
A minőség a legjobb recept.

68. számú receptgyűjtemény

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

A szeretet
a legfinomabb

hozzávaló

Dr. Oetker friss, sütésre kész tészták

A Dr. Oetker a család intézményének 
elkötelezett  híveként hosszú évek óta
nyújt segítséget az SOS Gyermekfalvak-
ban élő gyerekeknek. Az együttmű-
ködéssel  a „család intézménye” iránti 
elkötelezettségünket kívánjuk kifejezni, 
így támogatásunk a Dr. Oetker termékek 
értékesítéséhez nem kapcsolódik.
Az SOS Gyermekfalvak biztonságos 
működése csak jólelkű támogatók rend-
szeres segítségével képzelhető el. 
Kérjük, ha Ön céljaikkal egyetért és 
módjában áll segíteni a gyermekeken, 
az SOS családokon, tájékozódjon a tá-
mogatás részleteiről az SOS Gyermek-
falvak honlapján: www.sos.hu

A minőség a legjobb recept.

Támogatjuk a családot!

Valóban gyerekjáték a sütés :



A minőség a legjobb recept.

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

Minden évben várunk egy csodára. A karácsony 
csodájára. A varázslat azonban nem egy masnival 
átkötött dobozban vagy a karácsonyfa alatt rejlik, 
hanem bennünk, a kedves szavakban, a meghitt 
pillanatokban és a szeretteinkkel töltött időben. 
Hiszen: „A szeretet a legfinomabb hozzávaló.”

Kellemes karácsonyi készülődést és önfeledt pilla-
natokat kíván:

Farkas Szilvia
Dr. Oetker Mesterkonyha

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

Mézes fenyők 

Körtés-mézesfűszeres rétes  

Fahéjkrémes mille feuille 

Flódni pohárdesszert        

Töltött hótorta 

Gránátalmás cupcake rozmaringfával  

Citromos linzer  

Réteges süteménysarkok 

Sárgabarackos-datolyás golyók 

Kiflik diós-marcipános töltelékkel

Nagy mézeskalács szívek  

Túrós gyümölcskenyér marcipánnal  

 6. oldal

 7. oldal

 8. oldal

 9. oldal

 10. oldal 

12. oldal

13. oldal

14. oldal

15. oldal

16. oldal

17. oldal

18. oldal

A sütnijó! oldalán további recepteket talál! A receptgyűjteményben nem csak több ezer íny-
csiklandó 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

A szeretet a legfinomabb hozzávaló
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Tortabevonó
A kiváló minőségű Dr. Oetker Torta-
bevonókkal még ízletesebbé, még 
ragyogóbbá tehetjük a tortákat és sü-
teményeket. A tortabevonót elég forró 
vízben felmelegíteni, így a tasakból 
közvetlenül a süteményre önthetjük. 
A Dr. Oetker ét és ét prémium Torta-
bevonók kiemelkedően magas kakaó-
tartalommal, hidrogénezett növényi zsír
nélkül készülnek. 

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

Dekorcukrok és tortadekorok
A látványos dekorcukrokkal, dekor-
gyönggyel a legegyszerűbb finom-
ságokat is megkoronázhatjuk.
Az új Dekor hópehely és Dekor 
fenyőfa termékekkel kifejezetten az 
ünnepekre készülhetünk. A prémium 
minőségű ét- és fehércsokoládéból 
készült Csokoládészívekkel vagy 
Csokoládé betűk és számokkal 
egész évben szívhez szólóvá vará-
zsolhatjuk desszertjeinket.

Ételszínezékek
Az egyedülállóan zselés állagú, könnye-
dén adagolható Dr. Oetker Ételszíne-
zékek segítségével megvalósíthatjuk 
minden kreatív sütési ötletünket. A tel-
jesen természetes (piros), illetve nagy
részben természetes (zöld, sárga) étel-
színezék ideális sütéshez, díszítéshez: 
süteményeket, tésztát, cukormázat, 
marcipánt színezhetünk vele.
A különböző színű ételszínezékek ke-
verhetők egymással, így tetszés sze-
rinti árnyalatra tudjuk színezni süte-
ményeinket.

Dekor Tollak és Cukormázak
A Dr. Oetker Cukormázakkal pilla-
natok alatt édes köntösbe vonhatjuk 
süteményeinket. A fehér és piros 
Díszítő Cukormázakkal könnyedén 
dekorálhatjuk az aprósüteményeket, 
ünnepi mézeskalácsot is. A Dekor
Tollak segítségével pedig egyszerűen 
egyedivé, személyre szólóvá varázsol-
hatjuk a legegyszerűbb desszertet is.

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  
Fondant cukormasszával könnyen 
varázsolhatunk hófehér bevonatot 
akár egy egész tortára, hiszen nagyon 
egyszerűen nyújtható, színezhető és 
formázható.

Dekoráljunk Dr. Oetkerrel

Habcsók
A Dr. Oetker Habcsók kiváló segít-
ség a karácsonyi időszakban. Legyen 
szó édességről, amit szeretettel 
fogyasztunk, vagy akár a karácsonyfa 
díszítésről, a habcsókok vagy hab-
karikák nagyon könnyen, csupán víz 
hozzáadásával elkészíthetők.

Süti Pudingok
A Dr. Oetker Süti Pudingokkal házias
ízekben készíthetjük el kedvenc süte-
ményeinket, a Hatlapos süteményt, a 
Gesztenyekockát és az Oroszkrém 
tortát anélkül, hogy órákig a konyhá-
ban kellene szorgoskodnunk. A pudin-
gok ugyanakkor önálló desszertként is 
fogyaszthatók. 

Új !

Dr. Oetker újdonságok
Új !

Új !
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A réteslapokat a csomagoláson leírtak szerint kivesszük a hűtő-
ből, és szobahőmérsékleten 10-15 percet pihentetjük. A sütőt elő-
melegítjük.
Töltelék: A körtéket megmossuk, meghámozzuk, magházukat 
kivágjuk, majd a körtehúst 2-3 cm hosszú, keskeny csíkokra 
szeljük. Keverőtálba szórjuk, hozzáforgatjuk a frissen facsart 
citromlevet, a cukrot, a vaníliás cukrot és 100 g zabpelyhet, majd 
15 percet állni hagyjuk. A maradék zabpelyhet finomra őröljük.
Tészta: A réteslapokat a sütőpapírral együtt kitekerjük, a papírt a 
tepsire (kb. 30x40 cm) helyezzük. Egy réteshez három réteslapot 
használunk fel. A margarint megolvasztjuk, 30 grammot átöntünk 
egy kis tálkába. A többi margarinhoz hozzákeverjük a mézeskalács-
fűszerkeveréket. Egy réteslapot tiszta konyharuhára helyezünk. 
Ecset segítségével vékonyan megkenjük a mézeskalács-fűszeres 
margarinnal. Ráhelyezzük a második réteslapot, ismét megkenjük, 
majd rátesszük a harmadik réteslapot is. Alsó harmadát beszórjuk 
az őrölt zab felével úgy, hogy a széleken egy 2-3 cm-es területet 
üresen hagyunk. Az alsó részre rákanalazzuk a körtés töltelék felét. 
Ráhajtogatjuk az üresen hagyott tésztaszéleket, majd a konyha-
ruha segítségével szorosan feltekerjük a rétest. A tetejét lekenjük a 
félretett margarin felével, és tepsibe helyezzük. A többi alapanyag 
felhasználásával hasonlóan készítjük el a másik rudat is. A tepsit 
a sütő középső részébe toljuk és a rudakat aranybarnára sütjük.

Alsó és felső sütés: kb. 180 °C (előmelegítve)
Légkeveréses sütés: kb. 160 °C (előmelegítve)
Sütési idő: kb. 30-35 perc

Díszítés: A kihűlt rétest porcukorral megszórva tálaljuk

Előkészítés:

Elkészítés:

(2 rúd)

Hozzávalók:
Töltelékhez:
1,2 kg érett, de keményebb húsú körte

fél citrom kifacsart leve

80 g cukor

1 tasak Dr. Oetker Bourbon 
Vaníliás Cukor
150 g finom szemű zabpehely

Tésztához:
1 csomag Dr. Oetker friss, 
sütésre kész Réteslap
Kenéshez:
130 g margarin

1 púpozott kávéskanál mézeskalács-

fűszerkeverék

Díszítéshez:
kevés porcukor

(Kb. 14 darab)

Hozzávalók:
Tésztához:

250 g búzaliszt

1 tasak Dr. Oetker Sütőpor
200 g barna cukor

1 tasak Dr. Oetker Vanillincukor
1 csipet só

1 teáskanál őrölt fahéj

1 kávéskanál őrölt szegfűszeg

6 evőkanál folyékony méz

200 ml tej

2 darab tojás (M-es)

85 ml olaj

Díszítéshez (tetszés szerint):
Dr. Oetker Díszítő cukormáz piros
Dr. Oetker Díszítő cukormáz fehér

Dr. Oetker Dekor tollak
Dr. Oetker Dekor gyöngy

kb. 14 darab jégkrémpálcika vagy 

hurkapálcika

A tepsit (kb. 30x25 cm) sütőpapírral béleljük, a sütőt előmelegítjük.
A lisztet összekeverjük a sütőporral, a vanillincukorral, a fűszerekkel és a sóval. 
Hozzáadjuk a többi hozzávalót és konyhai robotgéppel (habverő) kb. 3 perc alatt sima 
tésztává keverjük. A tésztát az előkészített tepsibe öntjük. A tepsit az előmelegített 
sütő középső részébe toljuk, és a süteményt megsütjük.

Alsó és felső sütés: kb. 170 °C (előmelegítve)
Légkeveréses sütés: kb. 150 °C (előmelegítve)
Sütési idő: kb. 40-45 perc

A süteményt a sütőpapírral együtt kivesszük a formából és sütőrácson hagyjuk kihűlni.
Díszítés: A süteményről lehúzzuk a sütőpapírt, majd a rövidebb oldala mentén el-
felezzük. Az így kapott téglalapokból kb. 7 cm széles háromszögeket vágunk. Mind-
egyik háromszög rövidebb oldalába 1-1 jégkrémpálcikát szúrunk. A cukormázzal és a 
dekorral tetszés szerint díszítjük.

Előkészítés:
Elkészítés:

Mézes fenyők

Körtés-mézesfűszeres rétes

TIPP:
•  A feldíszített 
fenyőket maximum 
2 napig tárolhatjuk 
dobozban száraz, 
hűvös helyen.
•  A sütemény kb. 
1 hétig marad friss 
(fóliába csomagolva, 
száraz, hűvös helyen
tárolva).

TIPP:
•  Finom szemű 
zabpelyhet nemcsak 
készen vásárolhatunk. 
Szórjuk a zabpelyhet 
késes aprítóba, majd 
törjük kissé össze, így 
finomabb szemcséket 
fogunk kapni.
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A leveles tésztát kivesszük a hűtőből, és szobahőmérsékleten  pi-
hentetjük 10-15 percet. A tejet felforraljuk, belekeverjük a reszelt 
narancshéjat, és ízlés szerint mézzel édesítjük. Forrás után hozzá-
adjuk az őrölt mákot, és közepes lángon, kevergetve addig főzzük, 
amíg teljesen fel nem szívja a tejet, majd hűlni hagyjuk. Az őrölt dió-
belet citromhéjjal elkeverjük. Az almákat megmossuk, meghámoz-
zuk, magházukat kivágjuk, majd az almahúst nagy lyukú reszelőn 
lereszeljük. Lábasba tesszük, hozzáadjuk a cukrot, és kevergetve, 
éppen egy kevés vizet aláöntve puhára pároljuk és hűlni hagyjuk.  
A sütőt előmelegítjük.
Tészta: A leveles tésztát a sütőpapírral együtt kitekerjük, a papírt 
tepsire (kb. 30x40 cm) helyezzük. A tésztából kiszaggatunk 12 
korongot (átmérőjük legyen valamennyivel kisebb, mint a desz-
szertes poharak szája), a maradék tésztából karácsonyi formákat, 
pl. csillagokat szaggatunk ki. A kiszaggatott formákat a felvert to-
jással megkenjük. A kristálycukrot és a durvára vágott diót össze-
keverjük, majd a korongokat megszórjuk. A tepsit a sütő középső 
részébe toljuk és a formákat aranybarnára sütjük.

Alsó és felső sütés: kb. 180 °C (előmelegítve)
Légkeveréses sütés: kb. 160 °C (előmelegítve)
Sütési idő: kb. 30-35 perc

Töltelék: A kimért hideg tejet egy magas falú keverőedénybe 
tesszük, majd a krémpudingport – a csomagoláson leírtak szerint 
– kézi habverővel kb. 3 percig keverjük. Kettéosztjuk, egyik feléhez 
hozzákeverjük a mákot, a másikhoz pedig a diót. A desszertes po-
harak aljába 1-1 tésztakorongot helyezünk. Erre kanalazzuk ízlés 
szerint felváltva a mákos, a diós és az almás tölteléket további 
2-2 tésztakoronggal.
Díszítés: A desszertek tetejét leveles tészta csillagokkal és ke-
vés dióbéllel díszítjük.

Előkészítés:

Elkészítés:

(Kb. 4-6 adag)

Hozzávalók:
Tésztához:
1 csomag Dr. Oetker friss, 
sütésre kész Leveles tészta
Mákos réteghez:
50 g őrölt mák

100 ml tej

1 kávéskanál Dr. Oetker Finesse 
Reszelt Narancshéj
1-2 teáskanál méz

Almás réteghez:
2 darab nagy alma (kb. 250 g)

1 tasak Dr. Oetker Vanillincukor
Diós réteghez:
80 g finomra őrölt dióbél

1 kávéskanál Dr. Oetker Finesse 
Reszelt Citromhéj
Töltelékhez:
1 tasak Dr. Oetker Gála 
Vaníliaízű Krémpudingpor
500 ml hideg tej

Díszítéshez:
1 darab felvert tojás (M-es) 

a kenéshez

2 evőkanál kristálycukor

30 g durvára vágott dióbél

(Kb. 6 darab)

Hozzávalók:
Tésztához:

2 csomag Dr. Oetker friss, 
sütésre kész Leveles tészta

Töltelékhez:
1 tasak Dr. Oetker Házi Krémes Krém

1 kávéskanál őrölt fahéj

800 ml hideg tej

Díszítéshez:
porcukor és őrölt fahéj

A leveles tésztát kivesszük a hűtőből, és szobahőmérsékleten pihentetjük 10-15 percet. 
A sütőt előmelegítjük.
Tészta: A leveles tésztát a sütőpapírral együtt kitekerjük, a papírral együtt tepsire
(kb. 30x40 cm) helyezzük. Tetejére egy másik sütőpapírt borítunk, erre pedig ne-
hezékként egy másik sütőlemezt helyezünk. A tésztát a nehezékkel együtt az 
előmelegített sütő középső részébe toljuk, és megsütjük.

Alsó és felső sütés: kb. 180 °C (előmelegítve)
Légkeveréses sütés: kb. 160 °C (előmelegítve)
Sütési idő: kb. 12-15 perc

Ezt követően eltávolítjuk a felső sütőlemezt és a sütőpapírt, majd további 2-3 perc 
alatt aranybarnára sütjük a leveles tésztát. Megvárjuk, hogy teljesen kihűljön, majd 
12 darab téglalap alakú formára vágjuk. Hasonlóan járunk el a másik csomag leveles 
tésztával is, így összesen 24 db téglalap alakú formánk lesz.
Töltelék: A kimért tejet és az őrölt fahéjat egy magas falú keverőedénybe tesszük, majd 
a krémport is hozzáadjuk, végül – a csomagoláson leírtak szerint – konyhai robotgéppel 
(habverő) kb. 3 perc alatt krémes állagúra keverjük. A krémet sima csöves habzsákba 
töltjük. Egy süteményhez 4 kis lapot használunk fel. Az első lapra kisebb halmokat (kb. 
18 db) nyomunk a krémből, majd ráhelyezzük a következő lapot. Tovább rétegezzük 
a többi krémmel és leveles lapokkal. A legfelső lapra már nem teszünk a krémből. 
Díszítés: A mille feuille-t fahéjjal elkevert porcukorral megszórva tálaljuk.

Előkészítés:

Elkészítés:

Fahéjkrémes mille feuille

Flódni pohárdesszert

TIPP:
•  Ízlés szerint fahéj 
helyett két evőkanál 
kakaót is tehetünk a 
töltelékhez.

TIPP:
•  Ha marad még 
leveles tészta 
kekszünk, tálaljuk 
ropogósként a pohár-
desszertek mellé.
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1 2

(Kb. 10-12 szelet)

Hozzávalók:
Tortaforma (24-26 cm ø)

Tetejére:
3 darab tojásfehérje (M-es)

100 g cukor

1 tasak Dr. Oetker Vanillincukor
Tésztához:

250 g lágy margarin

200 g porcukor

250 g búzaliszt

3 darab tojássárgája (M-es)

2 darab egész tojás (M-es)

1 csapott teáskanál Dr. Oetker Sütőpor
1 tasak Dr. Oetker Vanillincukor

1 csipet só

Töltelékhez:
1 tasak Dr. Oetker Süti Puding 

Gesztenyekockához
800 ml tej

400 ml hideg habtejszín

50 g porcukor

2 tasak Dr. Oetker Habfixáló
Díszítéshez:

kevés porcukor

A tortaformát sütőpapírral kibéleljük, a sütőt előmelegítjük.
Tetejére: A tojásfehérjét egy magasfalú keverőedénybe 
öntjük és konyhai robotgéppel (habverő) kemény habbá 
verjük. Fokozatosan hozzáadjuk a kimért cukrot, a vanillin-
cukrot, majd addig keverjük, míg a cukor teljesen feloldódik 
és kemény habot kapunk. A felvert habot csöves habzsák-
ba töltjük (kb. 8 mm-es ø). Egy 24-26 cm-es ø tortaforma 
segítségével egy ilyen méretű kört vágunk ki sütőpapírból. 
A tepsit (kb. 30x40 cm) sütőpapírral béleljük, majd az egyik 
oldalára ráfektetjük a kivágott formát. A felvert fehérjéből 
pöttyöket nyomunk kör alakban a kivágott sütőpapírra 
(1. ábra) és a maradék habból 8-10 kis fenyőformát nyomunk 
(kb. 4x7 cm) a tepsibe (2. ábra) és a sütő alsó felében meg-
sütjük, szárítjuk.

Alsó és felső sütés: kb. 100 °C (előmelegítve)
Sütési idő: kb. 60-65 perc

A megsült habcsókfenyőket és a pöttyöket meghintjük porcu-
korral és a tepsiben sütőrácson hagyjuk kihűlni. 
Tészta: A kimért hozzávalókat egy keverőtálba tesszük és 
konyhai robotgéppel (habverő) kb. 3 percig a legmagasabb 
fokozaton habosra keverjük. A sütőpapírral bélelt tortafor-
mába az így kapott tésztát egyenletesen elsimítjuk, a sütő 
középső felébe toljuk, és a tésztát megsütjük.

Alsó és felső sütés: kb. 160 °C (előmelegítve)
Sütési idő: kb. 50-55 perc

Töltelék: A tortalapot vízszintesen középen elvágjuk és az 
alsó felét a kimosott tortaformába visszahelyezzük. A gesz-
tenyés süti pudingot a csomagoláson található leírás alapján 
(800 ml tejjel) elkészítjük, majd az alsó tortalapon egyen-
letesen elterítjük és hűlni hagyjuk. Ezután a 400 ml habtej-
színt a porcukorral és a habfixálóval kemény habbá verjük, 
majd a kihűlt pudingra terítjük és a tortalap másik felével
befedjük. A pöttyökből készített körformát 10-12 szeletre vágjuk
és a tészta tetejére helyezzük. A tortát tálalásig a hűtőszekrény-
be tesszük.
Díszítés: Tálalás előtt a tortát porcukorral hintjük és a hab-
csókfenyőket a torta szélére nyomkodjuk.

Elõkészítés:
Elkészítés:

Töltött hótorta

TIPP:
•  A tortalapot és a 
habcsókokat előző 
nap is megsüthetjük.
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A tepsit (kb. 30x40 cm) sütőpapírral kibéleljük, a sütőt előmelegítjük.
A lisztet a sütőporral keverőtálban összekeverjük. Hozzáadjuk a 
többi hozzávalót és konyhai robotgéppel (dagasztó spirál) először 
rövid ideig a legalacsonyabb, majd a legmagasabb fokozaton sima 
tésztává dolgozzuk, végül kézzel átgyúrjuk. A tésztát enyhén lisz-
tezett felületen 0,5 cm vastagságúra nyújtjuk. A tésztából különböző 
motívumokat szúrunk ki. A süteményt a tepsibe tesszük, majd a 
sütő középső részébe toljuk és megsütjük.

Alsó és felső sütés: kb. 180 °C (előmelegítve)
Légkeveréses sütés: kb. 160 °C (előmelegítve)
Sütési idő: kb. 8-13 perc

A linzert sütőpapírral együtt sütőrácsra húzzuk és hagyjuk kihűlni.
Díszítés: A kész süteményeket tetszőlegesen dekorálhatjuk 
dekor tollakkal, különféle ételszínezékkel színezett cukormáz-
zal, dekor gyöngyökkel. A díszítő elemeket a használati utasítá-
suknak megfelelően készítjük el.

Előkészítés:
Elkészítés:

(Kb. 90-120 darab, 

a kiszúróforma méretétől függően)

Hozzávalók:
Különböző méretű 

és motívumú kiszúrók

Tésztához:
400 g búzaliszt

1 teáskanál Dr. Oetker Sütőpor
250 g margarin

125 g porcukor

1 tasak Dr. Oetker Finesse Reszelt 
Citromhéj
1 darab tojás (M-es)

Díszítéshez (tetszés szerint):
Dr. Oetker Dekor Tollak
Dr. Oetker Cukormáz puncs
Dr. Oetker Cukormáz marcipánízű
Dr. Oetker Díszítő Cukormáz
Dr. Oetker Ételszínezékek
Dr. Oetker Dekor hópehely
Dr. Oetker Dekor gyöngyök

(12 darab)

Hozzávalók:
Muffin formához (12-es)

12 darab muffin papír

Tésztához:
1 darab kisebb gránátalma

150 g búzaliszt

1 kávéskanál Dr. Oetker Sütőpor
20 g Dr. Oetker Holland Kakaópor

150 g lágy margarin

75 g cukor

3 darab tojás (M-es)

3 evőkanál dzsem (pl. sárgabarack) 

Krémhez:
200 ml hideg habtejszín

1 tasak Dr. Oetker Habfixáló
1 kávéskanál őrölt fahéj

200 g mascarpone

50 g porcukor

Díszítéshez:
kb. 6 rozmaring ág

kevés porcukor

A gránátalmát felvágjuk, magjait kiszedjük és szitába tesszük. Két evőkanál gránátal-
ma magot félreteszünk a díszítéshez. A muffin papírokat a muffin formába tesszük, 
majd a sütőt előmelegítjük.
Tészta: A lisztet, a sütőport és a kakaóport keverőtálban összekeverjük. Hozzáadjuk 
a többi hozzávalót és konyhai robotgéppel (habverő) rövid ideig a legalacsonyabb, 
majd a legmagasabb fokozaton 2 perc alatt sima tésztává összedolgozzuk. Beleke-
verjük a gránátalmamagokat, majd a tésztát elosztjuk a formákban. A muffinsütôt a 
sütő középső részébe toljuk és megsütjük.

Alsó és felső sütés: kb. 180 °C (előmelegítve)
Légkeveréses sütés: kb. 160 °C (előmelegítve)
Sütési idő: kb. 20-25 perc

A muffinokat 10 percig hagyjuk a formában sütőrácson kihűlni, majd kivesszük a for-
mából és hagyjuk tovább hűlni. 
Krém: A hideg habtejszínt a habfixálóval és a fahéjjal keményre felverjük. A mascar-
pone-t elkeverjük a porcukorral és óvatosan belekeverjük a tejszínt. A krémet habzsák-
ba töltjük és a muffinokra nyomjuk.
Díszítés: Fogyasztás előtt a rozmaringot kb. 12 „karácsonyfaágra” vágjuk, a krémbe 
szúrjuk és porcukorral meghintjük. A maradék gránátalma magokkal dekoráljuk.

Előkészítés:

Elkészítés:

Gránátalmás cupcake 
rozmaringfával Citromos linzer

TIPP:
•  Krém és 
díszítés nélkül is 
fogyasztható. 

TIPP:
•  A tésztát kinyújtás 
előtt hűtőszekrényben 
pihentetjük.
•  A süteményt jól záró 
dobozban, sütőpapír 
rétegek között kb. 
2 hétig tárolhatjuk.
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A szárított gyümölcsöt apróra vágjuk, és az almalével kb. 2 órán 
át kis tálkában állni hagyjuk. A tepsit (kb. 30x40 cm) sütőpapírral 
béleljük, a sütőt előmelegítjük.
A szárított gyümölcsöt a gyümölcslével, a mogyoróval és a man-
dulával együtt ledaráljuk. A kapott masszát egy tálban összeke-
verjük az aromával. Nedves kézzel dió nagyságú (3 cm ø) golyó-
kat formázunk, a tepsibe tesszük, a sütő középső részébe toljuk 
és megsütjük.

Alsó és felső sütés: kb. 170 °C (előmelegítve)
Légkeveréses sütés: kb. 150 °C (előmelegítve)
Sütési idő: kb. 10-15 perc

A megsült golyókat sütőpapíron sütőrácsra húzzuk és hagyjuk 
kihűlni.
Díszítés: A golyókat evőkanál és villa segítségével megforgatjuk 
a kakaóporban.

Előkészítés:

Elkészítés:

(Kb. 30 darab)

Hozzávalók:
70 g datolya (mag nélküli)

50 g szárított sárgabarack 

(lágy sárgabarack)

4-6 evőkanál 100 %-os almalé

100 g mandula

100 g mogyoró (sótlan)

2 csepp Dr. Oetker Rum aroma
Díszítéshez (tetszés szerint):
kb. 20 g Dr. Oetker Holland 
Kakaópor (tetszés szerint édesítve)

(Kb. 18-24 darab)

Hozzávalók:
Üvegtál (kb. 25x15 cm)

Tésztához:
4 darab tojásfehérje (M-es)

1 csipet só

150 g lágy margarin

150 g cukor

1 tasak Dr. Oetker Bourbon 
Vaníliás cukor

1 darab tojás (M-es)

3 darab tojássárgája (M-es)

1 teáskanál Dr. Oetker Rum aroma 
150 g búzaliszt

1 csapott teáskanál Dr. Oetker 
Sütőpor

Díszítéshez:
1 tasak Dr. Oetker Tortabevonó ét

Az üvegtálat alaposan kivajazzuk.  A sütőgrillt kb. 200 °C-ra melegítjük.
Tészta: A tojásfehérjét a sóval keményre verjük. A margarint keverőtálban konyhai 
robotgéppel (habverő) selymesre keverjük. Keverés közben fokozatosan hozzáadjuk 
a cukrot és a vaníliás cukrot, míg kötött masszát nem kapunk. A tojást kb. 1⁄2 perc 
alatt a legmagasabb fokozaton belekeverjük, majd fokozatosan hozzákeverjük a to-
jássárgáját és a rum aromát. A lisztet összekeverjük a sütőporral, majd közepes foko-
zaton a masszához keverjük. A felvert tojásfehérjét óvatosan a tésztába forgatjuk. 
Az üvegtál alján szilikon lapáttal 3 evőkanál tésztát egyenletesen eloszlatunk. A for-
mát rácson a sütő középső részébe toljuk, és világosbarnára grillezzük. 
(A grill és a tészta közti távolság kb. 20 cm legyen.)

Grillezési idő rétegenként: 2-3 perc

Kivesszük a formát a sütőből és második rétegként ismét 3 evőkanál tésztát kenünk 
a megsült rétegre. A formát ismét betoljuk a grill alá, és ilyen módon feldolgozzuk 
az összes tésztát. A süteményt késsel óvatosan leválasztjuk az üvegtál széléről és 
kiborítjuk A rövidebb oldala mentén 3, a hosszabb oldal mentén 6 egyenlő részre 
vágjuk.  
Díszítés: A tortabevonót a csomagoláson található leírás alapján előkészítjük, és a 
szeleteket részben bevonjuk vele vagy teáskanállal a tetején elosztjuk, majd hagyjuk 
megszilárdulni.

Előkészítés:
Elkészítés:

Réteges süteménysarkok Sárgabarackos-
datolyás golyók

TIPP:
•  A sütemény-
szeleteket bevon-
hatjuk fehér- és ét 
tortabevonóval is.
•  Dr. Oetker Dekor 
Gyöngy Arannyal is 
még szebbé tehető. 
•  Jól záró dobozban 
a sütemény kb. 1 
hétig tárolható.

TIPP:
•  Jól záró dobozban 
az édességet kb. 2 
hétig tárolhatjuk.
•  A golyók 
kakaópor nélkül is 
fogyaszthatók.

Glutén- és tejmentes recept
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Mézeskalács tészta: A lisztet a mézeskalácsos sütőporral és a 
szódabikarbónával keverőtálban összekeverjük. Hozzáadjuk a 
többi hozzávalót és konyhai robotgéppel (dagasztó spirál) 
összedolgozzuk, majd kézzel átgyúrjuk. A tésztát 1 órára hűtő-
szekrénybe tesszük. A tepsit (kb. 30x40 cm) sütőpapírral kibé-
leljük, a sütőt előmelegítjük.
A hűtőből kivett tésztából enyhén lisztezett felületen 30 cm hosszú 
hengereket sodrunk, melyet felosztunk 15-, 10-, és 5 cm hosszú 
részekre. A tészta részeket egyenként 0,5 cm vastagságúra nyújt-
juk, és szív alakzatot vágunk ki belőle. A szíveket a tepsibe tesszük, 
és szívószál segítségével 2 lyukat szúrunk ki a szalagoknak, majd a 
sütő középső részébe toljuk, végül a mézeskalács szíveket megsütjük.

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

A szíveket sütőpapírral együtt sütőrácsra húzzuk és hagyjuk kihűlni.
Díszítés: A tojásfehérjét keverőtálban konyhai robotgéppel
(habverő) keményre verjük. Fokozatosan hozzáadjuk a porcukrot, 
és sűrűre keverjük. Amennyiben színes dekorációt szeretnénk, 
a tojásfehérje habot ételszínezékkel színezzük a csomagolá-
son található leírás alapján. A kész mázat habzsákba töltjük és 
tetszőleges díszítőcsővel vagy dekortollal díszítjük a mézeska-
lács szíveket. 

Előkészítés:

Elkészítés:

(3 darab)

Hozzávalók: 
Tésztához:
400 g búzaliszt

1 tasak Dr. Oetker Sütőpor 
Mézeskalács fűszerkeverékkel
5 evőkanál méz

150 g porcukor

125 g puha margarin

1 kávéskanál só

4 evőkanál tej

1 darab tojássárgája (M-es)

1 csapott teáskanál fahéj

1 kávéskanál Dr. Oetker 
Szódabikarbóna
1 tasak Dr. Oetker Vanillincukor
2 evőkanál Dr. Oetker Holland 
Kakaópor
Díszítéshez (tetszés szerint):
1 tojásfehérje (M-es)

200 g porcukor

Dr. Oetker Ételszínezék
Dr. Oetker Díszítő cukormáz 
(fehér / piros)
Dr. Oetker Dekor fenyőfa

(Kb. 15 darab)

Hozzávalók:
Töltelékhez:

100 g őrölt dió

75 g Dr. Oetker Marcipánmassza
1 darab tojásfehérje (M-es)

1 csapott evőkanál sárgabaracklekvár

15 g porcukor

2 evőkanál tej

1 teáskanál Dr. Oetker Rum aroma
Tésztához:

1 csomag Dr. Oetker friss, 
sütésre kész Kelt tészta

Kenéshez:
1 darab tojássárgája (M-es)

kb. 2 evőkanál tej

Díszítéshez:
kevés porcukor

A kelt tésztát a csomagoláson leírtak szerint, felhasználás előtt fél órával kivesszük 
a hűtőből. A csomagolóanyagot eltávolítjuk a tésztáról és a tepsit (kb. 30x40 cm) a 
sütőpapírral kibéleljük. A sütőt előmelegítjük.
Töltelék: A marcipánmasszát kicsire tépkedjük, a tojásfehérjével együtt keverőtálba 
tesszük és konyhai robotgéppel (habverő) simára keverjük. A diót, baracklekvárt, por-
cukrot, aromát és tejet hozzákeverjük, majd habzsákba töltjük.
Kelt tészta: A tésztából tallérokat (kb. 8 cm ø) szúrunk ki. A maradék tésztát össze-
gyúrjuk, és újabb tallérokat szúrunk ki belőle. A habzsákból a tölteléket a tallérok 
egyik felére nyomjuk, miközben a széleit szabadon hagyjuk (1. ábra). A tallérokat 
félbehajtjuk, széleit összenyomkodjuk (2. ábra), és a végeit finoman kifli formává 
hajlítjuk. A kifliket a tepsibe tesszük. A tojássárgáját tejjel elkeverjük, a süteményt 
megkenjük, majd a sütő középső részébe toljuk és megsütjük.

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

A kifliket sütőpapírral együtt sütőrácsra húzzuk és hagyjuk kihűlni.
Díszítés: A kifliket porcukorral meghintjük.

Előkészítés:

Elkészítés:

Kiflik diós-marcipános 
töltelékkel

Nagy mézeskalács szívek 

TIPP:
•  A tölteléket 2 teás-
kanál segítségével is 
rátehetjük a tésztára.
•  A kifliket jól záró 
dobozban kb. 2 hétig 
tárolhatjuk.

TIPP:
• Díszítéshez az 
egyszer használatos 
nyomózsákok a leg-
alkalmasabbak.
• Jól záró dobozban 
a mézeskalács kb. 2 
hétig tárolható.
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(Kb. 30 szelet)

Hozzávalók:
Rumos mazsolához:

275 g mazsola

75 ml rum

100 g kandírozott narancshéj

100 g kandírozott citromhéj

Töltelékhez:
150 g Dr. Oetker Marcipánmassza

30 g margarin

Tésztához:
375 g búzaliszt

1 tasak Dr. Oetker Sütőpor
100 g cukor

1 tasak Dr. Oetker Vanillincukor
1 csipet só

1 késhegynyi őrölt szegfűszeg

1 késhegynyi őrölt gyömbér

1 késhegynyi őrölt szerecsendió

1 késhegynyi őrölt fahéj

1 tasak Dr. Oetker Finesse Reszelt 
Narancshéj

2 darab tojás (M-es)

100 g lágy margarin

250 g sovány túró

100 g őrölt mandula

Kenéshez és szóráshoz:
kb. 50 g margarin

kb. 50 g porcukor

Rumos mazsola: A mazsolát a rummal összekeverjük és 
legjobb, ha egy éjszakára állni hagyjuk. A kandírozott na-
rancs- és citromhéjat finomra aprítjuk. A tepsit (kb. 30x40 cm) 
sütőpapírral kibéleljük. A sütőt előmelegítjük.

Alsó és felső sütés: kb. 250 °C (előmelegítve)
Légkeveréses sütés: kb. 230 °C (előmelegítve)

Töltelék: A marcipánt összegyúrjuk a margarinnal, 3 egy-
forma méretű részre osztjuk, és mindegyiket 35 cm hosszú 
hengerré formázzuk.
Tészta: A lisztet a sütőporral keverőtálban összekeverjük. A 
mandula, a kandírozott gyümölcshéjak és a rumos mazsola 
kivételével hozzáadjuk a többi hozzávalót, majd konyhai ro-
botgéppel (dagasztó spirál) először a legalacsonyabb, majd 
a legmagasabb fokozaton tésztává összedolgozzuk, végül 
kézzel átgyúrjuk. A tésztát kivesszük a tálból, és enyhén 
lisztezett felületen hozzágyúrjuk a mandulát, a kandírozott 
gyümölcsök héját és a rumos mazsolát (a maradék rumot ne 
adjuk hozzá a tésztához). A tésztát 3 egyforma adagra oszt-
juk, és mindegyiket 35 cm hosszú hengerré formázzuk.
A tésztahengereket hosszában laposra nyomkodjuk. Min-
degyikre ráteszünk 1-1 marcipánhengert, majd a tésztát 
ráhajtjuk (1. ábra), és rányomkodjuk. Két töltött hengert a 
tepsibe szorosan egymás mellé fektetünk (1. ábra). A harma-
dik megtöltött hengert a másik kettő tetejére tesszük középre 
(2. ábra). A gyümölcskenyeret a sütő középső részébe toljuk 
és megsütjük.

A sütéshez a sütő hőmérsékletét lecsökkentjük.
Alsó és felső sütés: kb. 180 °C
Légkeveréses sütés: kb. 160 °C
Sütési idő: kb. 60-65 perc

Kenés és szórás: A margarint kis edényben megolvasztjuk. 
A gyümölcskenyeret sütés után azonnal megkenjük és cukor-
ral megszórjuk. Sütőrácson hagyjuk kihűlni, majd porcukorral 
meghintjük.

Elkészítés:

Túrós 
gyümölcskenyér 
marcipánnal

TIPP:
• Jól becsomagolva
hűvös helyen a 
gyümölcskenyér 
kb. 2 hétig tárolható.
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