Újdonság a hűtőpulton:

Dr. Oetker friss, sütésre kész tészták

Szeretettel
készült
Támogatjuk a családot!
A Dr. Oetker a család intézményének
elkötelezett híveként hosszú évek óta
nyújt segítséget az SOS Gyermekfalvakban élő gyerekeknek. Az együttműködéssel a „család intézménye” iránti
elkötelezettségünket kívánjuk kifejezni,
így támogatásunk a Dr. Oetker termékek
értékesítéséhez nem kapcsolódik.
Az SOS Gyermekfalvak biztonságos
működése csak jólelkű támogatók rendszeres segítségével képzelhető el.
Kérjük, ha Ön céljaikkal egyetért és
módjában áll segíteni a gyermekeken,
az SOS családokon, tájékozódjon a támogatás részleteiről az SOS Gyermekfalvak honlapján: www.sos.hu

A minőség a legjobb recept.
Dr. Oetker Magyarország Élelmiszer Kft., 9241 Jánossomorja, Franck u. 38-40.

A minőség a legjobb recept.

65. számú receptgyűjtemény

Édes ünnepek
Az előttünk álló meghitt adventi időszakot szeretnénk idén is ínycsiklandozó receptekkel édessé
tenni. Varázsoljon a karácsonyi asztalra különleges
aprósüteményeket, lepje meg szeretteit Tojáslikör
tortával, vagy ajándékozzon házilag készített
Kókuszos kifliket.

A minőség a legjobb recept.

Kis füzetünkben ezúttal is számtalan eredeti ötletre
talál. Önfeledt családi pillanatokat és boldog ünnepeket kíván:
Farkas Szilvia
Dr. Oetker Mesterkonyha

Tojáslikőr torta kocka

6. oldal

Linzi karácsonyi sütemény

8. oldal

Puzzle süti

9. oldal

Mákvirág

1. oldal

Mogyorós-tojáshabos sütemény

12. oldal

Diós pálcikák

13. oldal

Csoki tekercs gyümölcskenyér módra

14. oldal

Csokival csurgatott aprósütemény

16. oldal

Fondantos sütemény

17. oldal

Kókuszos kiﬂi

18. oldal

Narancsos csókok

19. oldal

A sütnijó! oldalán további recepteket talál! A receptgyűjteményben nem csak több ezer ínycsiklandó 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

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

Kérjük, a receptek elkészítésénél mindig vegye ﬁgyelembe sütője használati utasítását.
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Felhívjuk ﬁgyelmét, hogy csak eredeti
Dr. Oetker hozzávalók használata mellett
garantáljuk a receptek sikeres elkészítését.
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Szemnek-szájnak:
Szemnek -szájnak:
díszítsünk bátran!
A sütés élményét, szeretteink örömét tovább fokozhatjuk, ha süteményeinket is ünnepi díszbe öltöztetjük. A Dr. Oetker Dekor termékeivel látványossá
tehetjük az ünnepi ﬁnomságokat.

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

Dekor toll, díszítő
és kész cukormáz

Marcipán
és fondant

Dekorcukrok
és tortadekorok

Ételszínezékek

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 a tasakból
közvetlenül a süteményre csurgatva,
egyszerűen és látványosan díszíthetjük
pl. aprósütemények, kuglófok, gyümölcskenyerek tetejét.

A lübecki eredetű Dr. Oetker Marcipánnal különlegesen ﬁnom és változatos dekorációt készíthetünk. Felhasználhatjuk torták, bonbonok díszítésére, könnyű formázni és színezni. A
Fondant cukormasszával könnyen
varázsolhatunk hófehér bevonatot
akár egy egész tortára, hiszen nagyon
egyszerűen nyújtható, színezhető és
formázható.

Tortabevonó

A kiváló minőségű Dr. Oetker Tortabevonókkal még ízletesebbé, még
ragyogóbbá tehetjük a tortákat és süteményeket. A tortabevonót elég forró
vízben felmelegíteni, így a tasakból
közvetlenül a süteményre önthetjük.
A Dr. Oetker ét és ét prémium Tortabevonók kiemelkedően magas kakaótartalommal, hidrogénezett növényi zsír
nélkül készülnek. A Fehér Tortabevonóval pedig már ﬁnom fehér köntösbe is öltöztethetjük kedvenc süteményeinket.

����

A látványos dekorcukrokkal, dekorgyöngyökkel megkoronázhatjuk a legegyszerűbb ﬁnomságot is. Kifejezetten a
téli ünnepekre készülhetünk a négy
különleges dekorcukrot rejtő, elegáns
arany-fehér-ezüst színvilágú Dekormix
Téllel, vagy a prémium minőségű ét- és
fehércsokoládéból készült Csokoládészívekkel is, mellyel egész évben
szívhez szólóvá varázsolhatjuk a süteményeket. Újdonságunk a Csokoládé
betűk és számok.

Az egyedülállóan zselés állagú, könnyedén adagolható Dr. Oetker Ételszínezékek segítségével megvalósíthatjuk
minden kreatív sütési ötletünket. A teljesen természetes (piros, sárga), illetve
nagy részben természetes (zöld) ételszínezék ideális sütéshez, díszítéshez:
süteményeket, tésztát, cukormázat,
marcipánt színezhetünk vele.
A különböző színű ételszínezékek keverhetők egymással, így tetszés szerinti árnyalatra tudjuk színezni süteményeinket.

A Dr. Oetker termékekről bővebb információért vagy további
tippekért, ötletekért tájékozódjon a Dr. Oetker honlapján:
www.oetker.hu
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(Kb. 12 szelet)
Hozzávalók:
Tésztához:
150 g búzaliszt
3 csapott teáskanál
Dr. Oetker Sütőpor
75 g porcukor
1 tasak Dr. Oetker Vanillincukor
1 csipet só
3 darab tojás (M-es méretű)
125 g Rama Vajas íz
Töltelékhez:
1 tasak Dr. Oetker Tortakrém
Tejszínes-Vaníliás
200 g Rama Vajas íz
200 g hideg habtejszín
150 ml tojáslikőr
150 g sárgabaracklekvár
Díszítéshez:
kevés étolaj
75 g cukor
kb. 100 g Dr. Oetker
Tortabevonó fehér

TIPP:
• Tojáslikőr helyett
elkészíthetjük
a tölteléket 200 g
puha margarin,
150 ml hideg tej és
150 ml narancslé
keverékével is.
• A krémhez használhatunk egy nagy
hűtőtasakot is.
Ollóval egyszerűen
vágjuk le az egyik
csücskét.
• A tortalapot
sütőformában is
megsüthetjük.
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Tojáslikőr
torta kocka
1. Elõkészítés: A margarinnal kikent tepsit (40 x 30 cm) kibéleljük sütőpapírral.
A sütőpapír egyik oldalát úgy hajtjuk be, hogy egy 30x30 cmes felületet kapjunk. A sütőt előmelegítjük.
2. Elkészítés: Tészta: A lisztet a sütőporral keverőtálban elkeverjük. Hozzáadjuk a többi hozzávalót is, és konyhai robotgéppel (habverő)
először röviden a legalacsonyabb, majd 2 percig a legmagasabb fokozaton sima tésztává keverjük. A tésztát a tepsiben
elsimítjuk, a tepsit a sütő középső részébe toljuk és a tortát
megsütjük.
Alsó és felső sütés: kb. 180 °C (előmelegítve)
Légkeveréses: kb. 160 °C (előmelegítve)
Sütési idő: kb. 15-18 perc
A megsült tortát sütőpapírral együtt egy sütőrácsra téve
hagyjuk kihűlni. A tortalapot egy éles késsel négy egyforma
méretű négyzetre (kb. 15x15 cm) vágjuk.
Töltelék: A tortakrém alapport, a puha margarint, a tejszínt
és a tojáslikőrt keverőtálba öntjük, majd konyhai robotgéppel
(habverővel) először röviden a legalacsonyabb, majd 2 perc
alatt a legmagasabb fokozaton krémesre keverjük. A krémet
csillagcsöves nyomózsákba töltjük (kb. 12 mm). Az egyik
négyzetet tortatálcára helyezzük. A tojáslikőrös krém negyedét
kinyomjuk, miközben egy keskeny csíkot szabadon hagyunk.
A kihagyott részre teáskanállal beletöltjük a sárgabaracklekvár 1/3-át. (1. kép) A következő tortalapot rátesszük, majd
tojáslikőr-krémmel és lekvárral megkenjük. (2. kép) Ráhelyezzük a harmadik lapot is, a krémmel és a lekvárral ismét megkenjük. Feltesszük az utolsó lapot, majd a fehér tortabevonót
az utasítás szerint felmelegítjük és a tetejére csurgatjuk.
Díszítés: Spriccelés ellen sütőpapírt fektetünk a munkafelületre. Ráteszünk egy lekerekített fémkanalat, legjobb egy
merőkanál, és ecsettel étolajjal megkenjük. A cukrot egy kis
lábasban közepes tűzön karamellizáljuk (azaz csak akkor
keverjük meg, amikor a cukor elkezd megolvadni), és addig
keverjük, amíg világosbarna nem lesz. Kevergetés közben
lehűtjük, amíg szálakat nem tudunk húzni vele. Egy villa
segítségével a kanálra karamellszálakat húzunk. Ha a karamell túlságosan megszilárdul, akkor egyszerűen melegítsük
fel újra. Ha ﬁnoman megforgatjuk a kanalat, a lehűlt cukordekoráció leválik róla.
A tortabevonót a tasakon található elkészítési javaslat alapján
megolvasztjuk, eloszlatjuk a tortán és hagyjuk megszilárdulni.
Fogyasztás előtt rátesszük a karamell-dekorációt.
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(Kb. 12 szelet)

(Kb. 50 darab)

Hozzávalók:

Hozzávalók:

Tésztához:

Tésztához:

150 g darált mandula

250 g búzaliszt

225 g búzaliszt

1 csapott teáskanál Dr. Oetker

1 csapott teáskanál Dr. Oetker

Sütőpor

Sütőpor

150 g porcukor

100 g porcukor

1 tasak Dr. Oetker Vanillincukor

1 tasak Dr. Oetker

1 darab tojás (M-es méretű)

Bourbon Vaníliás cukor

75 g margarin

1 darab tojás (M-es méretű)

50 g földimogyoró

150 g puha Rama Vajas íz

kb. 1 evőkanál tej

1 csipet só

Ezenkívül:

Bevonathoz:

1 evőkanál Dr. Oetker Holland Kakaó

400 g szilvalekvár

1 teáskanál cukor
1 teáskanál tej

1

Linzi
karácsonyi sütemény
1. Előkészítés: Egy bevonatos serpenyőben a mandulát zsiradék hozzáadása nélkül megpirítjuk, és
egy nagy tányéron hagyjuk kihűlni.
2. Elkészítés: Linzer tészta: A lisztet a sütőporral keverőtálban elkeverjük. Hozzáadjuk a többi
hozzávalót és a mandulát, majd konyhai robotgéppel (habverő) először a legalacsonyabb, majd a legmagasabb fokozaton sima tésztává eldolgozzuk. A tésztát frissentartó fóliába csavarva kb. egy órát hideg helyen pihentetjük. A 26 cm-es csatos
sütőforma alját kikenjük margarinnal. A sütőt előmelegítjük.
Alsó és felső sütés: kb. 180 °C (előmelegítve)
Légkeveréses: kb. 160 °C (előmelegítve)
Sütési idő: kb. 40-45 perc

TIPP:
• Tálalás előtt
szórjuk meg porcukorral.
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A tészta negyedét enyhén lisztezett felületen vékonyra nyújtjuk. Tetszés szerint karácsonyi motívumokat, pl. fenyőfa, csillag, hold, szúrunk ki és sütőpapíron félretesszük.
A maradék tésztát újra összegyúrjuk és félretesszük a sütemény peremének elkészítéséhez. A tészta 3⁄4-ét a csatos sütőforma aljába nyomkodjuk és a forma oldalát
rácsatoljuk. A maradék tésztát ujjnyi vastagra formázzuk, beletesszük a sütőformába
és kb. 1,5 cm magas peremet készítünk belőle a sütőforma széléhez nyomkodva.
Bevonat: A szilvalekvárt a lapon elkenjük. A kiszúrt motívumokat rátesszük. A sütőformát rácson a sütő alsó részébe toljuk és megsütjük. Az elkészült süteményről a
sütőforma szélét eltávolítjuk és egy rácsra téve hagyjuk kihűlni.
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Puzzle süti
1. Előkészítés: A tepsit sütőpapírral béleljük. A sütőt előmelegítjük.
2. Elkészítés: Linzer tészta: A lisztet a sütőporral egy keverőtálban elkeverjük. Hozzáadjuk a többi hozzávalót is, és konyhai robotgéppel
(dagasztó spirál) először röviden a legalacsonyabb, majd a legmagasabb fokozaton tésztává összedolgozzuk. A tészta egyik
felébe kakaót, cukrot és tejet gyúrunk. A világos és sötét tésztát
külön-külön enyhén lisztezett felületen vékonyra kinyújtjuk. Mindkét tésztából különböző méretű motívumokat, pl. háromszög, csillag szúrunk ki. Javaslat: ugyanannyi különböző méretű és színű
motívumot szúrjunk ki, hogy ezeket két- és háromrészes puzzlekekszekké tudjuk összerakni. (1. kép) Ezután a háromszögekből
vagy a csillagokból további kisebb motívumokat szúrunk ki és
ezeket a tepsiben összerakjuk. (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)
Sütési idő: kb. 10-12 perc

TIPP:
• A fekete-fehér
süteményt jól záró
dobozban kb. három
hétig tárolhatjuk.

A süteményt sütőpapírral együtt sütőrácsra téve hagyjuk kihűlni.
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(Kb. 16 szelet)
Hozzávalók:
Mákos töltelékhez:
75 ml tej
1 csipet só
1 tasak Dr. Oetker
Bourbon Vaníliás cukor
1 tasak Dr. Oetker Finesse
Reszelt Citromhéj
70 g porcukor
100 g darált mák
1 tojásfehérje (M-es méretű tojásból)
Tésztához:
1 csomag Dr. Oetker friss,
sütésre kész Kelt tészta 450 g
Kenéshez:
1 tojássárgája (M-es méretű tojásból)
1 evőkanál tej

Mákvirág
TIPP:
• A tészta levágott
széleit a maradék
mákos töltelékkel
megkenjük. Vághatunk négyszögeket is
a maradék tésztából,
melyet a középpont
felé bevághatunk
és a tészta széleit
kifordíthatjuk. A tejestojásos masszával
megkenjük, és 15
percig sütjük.

1. Előkészítés: A kelt tésztát a csomagoláson lévő leírás szerint, felhasználás előtt 30 perccel kivesszük a hűtőből.
2. Elkészítés: Egy főzőedényben a tejet, sót, cukrot, Bourbon vaníliás
cukrot és a reszelt citromhéjat összekeverjük, és a masszát
felfőzzük. A főzőlapról lehúzva hozzáadjuk a darált mákot,
hűlni hagyjuk, majd a tojásfehérjét is a masszához keverjük.
A kelt tésztát kitekerjük és két egyenként 22 cm átmérőjű
lapot szúrunk ki. Az egyik lapot kivajazott és enyhén lisztezett sütőtepsibe fektetjük. A töltelék 2/3-ad részét egyenletesen elsimítjuk rajta, majd ráfektetjük a második lapot. A
lapot a középpont felé kb. 7 cm mélyen 16 egyenlő szeletre
vágjuk. A szeleteket kifordítjuk (1. kép). A tojást a tejjel felverjük, és a lapot megkenjük. A tepsit a sütő középső részébe
toljuk, és a süteményt megsütjük.
Alsó és felső sütés: kb. 190 °C (előmelegítve)
Légkeveréses: kb. 170 °C (előmelegítve)
Sütési idő: kb. 18-20 perc
Sütés után a süteményt sütőrácson hagyjuk kihűlni.
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(Kb. 50 darab)

(Kb. 40 darab)

Hozzávalók:

Hozzávalók:

Tojásfehérje-masszához:

Tésztához:

150 g Dr. Oetker Marcipánmassza

2 darab tojásfehérje

1 darab tojásfehérje

(M-es méretű tojásból)

(M-es méretű tojásból)

200 g porcukor
1 tasak Dr. Oetker Vanillincukor

75 g porcukor

10 csepp Dr. Oetker Aroma Rum

1 csipet só
100 g darált dió

kb. 250 g darált mogyoró

Díszítéshez:

Ezenkívül:

100g Dr. Oetker

kb. 1⁄2 tubus Dr. Oetker

Tortabevonó Ét prémium

Ételszínezék zöld
1 teáskanál Dr. Oetker Holland Kakaó
porcukor

TIPP:
• Ahhoz, hogy a
tojásfehérjét keményre tudjuk verni,
ne maradjon tojássárgája a tojásfehérjében. A tálak és a
keverőszárak legyenek zsírmentesek.
• A kiszúró formákat
mártsuk porcukorba,
hogy a tészta ne
ragadjon.
• A felvert tojáshab
sütés közben maradjon világos színű.
• A sütemény szaftos
marad, ha jól záró
dobozban tároljuk
(kb. két hét).
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Mogyorós-tojáshabos
sütemény
1. Előkészítés: A tepsit sütőpapírral kibéleljük. A sütőt előmelegítjük.
2. Elkészítés: Tészta: A tojásfehérjét keverőtálban konyhai robotgéppel (habverő) a legmagasabb
fokozaton nagyon keményre felverjük. Porcukrot szitálunk rá és fokozatosan hozzákeverjük. A díszítéshez hűtőtasakba teszünk kb. 2 evőkanál felvert tojásfehérjét, majd
félretesszük. A vanillincukrot, az aromát és a mogyoró felét óvatosan a legalacsonyabb fokozaton a maradék felvert tojásfehérjéhez keverjük. A mogyoró maradékából annyit gyúrunk bele a tésztába, hogy az alig ragadjon. A tésztát megfelezzük. Az egyik felét zöld ételszínezékkel, a másik felét pedig kakaóval összegyúrjuk.
A munkafelületet meghintjük porcukorral és a tésztákat külön-külön 1 cm vastagra
nyújtjuk. Háromszögeket (kb. 5x4 cm) vágunk ki vagy motívumokat szúrunk ki, majd
azokat a tepsibe helyezzük. A hűtőtasak egyik csücskét levágjuk és a tésztadarabokat tetszés szerint a felvert tojáshabbal díszítjük. A tepsit a sütő alsó részébe toljuk,
és a süteményt megsütjük.
Alsó és felső sütés: kb. 140 °C (előmelegítve)
Légkeveréses: kb. 120 °C (előmelegítve)
Sütési idő: kb. 20-22 perc
Miután kivettük a süteményt, az alja legyen még egy kicsit puha. Az aprósüteményt
sütőpapírral együtt lehúzzuk a tepsiről és sütőrácson hagyjuk kihűlni.

Diós pálcikák
1. Előkészítés: A tepsit sütőpapírral kibéleljük, a sütőt előmelegítjük.
2. Elkészítés: A marcipánt kis kockákra daraboljuk és keverőtálba tesszük.
A többi hozzávalót is hozzáadjuk, majd konyhai robotgéppel
(habverő) jól összekeverjük. A masszát kis adagokban egy deszkán hengerekké formázzuk (Ø 1 cm), melyekből egyenként kb.
5 cm hosszú rudakat vágunk. A rudakat a tepsibe helyezzük, a
tepsit a sütő középső részébe toljuk és megsütjük.
Alsó és felső sütés: kb. 180 °C (előmelegítve)
Légkeveréses: kb. 160 °C (előmelegítve)
Sütési idő: kb. 10-12 perc
A pálcikákat sütőpapírral együtt sütőrácsra húzzuk és hagyjuk
kihűlni.
Díszítés: A tortabevonót a tasakon található elkészítési javaslat alapján felolvasztjuk. A sütemények végeit ferdén a mázba
mártjuk, kissé lecsöpögtetjük és sütőpapíron hagyjuk megszilárdulni.

TIPP:
• A megsütni kívánt
még folyékony mázas
masszát darált dióval
megszórjuk és hagyjuk megszilárdulni.
• Legjobb, ha a süteményt jól záró dobozban, hűvös és száraz
helyen tároljuk (kb.
két hét, idővel a sütemény puhább lesz).
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(Kb. 25 darab)
Hozzávalók:
Tésztához:
200 ml tej
100 g Rama Vajas íz
450 g búzaliszt
1 tasak Dr. Oetker Instant élesztő
75 g cukor
1 csipet só
1 tasak Dr. Oetker Finesse
Reszelt Narancshéj
1 darab tojás (M-es méretű)
125 g mazsola rumba áztatva
Töltelékhez:
150 g Dr. Oetker Marcipánmassza
120 g Dr. Oetker Tortadara
étcsokoládés (4 tasak)
50 g puha Rama Vajas íz
1 darab tojás (M-es méretű)
Kenéshez és szóráshoz:
kb. 1 evőkanál tej
1 evőkanál szeletelt mandula
kb. 50 g Rama
1 tasak Dr. Oetker Finesse
Reszelt Narancshéj
kb. 1 evőkanál porcukor

TIPP:
• Jól becsomagolva
a gyümölcskenyeret
kb. két hétig tárolhatjuk.
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Csoki tekercs
gyümölcskenyér
módra
1. Előkészítés: A tejet felmelegítjük és felolvasztjuk benne a margarint.
2. Elkészítés: Kelt tészta: A lisztet keverőtálba öntjük és az élesztővel alaposan elkeverjük. Hozzáadjuk a cukor, só, reszelt narancshéj,
tojás és a meleg tej-zsiradék keveréket, majd konyhai robotgéppel (dagasztó spirál) először röviden a legalacsonyabb,
majd kb. 5 perc alatt a legmagasabb fokozaton sima tésztává
összedolgozzuk. Végül hozzáadjuk a rumos mazsolát. A tésztát letakarva meleg helyen addig kelesztjük, amíg láthatóan
nagyobb nem lesz (kb. 45-50 perc). Eközben a tepsit három
réteg sütőpapírral kibéleljük. A sütőt előmelegítjük.
Töltelék: A marcipánt kis darabokra vágjuk vagy durvára
reszeljük és keverőtálba öntjük. Hozzáadjuk a többi hozzávalót
és konyhai robotgéppel (habverő) homogén masszává keverjük. A tésztát enyhén lisztezett munkafelületen hengerré
formázzuk, majd egy 40x30 cm-es négyszöggé nyújtjuk. Elosztjuk rajta a tölteléket és egyenletesen elkenjük, a szélein
1-1 cm-t kihagyva (1. kép). A tésztát a rövid oldalaktól kezdve
közép irányba feltekerjük (2. kép) és a tepsibe tesszük.
A süteményt meleg helyen további 15-20 percig pihentetjük,
majd tejjel megkenjünk, mandulával megszórjuk és megsütjük. A tepsit a sütő középső részébe toljuk.
Alsó és felső sütés: kb. 180 °C (előmelegítve)
Légkeveréses: kb. 160 °C (előmelegítve)
Sütési idő: kb. 40-45 perc
A margarint megolvasztjuk és a reszelt narancshéjjal elkeverjük. A süteményt sütés után azonnal megkenjük vele és
sütőrácson hagyjuk kihűlni.
Díszítés: A tekercset porcukorral megszórjuk.

1

2

(Kb. 60 darab)

(Kb. 20 darab)

Hozzávalók:

Hozzávalók:

Tésztához:

Tésztához:

250 g búzaliszt

200 g búzaliszt

1⁄2 csapott teáskanál Dr. Oetker

1⁄2 csapott teáskanál
Dr. Oetker Sütőpor

Sütőpor

50 g darált mandula

50 g darált mogyoró
150 g Rama Vajas íz

50 g porcukor
1 tasak Dr. Oetker Vanillincukor

50 g cukor
1 tasak Dr. Oetker Vanillincukor

1 csipet só

1 csipet só

1 darab tojás (M-es méretű)

1 darab tojás (M-es méretű)

100 g Rama Vajas íz

Díszítéshez:

1 evőkanál tej

200 g Dr. Oetker Fondant

Díszítéshez:

fehér cukormassza

100 g Dr. Oetker
Tortabevonó Étcsokoládés

Dr. Oetker Díszítő cukormáz

Dr. Oetker Tortadara színes

Dr. Oetker Dekor Toll színes

Dr. Oetker Dekormix tél

Csokival csurgatott
aprósütemény
1. Előkészítés: A tepsit sütőpapírral kibéleljük. A sütőt előmelegítjük.
2. Elkészítés: Linzer tészta: A lisztet a sütőporral egy keverőtálban elkeverjük. Hozzáadjuk a többi
hozzávalót is, majd konyhai robotgéppel (dagasztó spirál) először röviden a legalacsonyabb, majd a legmagasabb fokozaton sima tésztává összedolgozzuk. Ha a
tészta ragad, rövid időre tegyük hideg helyre. A tésztát enyhén lisztezett munkafelületen 1⁄2 cm vékonyra kinyújtjuk. Kb. 20-20-20 darab különböző méretű kerek
süteményt (Ø pl.: 2,5 cm, 3 cm, 4 cm) szúrunk ki. Ezeket a tepsibe helyezzük és
megsütjük. A tepsit a sütő középső részébe toljuk.

TIPP:
• Legjobb, ha egy
tepsiben azonos
méretű süteményeket sütünk, hogy egyformán barnuljanak.
• Jól záró dobozban
a kekszeket kb. három hétig tárolhatjuk.
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Alsó és felső sütés: kb. 200 °C (előmelegítve)
Légkeveréses: kb. 180 °C (előmelegítve)
Sütési idő: kb. 10-12 perc
Az aprósüteményeket sütőpapírral együtt sütőrácsra húzzuk és hagyjuk kihűlni.
Díszítés: A tortabevonót a csomagoláson található elkészítési javaslat alapján
felolvasztjuk. Óvatosan kis adagokat teszünk a nagy süteményekre úgy, hogy a
cseppek lecsurogjanak a szélén. Aztán rátesszük a középső süteményeket és ezeket szintén tortabevonóval díszítjük. A végén rátesszük a kicsi süteményeket is. Ízlés
szerint színes tortadarával és dekormixszel megszórjuk, mielőtt még a tortabevonó
megszilárdulna.

Fondantos sütemény
1. Előkészítés: A tepsit sütőpapírral kibéleljük. A sütőt előmelegítjük.
2. Elkészítés: Linzer tészta: A lisztet a sütőporral egy keverőtálban elkeverjük. Hozzáadjuk a többi hozzávalót is, és konyhai robotgéppel
(dagasztó spirál) először röviden a legalacsonyabb, majd a
legmagasabb fokozaton tésztává összedolgozzuk. A tésztát
enyhén lisztezett munkafelületen 1⁄2 cm vékonyra kinyújtjuk és
tetszőleges motívumokat (Ø kb. 4 cm) szúrunk ki belőle. A motívumokat a tepsibe helyezzük és megsütjük. A tepsit a sütő középső
részébe toljuk.
Alsó és felső sütés: kb. 180 °C (előmelegítve)
Légkeveréses: kb. 160 °C (előmelegítve)
Sütési idő: kb. 12-15 perc
Az aprósüteményeket sütőpapírral együtt egy sütőrácsra téve hagyjuk
kihűlni.
Díszítés: A fehér fondantot egy felvágott hűtőtasak oldalai között kb.
2 mm vékonyra kinyújtjuk, majd a tasak mindkét oldalát leválasztjuk
róla. Ugyanolyan formájú motívumokat szúrunk ki, mint az aprósüteményeké és ezeket a díszítő cukormázzal a sütikre ragasztjuk, majd
a dekor tollakkal tetszőleges motívumokat rajzolunk rá, és hagyjuk
megszáradni.

TIPP:
• Ha a tészta ragad,
tegyük frissentartó
fóliába csavarva
kb. 30 percre hideg
helyre.
• Jól záró dobozban
a sütemény kb. három hétig tárolható.
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(Kb. 64 darab)

(Kb. 40 darab)

Hozzávalók:

Hozzávalók:

Tésztához:

Tésztához:

200 g búzaliszt

225 g búzaliszt

1 késhegynyi Dr. Oetker Sütőpor

100 g puha Rama Vajas íz

100 g cukor

50 g cukor

1 tasak Dr. Oetker Vanillincukor

1 tasak Dr. Oetker Vanillincukor
1 tasak Dr. Oetker Finesse

1 darab tojás (M-es méretű)

Reszelt Narancshéj

125 g lágy Rama Vajas íz
50 g kókuszreszelék

1 csipet só

Díszítéshez:

75 ml narancslé

kb. 100 g Dr. Oetker

Töltelékhez:

Tortabevonó fehér

kb. 150 g narancslekvár

Dr. Oetker Ételszínezék

Öntethez:

piros és zöld

75 g porcukor

4 evőkanál kókuszreszelék

kb. 3 teáskanál citromlé

1

Kókuszos kifli

TIPP:
• Ha a tészta ragad,
frissentartó fóliába
csomagolva tegyük
kb. 30 percre hideg
helyre.
• Jól záró dobozban
a kiﬂiket kb. három
hétig lehet tárolni.
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1. Előkészítés: A tepsit sütőpapírral kibéleljük. A sütőt előmelegítjük.
2. Elkészítés: Linzer tészta: A lisztet a sütőporral egy keverőtálban elkeverjük. Hozzáadjuk a többi
hozzávalót is, és konyhai robotgéppel (dagasztó spirállal) először röviden a legalacsonyabb, majd a legmagasabb fokozaton összedolgozzuk. A tésztát végül enyhén
lisztezett munkafelületen sima tésztává gyúrjuk. A tésztából kb. 40-50 cm-es hengert
formázunk, majd 8 egyforma nagyságú darabra vágjuk. A 8 kisebb hengert további 8
részre osztjuk, majd ceruzavastagságú kb. 4-5 cm hosszú hengereket formázunk. A
végeket kissé vékonyabbra nyomkodjuk, kiﬂivé formázva tepsibe tesszük és megsütjük. A tepsit a sütő középső részébe toljuk.
Alsó és felső sütés: kb. 180 °C (előmelegítve)
Légkeveréses: kb. 160 °C (előmelegítve)
Sütési idő: kb. 10-12 perc
A megsült kiﬂiket sütőpapírral együtt egy sütőrácsra téve hagyjuk kihűlni.
Díszítés: A tortabevonót gőz felett megolvasztjuk. Néhány csepp ételszínezéket (piros
vagy zöld) pár csepp vízzel egy tálkában elkeverünk. Színenként 2 evőkanál kókuszreszeléket adunk hozzá, majd addig keverjük, amíg a szín egyenletes nem lesz. A
kiﬂik végeit belemártjuk a tortabevonóba, a tál szélén kicsit lecsöpögtetjük és rögtön a
kókuszreszelékbe mártjuk. A tortabevonót sütőpapíron hagyjuk megszilárdulni.
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Narancsos csókok
1. Előkészítés: A tepsit sütőpapírral kibéleljük. A sütőt előmelegítjük.
2. Elkészítés: Linzer tészta: A lisztet keverőtálba töltjük. Hozzáadjuk a többi
hozzávalót is, és konyhai robotgéppel (dagasztó spirállal) először
röviden a legalacsonyabb, majd a legmagasabb fokozaton sima
tésztává összedolgozzuk. A tésztát egy kb. 40 cm hosszú hengerré formázzuk és frissentartó fóliába csavarva kb. egy órára hideg
helyre tesszük. A tésztahengert kb. 1 cm széles darabokra vágjuk
és golyókat formázunk belőle. A golyókat egymástól megfelelő
távolságra a tepsibe helyezzük és egy fakanál nyelével lyukakat nyomunk a golyókba (1. kép). Ha a tészta ragad, a fakanalat
mártsuk egy kevés lisztbe. Töltelék: A narancslekvárt két kávéskanál segítségével a lyukakba töltjük (2. kép), majd megsütjük a
golyókat. A tepsit a sütő középső részébe toljuk.
Alsó és felső sütés: kb. 180 °C (előmelegítve)
Légkeveréses: kb. 160 °C (előmelegítve)
Sütési idő: kb. 13-16 perc
Az aprósüteményeket sütőpapírral együtt egy sütőrácsra téve
hagyjuk kihűlni. Cukormáz: Citromléből és porcukorból cukormázat keverünk és azt egy teáskanál segítségével a sütikre
csöpögtetjük.

TIPP:
• Jól záró dobozban
a kekszeket kb. két
hétig tárolhatjuk.
• Készítse el a
narancslekvárt a
Dr.Oetker Dzsemﬁx
Narancshoz
termékkel.
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