítve)
Sütési idő: kb. 13-15 perc
A megsült muffinokat sütőrácsra helyezzük és hagyjuk kihűlni.
A marcipánnyalókához az egyik tasak marcipánt piros, a másik 
tasakot zöld ételszínezékkel színezzük meg: a marcipánt átgyúr-
juk, majd az ételszínezék fokozatos hozzáadásával beszínezzük. 
A színes marcipánt egyenként kinyújtjuk, és tetszés szerint apró 
formákat (max. 5 cm) szaggatunk belőle. A maradék marcipánt 
(külön a pirosat, külön a zöldet) újra összegyúrjuk és négyzet 
alakúra (kb. 12x 12 cm) nyújtjuk. A piros marcipánlapra fektetjük 
a zöldet, és szorosan feltekerjük. Letakarva legalább 30 percre 
hűtőszekrénybe helyezzük. Díszítéshez az apró marcipánfor-
mákat a muffinok tetejére helyezzük, majd enyhén rányomjuk. A 
marcipántekercset egy éles késsel 24 szeletre vágjuk és pálcikák 
(vagy fogvájó) segítségével a muffinokba szúrjuk.

1. Előkészítés:

2. Elkészítés:

(Kb. 24 darab)

Hozzávalók:
Tésztához:
1 doboz Dr. Oetker 
Mini Muffin alappor 
1 tojás (közepes méretű)

125 ml olaj

75 ml víz vagy tej

Marcipánnyalókához:
2 tasak (300 g) Dr. Oetker 
Marcipánmassza 

kevés Dr. Oetker Ételszínezék 
piros és zöld
24 db pálcika (fogvájó)

(Kb. 40 darab)

Hozzávalók:
Tésztához:

200 g búzaliszt

fél tasak Dr. Oetker Sütőpor 
Mézeskalács fűszerkeverékkel

70 g lágy Rama vajas íz

100 g porcukor

1 tojás (közepes méretű)

1 evőkanál kakaó (cukrozatlan)

Töltelékhez:
50 g mogyorókrém

30 db fapálcika

Díszítéshez:
Dr. Oetker Dekormix Színvarázs

Dr. Oetker Dekormix Love
Dr. Oetker Dekor Toll

A tepsit (30x40cm) sütőpapírral béleljük. A sütőt előmelegítjük.

A lisztet, a sütőporral elkeverjük, és egy keverőedénybe szitáljuk. Hozzáadjuk a többi 
hozzávalót a kakaó kivételével, és az egészet konyhai robotgéppel (dagasztó spirállal) 
először alacsony, majd legmagasabb fokozaton sima tésztává dagasztjuk. A tésztát 
két egyenlő részre osztjuk, és az egyik feléhez hozzágyúrjuk a tejet és a kakaóport. 
A világos tésztát enyhén lisztezett munkafelületen kb. 3 mm vastagságúra elnyújtjuk 
és tetszés szerinti karácsonyi motívumokat szaggatunk belőle. A süteményeket az 
előkészített tepsire helyezzük, majd mindegyikre egy-egy fapálcikát teszünk (legalább 
2 cm-es felületen érjen a tésztához).  A sütemények közepére egy-egy kávéskanálnyi 
mogyorókrémet teszünk (lásd 1. kép). A kakaós tésztát ugyanúgy kinyújtjuk és kiszag-
gatjuk, majd az azonos formájú süteményekre helyezzük (lásd 2. kép).
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. 10-12 perc
Sütés után a süteményt sütőpapírral együtt sütőrácsra húzzuk és hagyjuk kihűlni.
A kihűlt sütinyalókákat tetszés szerint, dekor tollal, dekorcukrokkal, ostyadekorral 
(ezeket pár csepp cukormázzal vagy dekor tollal is rögzíthetjük a süteményeken) 
díszítjük. Tálaláshoz állítsuk a sütinyalókákat magas falú pohárba.

1. Előkészítés:
2. Elkészítés:

Karácsonyi sütinyalókák

TIPP:
•  Jól záródó doboz-
ban a sütinyalókák 
akár 2 hétig is 
eltarthatóak.

Mini muffinok 
marcipánnyalókával
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(Kb. 20 szelet)

Hozzávalók:
Gyümölcstöltelékhez:

100 g szárított alma (almachips)

100 g egész mogyoró

100 g dió (félbe vágva)

100 g aszalt áfonya 

75 ml rum

Tésztához:
200 ml tej

150 g lágy Rama vajas íz

550 g búzaliszt

1 tasak Dr. Oetker Instant Élesztő
150 g porcukor

1 tojás (közepes méretű)

egy csipet só

1 teáskanál őrölt ánizs

1 teáskanál őrölt fahéj

Ezenkívül:
50 g vaj

1 tasak Dr. Oetker 
 Bourbon Vaníliás Cukor

Az almachipset kisebb darabokra törjük, és a diófélékkel, 
aszalt áfonyával és a rummal együtt egy keverőedénybe 
tesszük. A tejet langyosra melegítjük. A sütőformát (kb. 
30x11 cm-es gyümölcskenyérforma) kikenjük margarinnal, 
és a sütőt előmelegítjük.

A tésztához egy keverőedényben a lisztet az élesztővel elke-
verjük. Hozzáadjuk a többi hozzávalót és a langyos tejet, majd 
az egészet konyhai robotgéppel (dagasztó spirál) először 
alacsony, majd a legmagasabb fokozaton kb. 5 perc alatt sima 
tésztává dagasztjuk. A tésztát meleg helyen, letakarva kelni 
hagyjuk (kb. egy órát), míg az láthatóan megnő.
A tészta ¼ részét enyhén lisztezett munkafelületen egy 35x35 
cm nagyságú lappá nyújtjuk. A tészta többi részéhez hozzá-
gyúrjuk a gyümölcsös-magvas keveréket, és lisztes kézzel 
egy kb. 30 cm hosszú hengerré formázzuk. A hengert az 
elnyújtott tésztalap közepére helyezzük (lásd 1. kép), majd 
beletekerjük (lásd 2. kép). A tésztát a sütőformába fektetjük 
és meleg helyen még egyszer kelni hagyjuk (kb. 30 percig). 
Egy éles késsel a tészta közepét hosszanti irányban, 1 cm 
mélyen bevágjuk. A sütőformát a sütő alsó részébe toljuk, és 
a süteményt megsütjük.

Alsó és felső sütés: kb. 200 °C (előmelegítve)
Légkeveréses: kb. 180 °C (előmelegítve)
Gáz: kb. 4-5. fokozat (előmelegítve)
Sütési idő: kb. 35-40 perc

Sütés után a gyümölcskenyeret sütőpapírral fedett sütőrácson 
hagyjuk hűlni. A vajat megolvasztjuk és a még meleg kenyér 
tetejét megkenjük. Végül meghintjük bourbon vaníliás cukorral.

1. Előkészítés:

2. Elkészítés:

Téli 
gyümölcskenyér

TIPP:
•  A kenyeret max. 
3 hétig tárolhatjuk. 
•  A tálaláshoz 
kínálhatunk mellé 
karácsonyi motívu-
mot formázó vajat is.



A töltelékhez egy keverőedénybe öntjük a cukrot, a tojást, a mézet 
és a kakaót, majd folyamatos keverés mellett felfőzzük. A végén 
hozzákeverjük a darált diót, majd a tűzről levéve a margarint is, és 
hozzáadjuk a rumaromát.
Az ostyalapokat (2x6 db) a kész töltelékkel megtöltjük, úgy, hogy 
kb. 3 evőkanál krém jusson minden lapra (kivéve a legfelső 
lapokat). 
Díszítéshez a tortabevonót a tasakon lévő útmutató alapján 
felolvasztjuk, és közvetlenül a tasakból a legfelső ostyalapokra 
öntjük. 
A kész süteményt kb. 3 órára hűtőszekrénybe helyezzük, hogy az 
ízek összeérjenek!
Tálalás előtt tetszés szerint, dominókat formázva díszítjük tovább 
dekor tollal, dekorgyöngyökkel és csokoládészívekkel. 

1. Elkészítés:

(Kb. 20 darab)

Hozzávalók:
Tésztához:
2 csomag 100g-os ostyalap (2x6 lap)

Töltelékhez:
300 g cukor

6 db tojás (közepes méretű)

3 evőkanál méz

2. evőkanál cukrozatlan kakaópor

200 g darált dió

200 g Rama vajas íz

1 teáskanál Dr. Oetker Aroma rum
Díszítéshez:
1 tasak Dr. Oekter Tortabevonó ét
Dr. Oetker Dekormix Tél
Dr. Oetker Dekor Toll 
Dr. Oetker Csokoládészívek 

(Kb. 15 darab)

Hozzávalók:
Túrós tésztához:

300 g búzaliszt

3 csapott teáskanál Dr. Oetker 
Sütőpor

1 csapott teáskanál cukor

1 teáskanál só

125 g sovány túró

100 ml víz

100 ml olaj

Töltelékhez:
1 kisebb póréhagyma (kb. 200 g)

1 pohár/140 g tejföl 

(20%-os zsírtartalmú) 

200 g Gouda sajt (szeletelve)

200 g füstölt sonka 

(pl. Serrano, szeletelve) 

A póréhagymát vékony karikára vágjuk. A tepsit (kb. 30 x 40 cm) sütőpapírral béleljük. 
A sütőt előmelegítjük.
A lisztet a sütőporral elkeverjük, és egy keverőedénybe szitáljuk. Hozzáadjuk a többi 
hozzávalót, és az egészet konyhai robotgéppel (dagasztó spirál) először alacsony 
majd legmagasabb fokozaton sima tésztává dagasztjuk. (Ne dagasszuk sokáig, mert 
a massza ragadni fog.) A tésztát enyhén lisztezett munkafelületen még egyszer át-
gyúrjuk, majd egy 45x30 cm-es lappá nyújtjuk.
A tésztát a tejföllel megkenjük, majd egyenletesen megszórjuk a sajttal, sonkával 
és a póréhagymával. A tésztalapot mindkét végétől (hosszabbik oldalon, a tészta 
közepéig) feltekerjük. A hengert kb. 3 cm vastag szeletekre vágjuk, majd 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. 3-4. fokozat (előmelegítve)
Sütési idő: kb. 30-35 perc

Ha megsült, sütőpapírral együtt sütőrácsra húzzuk.
A sütemény melegen a legfinomabb.

1. Előkészítés:

2. Elkészítés:

Sajtos tekeredő 

TIPP:
•  Póréhagyma 
helyett cukkinivel
(200 g) is elkészít-
hetjük a süteményt.

TIPP:
•  A sütemény 
szeleteléséhez 
érdemes recés 
szélű kést használni.

Dominó



(Kb. 12 darab)

Hozzávalók:
Tésztához:

1 doboz Dr. Oetker Muffin alappor
50 g Dr. Oetker Marcipán

2 tojás

75 ml víz

125 ml napraforgóolaj

Krémhez:
1 tasak Dr. Oetker 

Tejszínes-Vaníliás Tortakrém
200 ml hideg tej

200 ml hideg habtejszín

Díszítéshez:
Dr. Oetker Dekormix Tél

Dr. Oetker Dekor Gyöngy mini

Egy tepsibe (kb. 30x40 cm) állítjuk a dobozban lévő muf-
fin sütőformákat. A sütőt előmelegítjük. A marcipánmasszát 
apró darabokra vágjuk.

Az alapport egy keverőedénybe öntjük, hozzáadjuk a tojást, a 
vizet és az olajat, és a konyhai robotgép legmagasabb fokoza-
tán (kb. 2 percig) sima tésztává keverjük. Ezt követően a tész-
tához keverjük a marcipánt és a dobozban lévő csokoládéda-
rabokat is. A tésztát két evőkanál segítségével egyenletesen 
elosztjuk az előkészített formákban. 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. 15-20 perc

A megsült muffinokat a formában hagyva egy sütőrácson 
hagyjuk kihűlni. A krémhez egy keverőedényben a tejszínes-
vaníliás tortakrémet a tasakon szerepelő útmutató szerint, a 
tej és tejszín hozzáadásával elkészítjük. A krémet habzsákba 
töltjük és a muffinok tetejére nyomjuk. Díszítéshez tetszés 
szerint a dekorgyöngyöket, dekor hópelyheket használhatjuk.
A kész süteményt tálalásig hűtőszekrényben tároljuk.

1. Előkészítés:

2. Elkészítés:

Karácsonyi muffin

TIPP:
•  Tortakrém helyett használhatunk díszí-
téshez Dr. Oetker Díszítő Cukormázat is.

A tortabevonót a tasakon leírt elkészítési útmutató szerint 
megolvasztjuk.

A müzlit, a rumaromát, a porcukrot és a margarint egy keverő-
edényben összekeverjük. Majd kb. 50 g (egy fél tasak) torta-
bevonót belecsurgatunk és elkeverjük. A masszából golyókat 
formázunk, és a golyókat egy darab sütőpapírra helyezzük. 
A maradék tortabevonóban a müzligolyókat megmártjuk, és 
sütőpapírra tesszük. A bevont golyókat azonnal megszórjuk a 
dekor gyöngyökkel és hagyjuk megdermedni. A kész desszer-
tet tálalásig, de legalább 2 órára hűtőszekrénybe helyezzük. 
Hűtve tároljuk.

1. Előkészítés:

2. Elkészítés:

Ünnepi müzligolyók(Kb. 20-25 darab)

Hozzávalók:
200 g Dr. Oetker 

Vitalis csokoládés müzli
1 teáskanál Dr. Oetker Aroma rum

50 g lágy vaj vagy margarin

100 g porcukor

2 tasak Dr. Oetker Tortabevonó ét
Díszítéshez:

Dr. Oetker Dekor Gyöngy mini



1 2

(Kb. 12 szelet)

Hozzávalók:
Tésztához:

1 doboz barackbefőtt (lecsöpögtetve, 

240 g)

350 g búzaliszt

1 tasak Dr. Oetker Sütőpor
150 g porcukor

1 tasak Dr. Oetker Vanillincukor
1 csipet só

150 g lágy Rama vajas íz

4 tojás (közepes méretű)

50 g reszelt étcsokoládé

100 g mandulaforgács (vagy őrölt 

mandula)

Krémhez:
1 tasak Dr. Oetker 

Csokoládés Tortakrém 
1 tasak Dr. Oetker 

Tejszínes-Vaníliás Tortakrém 

400 ml hideg habtejszín

400 ml hideg tej

1 tasak Dr. Oetker 
Finesse Reszelt Citromhéj

Díszítéshez:
kb. fél tasak Dr. Oetker 

Tortabevonó ét 

A barack levét egy szűrőn lecsöpögtetjük, és apróra vágjuk. 
A sütőformát (26 cm-es átmérő) kivajazzuk és sütőpapírral 
béleljük. A sütőt előmelegítjük.

A tésztához lisztet a sütőporral elkeverjük, és egy keverő-
edénybe szitáljuk. A csokoládéreszelék, mandulaforgács és 
a barack kivételével hozzáadjuk a többi hozzávalót, és az 
egészet konyhai robotgéppel (habverő) először alacsony, 
majd 2 percig legmagasabb fokozaton sima tésztává keverjük. 
Végül hozzáadjuk a csokoládéreszeléket, mandulaforgácsot 
és a barackot. A masszát az előkészített sütőformába öntjük 
és egyenletesen elsimítjuk. A sütőformát 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. 45-50 perc

Sütés után a tortát kivesszük a sütőformából, és sütőrácson 
hagyjuk kihűlni. A sütőpapírt óvatosan lehúzzuk. A tortát víz-
szintesen kettévágjuk.
A krémhez a csokoládés tortakrémport 200 ml hideg tejszín-
nel és 200 ml hideg tejjel a tasakon lévő utasítás szerint 
elkészítjük. A tejszínes-vaníliás tortakrémmel is ugyanígy 
teszünk, de a tej és tejszín mellett egy tasak Finesse reszelt 
citromhéjat is hozzákeverünk. 
A csokoládés tortakrém 2/3-ad részével a felső tortalapot 
csillag formában díszítjük (nyomózsákkal), majd a maradék 
krémet elsimítjuk az alsó tortalapon. A tejszínes-vaníliás 
krémet is nyomózsákba töltjük (8 mm átmérőjű csővel) és a 
krém 2/3 részével az üres felületet a felső tortalapon kitöltjük. 
A maradék krémet az alsó tortalapon, a csokis krémen egyen-
letesen elsimítjuk. Ráhelyezzük a felső tortalapot, és tálalásig 
hűtőszekrénybe tesszük.
További díszítéshez a tortabevonót a tasakon lévő utasítás 
szerint megolvasztjuk. A nyújtófát sütőpapírral bevonjuk és 
rögzítjük (lásd 1. kép). A nyújtófát érdemes megtámasztani, 
hogy ne guruljon el. A tortabevonót egy fagyasztózacskóba 
öntjük, a zacskó sarkát picit kivágjuk, és a nyújtófára ízlés 
szerint több, félkör alakú motívumot rajzolunk (lásd 2. kép). 
Dermedésig a hűtőszekrénybe tesszük. A tortát közvetlenül 
tálalás előtt díszítjük a csokoládé motívumokkal.

1. Előkészítés:

2. Elkészítés:

Tejszínes-
csokoládés 

mandulatorta

TIPP:
•  Nyomózsák helyett fagyasztózacskót is használhatunk, 
melynek sarkát picit vágjuk ki. 
•  A tortabevonó tasakjából közvetlenül öntve is 
elkészíthetjük a csokoládé díszeket.



(Kb. 100 darab)

Hozzávalók:
Tésztához:

75 g búzaliszt

½ teáskanál Dr. Oetker Sütőpor
150 g zabpehely 

80 g porcukor

1 tasak Dr. Oetker Vanillincukor
1 csipet só

100 g lágy Rama vajas íz

1 tasak Dr. Oetker 
Finesse Reszelt Citromhéj

2 tojássárgája (közepes méretű)

4 evőkanál narancslé

Díszítéshez:
50 g kandírozott narancshéj 

1 tasak Dr. Oetker Kész Cukormáz

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

A lisztet a sütőporral elkeverjük, és egy keverőedénybe szi-
táljuk. Hozzáadjuk a többi hozzávalót, és az egészet konyhai 
robotgéppel (dagasztó spirál) először alacsony, majd leg-
magasabb fokozaton sima tésztává dagasztjuk. A tésztát eny-
hén lisztezett munkafelületen még egyszer átgyúrjuk, majd 
hengerré formázzuk. A hengert 4 egyenlő részre osztjuk, min-
degyik részt 2 cm átmérőjű, vékony hengerré nyújtjuk, majd 
legalább 3 órára a hűtőszekrénybe helyezzük.
A tésztahengereket ezután kb. 1 cm széles szeletekre vágjuk, 
és a”gombocskákat” 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. 13-15 perc

Sütés után a süteményt sütőpapírral együtt sütőrácsra húz-
zuk és hagyjuk kihűlni. Díszítéshez a kandírozott narancshé-
jat apró darabokra vágjuk.  A kész cukormázat a tasakban 
finoman átgyúrjuk, majd a tasak egyik sarkát levágjuk. A kész 
cukormázat közvetlenül a tasakból a „gombocskák” tetejére 
csurgatjuk, és azonnal rászórjuk a kandírozott narancshéjat. 
Hagyjuk a cukormázat megdermedni.

1. Előkészítés:

2. Elkészítés:

Narancsos gombocskák

A vizet felforraljuk és a tea filtereket 3 percig állni hagyjuk 
benne. Előkészítünk 4 hőálló üvegpoharat.

A szőlő- és narancslevet a cukorral együtt egy főzőedényben 
felfőzzük, majd a teához adjuk. A bourbon vaníliás cukrot és a 
szegfűszeget is hozzákeverjük.
A poharak díszítéséhez egy tálba forró vizet, egy másikba a 
barna cukrot öntünk. A poharak száját a forró vízbe mártjuk, 
majd a cukorba fordítjuk.
A kész teapuncsot a cukorral díszített poharakba öntjük, és 
még forrón tálaljuk.

1. Előkészítés:

2. Elkészítés:

Teapuncs(Kb. 4 adag)

Hozzávalók:
100 ml víz

2 filter fekete tea

400 ml vörös szőlőlé

400 ml narancslé

75 g barna cukor

1 tasak Dr. Oetker 
Bourbon Vaníliás cukor

1 csapott teáskanál őrölt fahéj

1 késhegynyi őrölt szegfűszeg

Díszítéshez:
kevés víz

kb. 2 evőkanál barna cukor

TIPP:
•  Jól záródó dobozban akár 2 hétig is eláll.


