
A minőség a legjobb recept.

62. számú receptgyűjtemény

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

Karácsonyi
örömök

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.hu/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.

Milyenek lennének az ünnepek a frissen sütött sütemények 
illata nélkül? Még elképzelni is rossz. Azért készítettük el 
újra ezt a kis kiadványt, hogy a karácsonyi asztalról idén 
se hiányozzanak az ínycsiklandó és látványos finomságok. 
Legyen szó vicces mézeskalács emberkékről, gyümölcsös 
barackmagról, karácsonyi kuglófról, vagy akár áfonyás 
tortáról, biztosan mindenki megtalálja a számára kedves 
édességet. 

Bízunk abban, hogy a receptek kipróbálása, a sütemények 
díszítése idén is sok értékes és vidám pillanatot szerez 
majd az egész családnak.
Édes pillanatokat és boldog ünnepeket 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

Karácsonyi örömök 

Csokoládés áfonyatorta 

Karácsonyi kuglóf  

Mandulás kekszek 

Mézeskalács emberkék        

Tönkölybúzás mécsesek 

Káposztás táskák 

Habcsók csodák  

Csokoládés csillagtallérok 

Rénszarvas muffinok 

Mézeskalácsos brownies

Gyümölcsös barackmagok

 6-7. oldal

 8. oldal

 9. oldal

 10. oldal

 11. oldal 

12-13. oldal

14. oldal

15. oldal

16-17. oldal

18. oldal

19. 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

2 3



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! A Fehér Tortabevo-
nóval pedig már finom fehér köntös-
be is öltöztethetjük kedvenc sütemé-
nyeinket.

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 Karácsonyi Ostyade-
korral és a prémium minőségű ét- és
fehércsokoládéból készült Csokoládé-
szívekkel is, mellyel egész évben szív-
hez szólóvá varázsolhatjuk a sütemé-
nyeket. Újdonságaink a  Csokoládéla-
pok és a Csokoládé Zebra Roletti.

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

����

��������
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(Kb. 16 szelet)

Hozzávalók:
Piskótához:

5 tojás (közepes méretű)

150 g porcukor

1 tasak Dr. Oetker Vanillincukor
150 g búzaliszt

1 1/2 csapott teáskanál 

Dr. Oetker Sütőpor
3 evőkanál 

Dr. Oetker Holland Kakaópor
Krémhez:

400 g vörös áfonya

600 ml hideg tejszín

2 tasak Dr. Oetker Zselatin fix 
3 tasak Dr. Oetker Vanillincukor

Díszítéshez:
100 g Dr. Oetker Tortabevonó Ét

A tepsit kikenjük margarinnal és sütőpapírral béleljük. 
A sütőt előmelegítjük.

Piskóta
A tojásokat egy keverőedényben konyhai robotgép (habverő) 
legmagasabb fokozatán 1 percig habosra keverjük. A cukrot és 
a vanillincukrot összekeverjük, a masszához adjuk és további 
2 percig keverjük. A lisztet a sütőporral és a kakaóporral elke-
verjük, és egy keverőedénybe szitáljuk, majd konyhai robotgép 
legalacsonyabb fokozatán 2 adagban a masszához kever-
jük. A masszát a kapcsos sütőformában (26 cm átmérőjű) 
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. 22-25 perc

Sütés után a sütőforma keretét eltávolítjuk, a süteményt 
sütőpapírral bélelt sütőrácson hagyjuk kihűlni. A sütőpapírt 
óvatosan eltávolítjuk. Miután a piskóta kihűlt vízszintesen 
kettévágjuk. Az alsó tortalapot egy tortás tányérra helyezzük. 
A kapcsos sütőkeretet megtisztítjuk, és visszahelyezzük a 
piskótalap köré.

Krém
Két evőkanálnyi áfonyát a díszítéshez félreteszünk. A mara-
dék áfonyát az alsó tortalapon egyenletesen elszórjuk. A tej-
színt a zselatin fix-szel a tasakon lévő utasítás szerint ke-
mény habbá verjük. Jó 4-5 evőkanálnyi tejszínt félreteszünk. 
A maradék krémet az áfonyarétegen elsimítjuk, majd a felső 
tortalapot ráhelyezzük. A félretett krémmel bevonjuk. A tortát 
min. 2 órára a hűtőszekrénybe helyezzük.

Díszítés
A tortabevonót gőz felett megolvasztjuk, majd egy sütőpapírra 
csurgatjuk és egy kb. 40 x 20 cm-es lappá simítjuk. Egy azo-
nos nagyságú sütőpapírral lefedjük és enyhén rányomjuk. 
(1. kép). A sütőpapírt feltekerjük, (2. kép) és a hűtőszekrénybe 
helyezzük. Tálalás előtt a kapcsos sütőformát eltávolítjuk. 
A sütőpapírba tekert tortabevonót kitekerjük, így kapott cso-
koládéforgáccsal (3. kép) és az áfonyával a tortát ízlés szerint 
díszítjük.

1. Előkészítés:

2. Elkészítés:

Csokoládés 
áfonyatorta
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A tepsit sütőpapírral béleljük. A sütőt előmelegítjük.
A lisztet és a sütőport elkeverjük, és egy keverőedénybe szitáljuk. 
Hozzáadjuk a többi hozzávalót és konyhai robotgéppel (dagasztó 
spirállal) kezdetben alacsony majd legmagasabb fokozaton sima 
tésztává dagasztjuk. A tésztát letakarjuk és kb. fél óráig hűvös 
helyen kelni hagyjuk. A tésztát enyhén lisztezett munkafelüle-
ten átgyúrjuk és több adagban kb. 3 mm vastagságú lappokká 
nyújtjuk. Egy éles kés vagy kiszúróforma segítségével 7 x 5 cm-es 
kekszeket vágunk, melyeket ízlés szerint díszítünk. A díszítéshez 
használhatunk apróbb mintájú kiszúróformákat és az így kapott 
motívumokat a lapokra helyezzük. A lapokat 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. 10-12 perc

Sütés után a süteményt sütőpapírral együtt sütőrácson hagyjuk 
kihűlni.

1. Előkészítés:
2. Elkészítés:

(Kb. 60 darab)

Hozzávalók:
Tésztához:
500 g búzaliszt

1 csapott teáskanál 

Dr. Oetker Sütőpor
250 g porcukor

1 tasak Dr. Oetker Vanillincukor
1 tasak Dr. Oetker Sütőpor 
Mézeskalács fűszerkeverékkel
1 csipet só

2 tojás (közepes méretű)

200 g Rama Vajas Íz

100 g mandulaforgács

Hozzávalók:
Kevert tésztához:

50 g Dr. Oetker Marcipán massza
200 g Rama Vajas Íz

150 g porcukor

1 tasak Dr. Oetker Bourbon Vaníliás cukor
1 tasak Dr. Oetker Finesse 

reszelt citromhéj
1 csipet só

1 csapott teáskanál őrölt kardamom

1 csapott teáskanál őrölt szerecsendió

4 tojás (közepes méretű)

200 g búzaliszt

3 csapott teáskanál 

Dr. Oetker Sütőpor
100 g aszalt sárgabarack

100 g aszalt meggy vagy áfonya

Díszítéshez:
150 g porcukor

2-3 evőkanál víz

némi mandula forgács 

vagy fenyőmag

A kuglófformát (22 cm átmérőjű) margarinnal kikenjük és enyhén kilisztezzük. Az 
aszalt sárgabarackot feldaraboljuk. A marcipánt nagyobb lyukú reszelőn lereszeljük.
A sütőt előmelegítjük.
Kevert tészta: Egy keverőedényben a margarint és a marcipánt konyhai robotgép 
segítségével (habverővel) habosra keverjük. Fokozatosan hozzáadjuk a cukrot, a 
Bourbon vaníliás cukrot, a reszelt citromhéjat, a sót és a fűszereket és további 1 percig 
keverjük, míg sima, sűrű masszát kapunk. A tojássárgáját egyenként fél percig a leg-
magasabb fokozaton keverve a masszához adjuk. A lisztet a sütőporral elkeverjük, 
és a masszához szitáljuk, majd konyhai robotgép középső fokozatán az egészet sima 
tésztává keverjük. A tojásfehérjét kemény habbá verjük, majd a lisztes masszához 
óvatosan hozzákeverjük. A meggyből és az asztalt sárgabarackból 1-1 evőkanálnyit a 
díszítéshez félreteszünk, a többit a masszához forgatjuk, majd kuglófformába öntjük és 
egyenletesen elsimítjuk. A formát a sütő alsó részébe toljuk, és a süteményt megsütjük.

Alsó és felső sütés: kb. 170 °C (előmelegítve)
Légkeveréses: kb. 150 °C (előmelegítve)
Gáz: kb. 2-3. fokozat (előmelegítve)
Sütési idő: kb. 45-50 perc

Sütés után a süteményt 10 percig a formában, majd sütőrácsra téve hagyjuk kihűlni.
Díszítés: A porcukrot a vízzel elkeverjük, hogy egy sűrű mázat kapjunk. A kuglófot a
mázzal leöntjük, majd azonnal fenyőmaggal, aszalt meggyel és sárgabarackkal szórjuk.

1. Előkészítés:

2. Elkészítés:

Karácsonyi kuglóf Mandulás kekszek  

TIPP:
•  A sütemény 
tésztája lefagyaszt-
ható és kb. 2 napig 
tárolható.

TIPP:
•  Sütés előtt 
a kekszek alját 
megkenhetjük vízzel, 
majd mandulafor-
gácsba nyomhatjuk.
•  A sütemény jól 
záródó fémdobozban
akár 3 hétig is 
eltartható.
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(Kb. 50 darab)

Hozzávalók:
Tésztához:
350 g tönkölyliszt (1050 típus)

1 csapott teáskanál 

Dr. Oetker Sütőpor
50 g mandulaforgács

100 g barna cukor

1 tasak Dr. Oetker Vanillincukor
1 csipet só

1 tojás (közepes méretű)

175 g Rama Vajas Íz

Díszítéshez:
kb. 1 evőkanál barna cukor

némi mandulaforgács

200 g Dr. Oetker Tortabevonó Fehér

(Kb. 30 darab)

Hozzávalók:
Mézes tésztához:

200 g méz

100 g porcukor

1 tasak Dr. Oetker Vanillincukor
15 g Rama Vajas Íz

250 g búzaliszt (405 típus)

250 g rozsliszt (997 típus)

1 csapott teáskanál  

Dr. Oetker Szódabikarbóna
1 tasak Dr. Oetker Sütőpor 

Mézeskalács fűszerkeverékkel
1 tojás (közepes méretű)

kb. 5 evőkanál tej

Díszítéshez:
50 g Dr. Oetker Fondant Piros
50 g Dr. Oetker Fondant Fehér

néhány Dr. Oetker Csokoládészívek
némi Dr. Oetker Dekor toll

Ezenkívül:
alufólia

A piros és fehér fondantot kb. fél cm vastag hengerré formázzuk. A két hengert 
egymás mellé fektetjük és összefonjuk. A hengert 6 cm hosszúra vágjuk, és a tetejét 
behajlítjuk, hogy botformát kapjunk. (1. kép) Több órán át száradni hagyjuk.
A tepsit sütőpapírral béleljük. A sütőt előmelegítjük.
Mézes tészta: A mézet a cukorral, a vanillincukorral, és a margarinnal egy főzőedény-
ben elkeverjük és állandó kevergetés mellett felmelegítjük, addig, amíg a cukor a 
zsiradékban teljesen fel nem oldódik. A masszát hagyjuk kihűlni. A búza és a rozs-
lisztet a szódabikarbónával elkeverjük, és egy keverőedénybe szitáljuk. Hozzáadjuk 
a tojást, a tejet, a cukros- margarinos masszát, fűszerkeveréket, és az egészet 
konyhai robotgéppel (dagasztó spirállal) sima masszává dagasztjuk. A tésztát több 
adagban enyhén lisztezett munkafelületen fél cm vastag lappá nyújtjuk. A mézeska-
lács figurákat kiszúróforma segítségével kiszaggatjuk. Alufóliából kisebb henge-
reket sodrunk és néhány figura kezébe adjuk, az egyik kezet picit ráhajlítva. (2. kép)
A figurákat a tepsibe fektetjük. A tepsit a sütő középső részébe toljuk, és a süteményt 
megsütjük.

Alsó és felső sütés: kb. 180 °C (előmelegítve)
Légkeveréses: kb. 160 °C (előmelegítve)
Gáz: kb. 2-3. fokozat (előmelegítve)
Sütési idő: kb. 10-12 perc

Sütés után a süteményt sütőrácsra téve hagyjuk kihűlni. Miután kihűlt, a fólia hengert 
óvatosan kihúzzuk a figurák kezéből és helyébe tesszük a fondant botocskákat.
Díszítés: A figurákat ízlés szerint, dekor tollal és csokoládé szívecskékkel díszítjük.

1. Előkészítés:

2. Elkészítés:

Mézeskalács emberkék Tönkölybúzás mécsesek 
A tepsit sütőpapírral béleljük. A sütőt előmelegítjük.
A lisztet és a sütőport elkeverjük, és egy keverőedénybe szi-
táljuk. Hozzáadjuk a mandulaforgácsot majd a többi hozzávalót, 
és konyhai robotgéppel (dagasztó spirállal) kezdetben alacsony 
majd legmagasabb fokozaton sima tésztává dagasztjuk. A tésztát 
folpackba csomagoljuk és kb. fél óráig hűvös helyen pihentetjük.
A tésztát enyhén lisztezett munkafelületen kb. 1 cm vastag lappá 
nyújtjuk. Egy 3,5 cm átmérőjű kiszúróformával kiszaggatjuk, és 
a tepsibe helyezzük. Minden tallér közepére némi barna cukrot 
szórunk, majd beleszúrunk egy mandulaforgács pálcikát. 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. 18-20 perc
Sütés után a süteményt sütőpapírral együtt sütőrácson hagyjuk 
kihűlni. 
Díszítés: A tortabevonót a tasakon lévő utasítás szerint felolvaszt-
juk. A tallérokat a csokoládéba mártjuk úgy, hogy a tallér alját és 
az oldalát befedje. Sütőrácsra helyezve a csokoládét lecsöpög-
tetjük és hagyjuk megszilárdulni.

1. Előkészítés:
2. Elkészítés:

TIPP:
•  A sütemény jól 
záródó fémdoboz-
ban akár 3 hétig is 
eltartható.

TIPP:
•  Ha az alufólia 
eltávolítása közben 
a figura keze 
eltörne, dekor tollal 
visszaragaszthatjuk.
•  Jól záródó doboz-
ban a sütemény akár 
3 hétig is eltartható.
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1 2

(Kb. 16 darab)

Hozzávalók:
Kelt tésztához:

350 g burgonya (porhanyósra főve)

100 ml tej

450 g búzaliszt

1 tasak Dr. Oetker Instant Élesztő
1 csapott teáskanál cukor

2 teáskanál só

1 tojás (közepes méretű)

1 tojásfehérje (közepes méretű)

Töltelékhez:
250 g káposzta

100 g szalonna (felkockázva)

1 evőkanál Rama Vajas Íz

1 teáskanál cukor

1 kávéskanál só

1 teáskanál curry

frissen őrölt bors

1 teáskanál őrölt kömény

1 pohár 20 %-os tejföl (150 g)

50 g zúzott mogyoró vagy dió

Kenéshez:
1 tojássárgája (közepes méretű)

1 evőkanál tej

Szóráshoz:
őrölt kömény

A burgonyát megmossuk, és kb. 30 percig a héjában por-
hanyóssá főzzük. Miután megfőtt, a héjától megtisztítjuk, 
összetörjük és hagyjuk kihűlni. A tepsit sütőpapírral bélel-
jük. A sütőt előmelegítjük.

Kelt tészta: A tejet felmelegítjük. A lisztet egy keverőedénybe 
szitáljuk, majd az élesztővel elkeverjük. Hozzáadjuk a többi 
hozzávalót és konyhai robotgéppel (dagasztó spirállal) kez-
detben alacsony majd legmagasabb fokozaton kb. 5 percig 
sima tésztává dagasztjuk.  A tésztát letakarjuk és meleg he-
lyen kelni hagyjuk kb. 45 percig.
Töltelék: A káposztát megtisztítjuk, és vékony csíkokra vágjuk. 
Egy teflonedényben a szalonna kockákat a margarinon, köze-
pes hőmérsékleten megpirítjuk. Hozzáadjuk a káposztát,
cukrot, sót, borsot, a curryt és a köménymagot és kb. 3 percig
pároljuk. A zöldségeket egy tálba öntjük, hozzákeverjük a 
zúzott mogyorót majd hagyjuk hűlni a masszát. Kihűlés után 
a pohár tejfölt is hozzákeverjük. A tésztát enyhén lisztezett 
munkafelületen átgyúrjuk és fél cm vastagságúra nyújtjuk. 
Egy recés szélű kiszúróforma segítségével (kb. 12 cm át-
mérőjű) 16 tallért szaggatunk. A tallérok felét megtöltjük a 
töltelékkel, majd összehajtjuk, és a széleket összenyomjuk. 
A tojássárgáját a tejjel felverjük, és a tallérokat megkenjük. 
Némi őrölt köménymaggal megszórjuk. Sütés előtt meleg he-
lyen kb. 10 percig pihentetjük. 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. 20-25 perc

Sütés után a tallérokat sütőpapírral együtt, sütőrácson hagyjuk 
kihűlni. Hidegen vagy melegen tálaljuk.

1. Előkészítés:

2. Elkészítés:

Káposztás táskák

TIPP:
•  A sütemény 
tésztája lefagyaszt-
ható.
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(Kb. 35 darab)

Hozzávalók:
Tésztához:
275 g búzaliszt

150 g Rama Vajas Íz

100 g porcukor

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

1 csapott kávéskanál őrölt fahéj

1 csapott kávéskanál őrölt szegfűszeg 

Díszítéshez:
100 g Dr. Oetker Tortabevonó Fehér
100 g Dr. Oetker Tortabevonó Ét
2 doboz Dr. Oetker Csokoládészívek 
Étcsokis – Fehércsokis

(Kb. 8-10 darab)

Hozzávalók:
Habcsókhoz:

2 tojásfehérje (közepes méretű)

100 g porcukor

1 kávéskanál citromlé

Ezenkívül:
némi Dr. Oetker Ételszínezék Piros
némi Dr. Oetker Ételszínezék Zöld

Díszítéshez:
Dr. Oetker Dekormix Tél

Dr. Oetker Dekormix Szuperhős
Dr. Oetker Dekormix Love

Habcsók csodák  
Csokoládés csillagtallérok 

A sütőt előmelegítjük. A tepsit sütőpapírral béleljük.
A lisztet egy keverőedénybe szitáljuk. Hozzáadjuk a többi 
hozzávalót és konyhai robotgéppel (dagasztó spirállal) kezdetben 
alacsony majd legmagasabb fokozaton sima tésztává dagasztjuk. 
A tésztát folpackba csomagoljuk és kb. fél óráig hűvös helyen 
pihentetjük. A tésztát enyhén lisztezett munkafelületen átgyúrjuk 
és kb. 3 mm vastagságú lappá nyújtjuk. A lapot egy kb. 4,5 cm 
átmérőjű kiszúróformával kiszaggatjuk. A tallérok felét egy kisebb, 
csillag alakú kiszúróformával a tallér közepén kiszúrjuk. Valamennyi
tallért a sütőtepsibe 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. 10-15 perc

Sütés után a süteményt sütőpapírral együtt sütőrácson hagyjuk kihűlni.
Díszítés: A tortabevonókat durva darabokra törjük és külön-külön
vízgőz felett megolvasztjuk. A megolvasztott tortabevonót nyomó-
zsákba töltjük. A teli tallérlapokat ét illetve fehér tortabevonóval tölt-
jük, majd egy csillaggal kiszúrt lappal lefedjük. Az étcsokoládéval 
töltött tallért a csillagforma körül 5 db fehér Dr. Oetker Csokoládé-
szívvel kirakjuk és fordítva. A tortabevonót hagyjuk megszilárdulni.

1. Előkészítés:
2. Elkészítés:

A sütőt előmelegítjük. A tepsit kikenjük margarinnal és sütőpapírral béleljük.
A tojásfehérjét egy keverőedényben konyhai robotgéppel (habverővel) legmagasabb 
fokozaton 2 percig kemény habbá verjük, majd a cukrot és a citromlevet is fokoza-
tosan a masszához keverjük és további 3 percig verjük. Kb. egy púpos evőkanálnyi 
habot félreteszünk és pici piros ételszínezék hozzáadásával rózsaszínűre színezzük. A 
maradék habot elfelezzük, az egyik felét zöld ételszínezővel megfestjük és (8-10 mm 
átmérőjű) nyomózsákba töltjük. A másik felét színezés nélkül nyomózsákba (8-10 mm 
átmérőjű) töltjük. A sütőtepsibe kb. 4 cm széles, 5 cm magas hóembereket, a színe-
zett habból ugyanilyen nagyságú fenyőket nyomunk. A rózsaszínű habot egy kisebb 
átmérőjű nyomózsákba töltjük és a hóember fejére apró sapkát formázunk. A hóem-
bereket és a fenyőket ízlés szerint díszítjük, majd a tepsit a sütő alsó részbe toljuk, és 
a habcsókokat megsütjük.

Alsó és felső sütés: kb. 100 °C (előmelegítve)
Légkeveréses: kb. 80 °C (előmelegítve)
Gáz: kb. 1-2. fokozat (előmelegítve)
Sütési idő: kb. 60 perc

Sütés után a meleg sütőben hagyjuk és további 60 percig engedjük száradni. Miután 
kihűlt, tetszés szerint vagy a fotó alapján dekorálhatjuk.

1. Előkészítés:
2. Elkészítés:

TIPP:
•  A sütemény jól 
záródó fémdoboz-
ban akár 3 hétig is 
eltartható.
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1 2

(Kb. 12 darab)

Hozzávalók:
Tésztához:

175 g búzaliszt

2 csapott teáskanál 

Dr. Oetker Sütőpor
125 g porcukor

3 tojás (közepes méretű)

175 ml olaj

1 tasak Dr. Oetker Vanillincukor
1 teáskanál  

Dr. Oetker Aroma mandula
100 g csokoládé

Díszítéshez:
2-3 csomag Dr. Oetker 

Marcipán massza (300-450 g)

némi Dr. Oetker Kakaópor
Dr. Oetker Díszítő cukormáz fehér

némi színes cukorka

Ezenkívül:
24 fogpiszkáló

A muffinsütő mélyedéseit papírkosárral kibéleljük. 
A sütőt előmelegítjük.
Kevert tészta: Egy keverőedényben a csokoládé kivételé-
vel valamennyi hozzávalót konyhai robotgép segítségével 
(habverővel) 2 percig, legmagasabb fokozaton összekever-
jük, míg sima tésztát kapunk. A csokoládét durva darabokra 
törjük és hozzákeverjük. A masszát két evőkanál segítségé-
vel a sütőformában egyenletes elosztjuk. A formát 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. 22-25 perc

Sütés után a süteményt sütőrácsra téve hagyjuk kihűlni.
Díszítés: A marcipán massza 3/4 részét a kakaóval össze-
gyúrjuk és egy fólián vékony lappá nyújtjuk. 12 db egyenként 
kb. 5 cm átmérőjű tallért kiszaggatunk, melyeket a kisütött 
muffinra helyezünk. Egy mazsolányi marcipánból egyenként 
két-két fület formázunk és a marcipán lapra nyomjuk. A mara-
dék marcipán masszából hengert sodrunk és 24 egyenként 4 
cm hosszú darabra vágjuk. A darabokat egy-egy fogpiszkálóra 
rászúrjuk és az oldalát, egy olló segítségével bevagdossuk. 
(1. kép) Ez lesz a rénszarvas agancsa. Az agancsokat kicsit 
megformázzuk és a fogpiszkálót a muffinba tűzzük. A világos 
marcipánt egy fagyasztózacskóba tesszük és elnyújtjuk. A 
lapból 4 cm nagyságú ovális lapokat szúrunk ki, a lapokat a 
sötét marcipánra helyezzük. Ez lesz a szarvas pofazacskója. 
A maradék kakaós marcipánból orrot formázunk és felhelyez-
zük. A színes cukorkát egy pici dekor tollal az orra ragasztjuk. 
A dekor tollal megrajzoljuk a szarvas szemeit, majd a barna 
marcipánból pupillákat formázunk és felragasztjuk. Végül egy 
kanál segítségével szájat vésünk. (2. kép)

1. Elõkészítés:

2. Elkészítés:

Rénszarvas 
muffinok

TIPP:
•  A marcipánt 
dekor toll segítsé-
gével ragasztjuk fel 
a muffinra.
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1 2

(Kb. 60-65 darab)

Hozzávalók:
Kevert tésztához:
50 g Dr. Oetker Tortabevonó Fehér
160 g lágy Rama Vajas Íz

80 g porcukor

1 tasak Dr. Oetker Vanillincukor
1 csipet só

170 g búzaliszt

15 g Gustin Étkezési keményítő
50 g őrölt mandula

1 evőkanál citromlé

Töltelékhez:
ízlés szerint 75 g lekvár

Díszítéshez:
némi porcukor

(Kb. 18-20 darab)

Hozzávalók:
Tésztához:

100 g Dr. Oetker Tortabevonó Ét
100 g Rama Vajas Íz

120 g barna cukor

75 g méz

100 g kandírozott narancshéj

150 g búzaliszt

fél tasak Dr. Oetker Sütőpor 
Mézeskalács fűszerkeverékkel

2 tojás (közepes méretű)

2 evőkanál tej

80 g mandulaforgács

Díszítéshez:
némi mandulaforgács

Dr. Oetker Díszítő cukormáz fehér

Mézeskalácsos brownies  
Gyümölcsös barackmagok

A tepsit kikenjük margarinnal és sütőpapírral béleljük. A sütőt elő-
melegítjük. A tortabevonót feldaraboljuk, és gőz felett megolvasztjuk.
Kevert tészta: A margarint és a megolvasztott tortabevonót egy 
keverőedényben konyhai robotgéppel (habverővel) legmagasabb 
fokozaton habosra keverjük. Fokozatosan hozzáadjuk a cukrot, 
vanillincukrot, a sót, míg egy sűrű masszát kapunk. A lisztet az ét-
kezési keményítővel elkeverjük, és egy keverőedénybe szitáljuk, 
hozzáadjuk az őrölt mandulát és a citromlevet, majd konyhai ro-
botgéppel közepes fokozaton sima tésztává keverjük. A masszát 
kisebb adagokban egy nyomózsákba töltjük (8 mm átmérőjű) és a 
tepsibe kb. 2 cm nagyságú halmokat nyomunk. (1. kép) A tepsit a 
sütő középső részébe toljuk, és a süteményt megsütjük.

Alsó és felső sütés: kb. 170 °C (előmelegítve)
Légkeveréses: kb. 150 °C (előmelegítve)
Gáz: kb. 2-3. fokozat (előmelegítve)
Sütési idő: kb. 10-13 perc

Sütés után a süteményt sütőpapírral együtt a sütőrácson hagyjuk 
kihűlni.
Töltelék: A süteményt elfelezzük és lekvárral töltjük. A megtöltött 
lapokat kicsit összenyomjuk. (2. kép) Tálalás előtt ízlés szerint 
porcukorral hintjük.

1. Előkészítés:

2. Elkészítés:

A sütőtepsit ( kb. 30 x 20 cm) kikenjük margarinnal és sütőpapírral béleljük. 
A sütőt előmelegítjük.
Tészta: A tortabevonót, a margarint, a cukrot és mézet egy főzőedénybe tesszük, és 
közepes hőmérsékleten melegítjük, míg a zsiradék és a tortabevonó fel nem olvad. A 
masszát picit hagyjuk kihűlni. A lisztet és a sütőport elkeverjük, és egy keverőedénybe 
szitáljuk. Hozzáadjuk a mézeskalács fűszerkeveréket, majd a narancs és a man-
dulaforgács kivételével a többi hozzávalót is konyhai robotgéppel (habverővel) a 
masszához keverjük, míg sima masszát kapunk. Hozzáadjuk a mandulaforgácsot és 
a kandírozott narancsot. A masszát a tepsiben egyenletesen elsimítjuk. 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. 24-28 perc

Sütés után a süteményt a sütőrácsra téve hagyjuk kihűlni.
Díszítés: Miután a sütemény kihűlt, egyforma nagyságú szeletre vágjuk és ízlés 
szerint dekor toll segítségével a mandulaforgács lapokat a szeletek tetejére ragasztjuk.

1. Előkészítés:

2. Elkészítés:

TIPP:
•  A sütemény jól 
záródó fémdoboz-
ban akár 2 hétig is 
eltartható.
•  Ízlés szerint a 
süteményre meg-
olvasztott torta-
bevonót csurgat-
hatunk.
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