
A minőség a legjobb recept.

59. számú receptgyűjtemény

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

Szívből jövő
receptötletek

Zsuzsi életének első évei úgy teltek, hogy azt elképzelni is nehéz. Szülei nem törődtek vele, súlyo-
san elhanyagolták, a szülők helyett ő vigyázott kistestvéreire.

Az SOS gyermekfaluba költözéssel azonban egy számukra eddig teljesen ismeretlen világot 
ismertek meg. Egy olyat, ahol az otthon szeretetet, biztonságot, támogatást jelent. Az SOS csalá-
dokban a vér szerinti testvérek együtt nevelkednek, így Zsuzsi és testvérei együtt fedezhették fel 
a hétköznapi élet örömeit.
Zsuzsi a lábosok, a fűszerek és a merőkanalak világában érezte igazán jól magát, és nevelőanyukája 
– tudva, hogy a rábízott gyermekeknek egyszer majd a saját lábukra kell állniuk – hagyta, hogy 
Zsuzsi állandóan körülötte sürögjön-forogjon a konyhában.

Pár év alatt Zsuzsi nagylánnyá cseperedett,
és rengeteg hasznos fogást lesett el nevelő-
anyukájától. Minden évben együtt készítik a 
mákos és diós beiglit a kisebb testvérek nagy 
örömére!  

Zsuzsi és testvérei története jól alakult, de 
sajnos rajtuk kívül még sok kisgyerek szorul 
segítségre, akik Zsuzsihoz hasonlóan szeret-
nék megvalósítani magukat a sütés-főzés 
területén, vagy máshol, ahol kibontakoztat-
hatják a bennük rejlő tehetséget.

Segítsünk együtt a kiszolgáltatott gyerekeknek!
Támogassa Ön is az SOS Gyermekfalvakat, fogjon össze velünk, hogy minél több gyerek 
sorsa fordulhasson jóra!

Támogatását online úton, átutalással vagy csekkes fizetéssel is elküldheti.
• www.sos/karacsony
• ERSTE Bank: 11600006-00000000-27035696
• Csekket az adomanyinfo@sos.hu  címen vagy telefonon kérhet: +36 1 301 3171

Kérjük, hogy az adományok pontos könyvelése miatt, támogatásának az elküldésekor minden eset-
ben tüntesse fel közleményként: Receptfüzet!

További információ: www.sos.hu

Recept egy szebb jövőhöz

A minőség a legjobb recept.



A minőség a legjobb recept.

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

Karácsony előtt még nagyobb öröm süteményeket készíteni, 
díszítésük pedig külön rituálé lehet a család bármelyik tagjá-
nak. Ünnepi receptfüzetünkben ezúttal is varázslatosan finom 
ötleteket adunk a készülődéshez:  a klasszikus vaníliás koron-
goktól a bájos  mandulás teafiltereken keresztül az ínyenc 
marcipános csokoládétortáig mindenki talál ízlésének meg-
felelő receptötleteket. Az ünnepi finomságok elkészítésében
most is segítőtársai lesznek a Dr. Oetker minőségi sütési  

hozzávalói és a látványos dekortermékei. 
A sütemények elkészítéséhez bensőséges pillanatokat és 
boldog ünnepeket kívánunk!

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

Finomságok a fa alatt 

Mandulás karikák 

Mennyei hírnökök  

Vaníliás korongok 

Édes masnik        

Mandulás teafilter 

Ünnepi bögrés kalács 

Marcipános csokoládétorta  

Csokis csúcsok 

Hópelyhes csokigyolyók 

Szilveszteri rakéták

 6. oldal

 7. oldal

 8. oldal

 10. oldal

 12. oldal

13. oldal

14. oldal

16. oldal

17. oldal

18. oldal

A sütnijó! oldalán további ünnepi recepteket talál! Tagjaként nem csak 8000 ínycsik-
landó finomság közül válogathat, de az inspiratív közösség a karácsonyi készülődést is 
valódi élménnyé varázsolja. Csatlakozzon hozzánk, és tegye még édesebbé az ünnepeket!
www.sutnijo.hu
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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
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 ét és ét prémium Torta-
bevonók kiemelkedően magas kakaó-
tartalommal, hidrogénezett növényi zsír
nélkül készülnek! Az új Fehér Torta-
bevonóval pedig már finom fehér 
köntösbe is öltöztethetjük kedvenc 
süteményeinket.

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 pilla-
natok alatt édes köntösbe vonhatjuk 
a süteményeket. A tubusos Díszítő 
Cukormázakkal könnyedén dekorál-
hatjuk az aprósüteményeket, ünnepi 
mézeskalácsot is. A Dekor Tollak se-
gítségével pedig egyszerűen egyedivé, 
személyre szólóvá varázsolhatjuk a 
legegyszerűbb süteményt is. Egyedül-
álló újdonság a fehér színű, folyékony 
Kész Cukormáz, melyet a tasakból 
közvetlenül a süteményre csurgatva, 
egyszerűen és látványosan díszíthetjük 
pl. aprósütemények, kuglófok, gyümölcs-
kenyerek tetejét.

Szemnek-szájnak: 
díszítsünk bátran! 

Marcipán 
és fondant
A lübecki eredetű Dr. Oetker Marci-
pánnal különlegesen finom és vál-
tozatos dekorációt készíthetünk. Fel-
használhatjuk torták, bonbonok díszí-
tésére, könnyű formázni és színezni. A 
legújabb Fondant cukormasszával 
könnyen varázsolhatunk hófehér be-
vonatot akár egy egész tortára, hiszen
nagyon egyszerűen nyújtható, színez-
hető és formázható.
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A tepsit 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 spirállal) kezdetben alacsony, majd a leg-
magasabb fokozaton sima tésztává dagasztjuk. A tésztát enyhén 
lisztezett munkafelületen átgyúrjuk, majd vékonyra nyújtjuk, és 
csillag alakú kiszúróformával (kb. 8 cm átmérőjű) kiszaggatjuk.
A csillagokat az előkészített tepsibe helyezzük, majd a csokolá-
dédarabokat a csillagok közepére helyezzük és tetszés szerint, 
egy vagy mindkét csillagcsúcsot ráhajtjuk, és kissé a csokoládé-
hoz nyomjuk. A tepsit a sütő középső részébe toljuk, és a süte-
ményt 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 csillagokat ízlés szerint dekor tollal díszítjük, 
szemet-szájat rajzolva rá.

1. Előkészítés:
2. Elkészítés:

(Kb. 40 darab)

Hozzávalók:
Tésztához:
250 g búzaliszt

1⁄2 csapott teáskanál Dr. Oetker 
Sütőpor
100 g porcukor

1 tasak Dr. Oetker 
Finesse Reszelt Narancshéj
125 g Rama vajas íz

1 tojás (közepes méretű)

Töltelékhez:
kb. 50 g csokoládé 

(nagyobb darabokra törve)

Díszítéshez:
Dr. Oetker Dekor Toll 
csokoládé- és karamellízű

(Kb. 20 darab)

Hozzávalók:
Tésztához:

100 g mandula (apróra vágva)

125 g búzaliszt

75 g Rama vajas íz

50 g cukor

1 tasak Dr. Oetker 
Bourbon Vaníliás cukor

1 tojásfehérje (közepes méretű)

Kenéshez:
1 tojássárgája (közepes méretű)

1 evőkanál tej

Díszítéshez:
25 g Dr. Oetker Tortabevonó ét 

(1/4 tasak)

25 g Dr. Oetker Tortabevonó fehér 
(1/4 tasak)

Dr. Oetker Tortadara színes

Az apróra vágott mandulát egy teflonedényben zsiradék hozzáadása nélkül arany-
barnára pirítjuk, majd egy tányéron hagyjuk kihűlni. A tepsit sütőpapírral béleljük. 
A sütőt előmelegítjük.
A tésztához a lisztet a sütőporral elkeverjük, és egy keverőedénybe szitáljuk. Hozzá-
adjuk a többi hozzávalót és a mandula felét, és az egészet konyhai robotgéppel (da-
gasztó spirállal) kezdetben alacsony, majd a legmagasabb fokozaton sima tésztává 
dagasztjuk. A tésztát enyhén lisztezett munkafelületen átgyúrjuk, és fél cm vastag-
ságúra elnyújtjuk, majd a tésztát először egy kb. 6 cm átmérőjű, közepét pedig egy 
kb. 2,5 cm átmérőjű kiszúróformával kiszaggatjuk. A karikákat az előkészített tepsibe 
helyezzük. A tojássárgáját a tejjel összekeverjük, és a karikákat megkenjük. A mara-
dék mandulával megszórjuk. 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.
Díszítéshez a tortabevonót forró vízbe állítva megolvasztjuk, a tasak sarkát picit 
kivágjuk és a karikákat ízlés szerint bevonjuk, vagy díszítjük, és színes dekorcukorral 
megszórjuk.

1. Előkészítés:

2. Elkészítés:

Mandulás karikák Mennyei hírnökök 

TIPP:
•  Jól záródó 
fémdobozban 
a sütemény akár 
2 hétig is tárolható.
•  Kiszúróformaként 
akár egy csészét 
vagy poharat is 
használhatunk.

TIPP:
•  Jól záródó 
fémdobozban 
a sütemény akár 
3 hétig is tárolható.
•  Ha a tészta túl 
lágy lenne, akkor 
egy időre helyezzük 
be a hűtőszekrénybe.
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1 2

(Kb. 80 darab)

Hozzávalók:
Tésztához:

250 g búzaliszt

1 tasak Dr. Oetker 
Gála krémpuding vaníliaízű

50 g barna cukor

1 tasak Dr. Oetker 
Bourbon Vaníliás cukor 

200 g Rama

Ezenkívül:
kb. 100 g porcukor

1 tasak Dr. Oetker 
Bourbon Vaníliás cukor

A tepsit sütőpapírral béleljük. A sütőt előmelegítjük.

A tésztához a lisztet a sütőporral elkeverjük, és egy keverő-
edénybe szitáljuk. Hozzáadjuk a többi hozzávalót, majd az 
egészet konyhai robotgéppel (dagasztó spirállal) kezdetben 
alacsony, majd a legmagasabb fokozaton sima tésztává da-
gasztjuk. A tésztát négy részre osztjuk, és enyhén lisztezett 
munkalapon mindegyiket kb. 30 cm hosszú hengerré formáz-
zuk. A hengereket kb. 20 egyforma méretű szeletre vágjuk 
(ld. 1. kép), majd a 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. 12-15 perc

A porcukrot egy keverőedénybe szitáljuk, és hozzákeverjük 
a Bourbon vaníliás cukrot. A megsült süteményt azonnal a 
porcukros keverékbe forgatjuk (ld. 2. kép), majd sütőpapírral 
fedett sütőrácson hagyjuk kihűlni.

1. Előkészítés:

2. Elkészítés:

Vaníliás 
korongok

TIPP:
•  A sütemény 
jól záródó fém-
dobozban akár 
3 hétig is eltartható.
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(Kb. 36 darab)

Hozzávalók:
Világos tésztához:

300 g búzaliszt

1 késhegynyi  Dr. Oetker Sütőpor
75 g porcukor

2 teáskanál Dr. Oetker Aroma rum
1 csipet só

1 tojás (közepes méretű)

150 g Rama

1 evőkanál tej

Barna tésztához:
50 g Dr. Oetker Tortabevonó ét 

(fél tasak)

25 g búzaliszt (kb. 2 evőkanál)

Kenéshez:
kb. 1 evőkanál tej

Díszítéshez:
50 g Dr. Oetker Tortabevonó ét 

(fél tasak)

kevés porcukor

A tortabevonót a csomagoláson lévő leírás szerint megolvaszt-
juk. A tepsit 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 spirállal) kezdet-
ben alacsony, majd a legmagasabb fokozaton sima tésztává 
dagasztjuk. A tésztát elfelezzük, egyik feléből a masni világos 
része, másikból a barna része készül. A barna tészta elkészí-
téséhez, a tészta egyik feléhez hozzágyúrjuk a megolvasztott 
tortabevonót (a teljes tasak felét) és a lisztet. Mindkét tész-
tából egy-egy cipót formázunk, fóliába tekerjük és kb. fél órára 
a hűtőszekrénybe helyezzük. Mindkét tésztát enyhén lisztezett 
munkafelületen, egyenként egy 24 x 24 cm nagyságú lappá 
nyújtjuk. Az egyik lapot vékonyan megkenjük tejjel, majd a 
másik lapot ráfordítjuk, és enyhén összenyomjuk. Az „össze-
ragasztott” lapot 3, egyenként 8 cm széles csíkra vágjuk (ld. 
1. kép), és minden tésztacsíkot tovább szeletelünk 12, egyen-
ként 2 cm széles darabra. Mindegyik darabot a képen látható 
módon elcsavarjuk (ld. 2. kép), és az így kapott masnikat 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. 12-15 perc

Sütés után a süteményt sütőpapírral együtt sütőrácsra húzzuk 
és hagyjuk kihűlni.
Díszítéshez a maradék tortabevonót újra megolvasztjuk (a 
tasakot állítva újra forró vízbe helyezzük), és a masnik csokis 
felére csurgatjuk. A masni másik végét porcukorral hintjük.

1. Előkészítés:

2. Elkészítés:

Édes masnik

TIPP:
•  Jól záródó 
dobozban akár 
3 hétig is eltartható.
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(Kb. 6 darab)

Hozzávalók:
Tésztához:
100 g szárított vörösáfonya

100 g kandírozott narancs

1 tasak Dr. Oetker 
Finesse Reszelt Narancshéj
4 evőkanál almalé

200 ml tej

125 g Rama

425 g búzaliszt

1 tasak Dr. Oetker Instant Élesztő
75 g cukor

1 csipetnyi só

1 tojás (közepes méretű)

50 g szeletelt mandula

Kenéshez és szóráshoz:
50 g Rama

1 evőkanál porcukor

Ezenkívül:
6 db hőálló bögre (300 ml-es)

(Kb. 50 darab)

Hozzávalók:
Tésztához:

275 g búzaliszt

1 késhegynyi Dr. Oetker Sütőpor
50 g porcukor

50 g méz

1 tasak Dr. Oetker Vanillincukor
1 csipet só

1 tojás (közepes méretű)

100 g Rama

50 g őrölt mandula

Díszítéshez:
1 púpos evőkanál őrölt mandula

A tepsit 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-
lal) kezdetben alacsony, majd a legmagasabb fokozaton sima tésztává dagasztjuk. 
A tésztát enyhén lisztezett munkafelületen, kb. fél cm vastag lappá nyújtjuk, majd 
kb. 5,5 x 3,5 cm nagyságú lapokra vágjuk.
A tésztalapokat a sütőtepsibe fektetjük és a lapok egyik oldalának csücskeit behajtjuk 
úgy, hogy egy teafilterre emlékeztessen, majd a visszahajtott sarkok között egy 
szívószállal átszúrjuk. A süteményt végül megszórjuk az őrölt mandulával, és a sütő 
középső részében 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

A megsült süteményt sütőpapírral együtt, egy sütőrácson hagyjuk kihűlni.

1. Előkészítés:
2. Elkészítés:

Mandulás teafilter 
Ünnepi bögrés kalács 

TIPP:
•  A teafiltereket 
szalagon vagy 
zsinóron függő, saját 
készítésű címkékkel 
díszíthetjük.
•  Jól záródó fém-
dobozban 
a sütemény akár 
3 hétig is tárolható.

A vörösáfonyát, a kandírozott narancsot, a reszelt narancshé-
jat és gyümölcslevet összekeverjük és több óráig – legjobb egy 
egész éjszakára- állni hagyjuk. A tejet felmelegítjük, és a mar-
garint felolvasztjuk benne.
A tésztához a lisztet és az élesztőt összekeverjük, hozzáadjuk a 
cukrot, sót, tojást és a tejes-margarinos keveréket, és az egészet 
konyhai robotgéppel (dagasztó spirállal) kezdetben alacsony majd 
legmagasabb fokozaton 5 percig sima tésztává dagasztjuk. Végül 
a mandulát és a vörösáfonyás keveréket is a masszához adjuk. 
A tésztát meleg helyen kelni hagyjuk, amíg szemmel láthatóan 
megnő (kb. 40-50 perc). A bögréket kivajazzuk, és egy tepsire 
helyezzük. A sütőt előmelegítjük.

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
A tésztát enyhén lisztezett munkafelületen még egyszer átgyúrjuk 
és 6 egyenlő részre osztjuk. A halmokat golyóvá formázzuk, és a 
bögrékbe helyezzük. A tésztát meleg helyen még egyszer pihen-
tetjük, addig, amíg szemmel láthatóan megnő (kb. 10-15 perc).
A tepsit a sütő alsó részébe toljuk, és a süteményt megsütjük.
A margarint megolvasztjuk és a megsült sütemények tetejét azon-
nal megkenjük vele, majd porcukorral hintjük. A süteményeket a 
bögrékben, sütőrácsra helyezve hagyjuk kihűlni.

1. Előkészítés:

2. Elkészítés:

TIPP:
•  A sütemény 
akár egy hétig 
is eltartható.
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(Kb. 8 szelet)

Hozzávalók:
Tésztához:
30 g Rama

50 g Dr. Oetker Marcipánmassza 
2 tojás (közepes méretű)

50 g cukor

1 tasak Dr. Oetker Vanillincukor
75 g búzaliszt

1 csapott teáskanál Dr. Oetker 
Sütőpor

Krémhez:
400 ml hideg tej

4 evőkanál Amaretto (mandulalikőr)

1 tasak Dr. Oetker Csokoládés 
Tortakrém
Ezenkívül:

kb. 2 evőkanál Amaretto (mandulalikőr)

Díszítéshez:
kb. 1 púpos teáskanál Dr. Oetker 

Holland Kakaópor sütéshez

Egy kisebb kapcsos sütőformát (kb. 18 cm átmérőjû) kivaja-
zunk és sütőpapírral bélelünk. A sütőt előmelegítjük.

A tésztához a margarint és a marcipánt egy főzőedényben ál-
landó keverés mellett addig melegítjük, amíg krémes állagú 
lesz, és hagyjuk kihűlni. A tojásokat egy keverőedényben 
konyhai robotgép (habverő) legmagasabb fokozatán 1 percig 
habosra keverjük. A cukrot és a vanillincukrot fokozatosan 
a masszához adjuk és további 2 percig keverjük. A lisztet a 
sütőporral elkeverjük, majd a konyhai robotgép alacsony 
fokozatán a masszához keverjük. Végül a margarinos mar-
cipán masszát is a tésztához adjuk. A tésztát a kapcsos 
sütőformában 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. 20-22 perc

Sütés után a sütőforma keretét eltávolítjuk, a sütemény 
sütőpapírral bélelt sütőrácson hagyjuk kihűlni. Ha kihűlt, a 
sütőpapírt óvatosan eltávolítjuk, és a tortalapot vízszintesen 
kettévágjuk. Az alsó tortalapot egy tortatálra helyezzük. A 
krémhez a tortakrémport a tej és a mandulalikőr (4 evőkanál) 
hozzáadásával, konyhai robotgép (habverő) legmagasabb 
fokozatán 3 percig verjük. A krém felét az alsó tortalapon 
egyenletesen elsimítjuk, ráhelyezzük a felső tortalapot, és 
mandulalikőrrel (2 evőkanál) meglocsoljuk. A tortát a maradék 
krémmel bevonjuk és kb. 1 órára a hűtőszekrénybe helyez-
zük. Díszítéshez meghintjük holland kakaóporral.

1. Előkészítés:

2. Elkészítés:

Marcipános 
csokoládétorta 

TIPP:
•  A torta 
lefagyasztható.
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(Kb. 30-40 darab)

Hozzávalók:
Tésztához:
1 doboz Dr. Oetker Brownies alappor
3 tojás (közepes méretű)

100 g Rama (lágy)

50 ml víz 

Ezenkívül:
2 evőkanál baracklekvár

Díszítéshez:
2 tasak Dr. Oetker Tortadara kakaós
100 g Dr. Oetker Fondant fehér 

(Kb. 100 darab)

Hozzávalók:
Krémhez (canache):

100 g Dr. Oetker Tortabevonó ét
100 g Dr. Oetker Tortabevonó ét 

prémium
1 db Dr. Oetker Bourbon Vaníliarúd

200 g tejszín

30 g Rama

3 evőkanál ír krémlikőr

Díszítéshez:
kb. 2 evőkanál Dr. Oetker Holland 

Kakaó sütéshez
Ezenkívül:

kevés margarin

A krémhez („canache”-hoz) a két tortabevonót a tasakon leírtak szerint megolvaszt-
juk. A vaníliarudat hosszában kettévágjuk, a belsejét egy késsel kikaparjuk. A tejszínt 
egy főzőedénybe ötjük, hozzáadjuk a vaníliát és felfőzzük. Az edényt a főzőlapról 
lehúzzuk, és állandó kevergetés mellett hozzáöntjük a megolvasztott tortabevonókat, 
hozzáadjuk a margarint, és tovább kevergetve hagyjuk felolvadni. Végül hozzákever-
jük a krémlikőrt is. A masszát egy keverőedénybe öntjük, és hagyjuk kihűlni.
Közben egy lapos tányért kikenünk margarinnal és sütőpapírt teszünk rá. A kihűlt 
krémet konyhai robotgéppel (habverő) rövid ideig felverjük, majd nyomózacskóba 
töltjük (fagyasztó zacskót is használhatunk, melynek a sarkán kb. 4 mm átmérőjű rést 
vágunk). Az előkészített sütőpapírra dió nagyságú halmokat nyomunk.
A pralinét holland kakaóporba forgatjuk és legalább 2 órára a hűtőszekrénybe 
helyezzük.

1. Elkészítés:

Csokis csúcsok 

Hópelyhes csokigolyók

TIPP:
• Ízlés szerint 
apróra vágott 
pisztáciával 
díszíthetjük. 
• Jól záródó 
fémdobozban, 
hűtve, akár 1 hétig 
is eltartható.

Előkészítjük valamennyi hozzávalót. A dobozban található papír-
formát az útmutató alapján összehajtjuk, majd a sütőt előmelegítjük.
A tészta alapport és a dobozban található csokoládédarabokat 
egy keverőtálba öntjük. Hozzáadjuk a tojásokat, a margarint és 
a vizet, majd egy kézi habverő segítségével simára keverjük. A 
tésztát az előkészített papírformába öntjük, tetejét elsimítjuk. Vé-
gül a papírformát az előmelegített sütőbe középső részébe toljuk, 
és a süteményt megsütjük.

Alsó és felső sütés: kb. 160 °C (előmelegítve)
Légkeveréses: kb. 140 °C (előmelegítve)
Gáz: kb. 2-3. fokozat (előmelegítve)
Sütési idő: kb. 40-45 perc

A megsült süteményt egy sütőrácsra téve hagyjuk kihűlni, majd 
felszeleteljük és egy keverőedényben kézzel összemorzsoljuk. 
Hozzáadjuk a baracklekvárt, és alaposan összekeverjük. A 
masszából egyforma golyókat formázunk, majd a golyókat kakaós 
tortadarába forgatjuk. A fondant cukormasszát gyúrjuk át ala-
posan, és nyújtófa segítségével, két fóliaréteg között (vagy kevés 
porcukorral megszórt munkafelületen) nyújtsuk ki kb. 1⁄2 cm vas-
tagra, majd hópehely alakú sütemény- vagy dekorformázóval 
kiszaggatjuk. A fondant hópelyheket a csokigolyókra helyezzük.

1. Előkészítés:

2. Elkészítés:

TIPP:
•  A maradék 
fondanttal további 
ünnepi díszeket 
készíthetünk 
süteményekhez.
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1 2

(Kb. 18 darab)

Hozzávalók:
Tésztához:

500 g búzaliszt

1 tasak Dr. Oetker Instant Élesztő
1 csapott teáskanál cukor

1 púpos teáskanál só

3 evőkanál olaj

250 ml langyos víz

Töltelékhez:
265 g csicseriborsó (lecsepegtetve)

600 g darált hús

1 tojás (közepes méretű)

1 evőkanál kakukkfű 

1 evőkanál mustár

1 teáskanál garam masala (indiai 

fűszerkeverék)

1 tasak Dr. Oetker 
Finesse Reszelt Citromhéj

4 evőkanál zsemlemorzsa

Ezenkívül:
300 g sajt (pl. Gouda) vastag 

szeletekre vágva

kevés búzaliszt

kb. 18 hosszú hurkapálcika

Kenéshez:
1 tojás (közepes méretű)

A tésztához a lisztet az élesztővel elkeverjük, és egy 
keverőedénybe szitáljuk. Hozzáadjuk a többi hozzávalót, és 
az egészet konyhai robotgéppel (dagasztó spirállal) kezdet-
ben alacsony, majd a legmagasabb fokozaton 5 percig ke-
verve sima tésztává dagasztjuk. A tésztát meleg helyen leta-
karva kelni hagyjuk, amíg az szemmel láthatóan megnő (kb. 
40-50 perc). Közben a sajtból 18 nyilat vágunk a díszítéshez. 
A sajtmaradékot apróra szeleteljük. A csicseriborsót le-
csöpögtetjük, és apró darabokra vágjuk. A tepsit sütőpapírral 
béleljük. A sütőt előmelegítjük. 
A töltelékhez a csicseriborsót, a darált húst, a sajtmara-
dékot és többi hozzávalót összekeverjük. A masszából eny-
hén lisztezett munkafelületen 18 db, egyenként kb. 14 cm 
hosszú hengert formázunk. A megkelt tésztát enyhén lisz-
tezett munkafelület átgyúrjuk, és kb. 45 x 40 cm nagyságú 
lappá nyújtjuk. A tészta hosszabbik oldalát 18 egyenlő részre 
osztjuk, és hosszában csíkokra vágjuk (ld. 1. kép). A tészta-
csíkokat a darált húsos rudak köré csavarjuk (ld 2. kép). 
A tekercseket varrattal lefelé a tepsibe helyezzük és hur-
kapálcikával hosszában átszúrjuk. A pálcika kb. 3 cm-rel 
érjen túl a rúdon. A tojást felverjük és megkenjük vele a 
tekercseket, majd 10 percig újra kelni hagyjuk. 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. 4-5. fokozat (előmelegítve)
Sütési idő: kb. 30-35 perc

A megsült süteményt sütőpapírral együtt, sütőrácsra húzzuk. 
Hidegen és melegen is tálalhatjuk.
Tálalás előtt a sajtnyilakat szúrjuk rá a pálcika hegyére.

1. Elkészítés:

Szilveszteri 
rakéták

TIPP:
• Csicseriborsó 
helyett zöldborsót 
is használhatunk.
• A garam masala 
fűszerkeverék 
curryvel is 
helyettesíthető.
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