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A minőség a legjobb recept.

Legyen a 
desszert

a főfogás!

Ünnepi meglepetések 
a Dr. Oetker-től!

Nyerje meg a 11.111 darab 
Dr. Oetker 2015-ös receptes 
naptár egyikét, 12 különleges,
ínycsiklandó sütemény
recepttel! 
Keresse a promóciós csomagolású
Dr. Oetker Eredeti Puding, Sütőpor 
és Vanillincukor családi csomago-
kat, és regisztráljon a csomagban 
található egyedi kóddal.

A promóció időtartama: 
2014. október 15. – 2015. január 5.
A játékban részt vevő termékekről bővebb 
információ, a kód feltöltése, a hivatalos 
játékszabály és további részletek a 
www.oetker.hu weboldalon találhatóak. 

A nyereményjátékban az alábbi termékek vesznek részt:
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Felhívjuk figyelmét, hogy csak eredeti Dr. Oetker hozzávalók 
használata mellett garantáljuk a receptek sikeres elkészítését.

A minőség a legjobb recept.

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.

Legyen a desszert a főfogás!
Örömteli várakozás, már a kiskanál látványa is a 

terített asztalon. Mmmh... lesz desszert! 

És a vágyakozás, milyen desszert? 

Talán a kedvencünk, az ínycsiklandóan finom és 

krémes csokoládé puding? Receptgyűjteményünk-

ben látványos és könnyen elkészíthető édességeket 

válogattunk össze, amelyekkel a család minden 

tagját kényeztethetjük.

Lepje meg szeretteit egy káprázatos finomsággal, 

melynek elkészítésében segítőtársai lesznek a 

Dr. Oetker pudingok és desszertkrémek. 

Édes perceket kívánunk kicsiknek és nagyoknak 

egyaránt:

Ördög Józsefné Szilvia

a Dr. Oetker Mesterkonyha vezetője



Merüljön el a desszertek világában és engedje, hogy 

a Dr. Oetker Mesterkonyha különleges receptjei

inspirálják Önt. Legyen szó ünnepi, ínycsiklandó

desszertkülönlegességekről, kifejezetten gyermekek-

nek való játékos alkotásokról vagy éppen a leg-

népszerűbb desszertről, a puding  készítéséről, 

gyűjteményünkben mindenre talál ötletet szerettei 

kényeztetéséhez.

Prémium kényeztetés
Valódi ínyenceknek! 
A legfinomabb hozzávalókból készült 

Prémium Pudingjaink a legmagasabb 

minőséget nyújtják a pudingok kedve-

lőinek. 

Az eredeti
Egy kis darabka otthon
A Dr. Oetker Eredeti Vanília és Csoko-

ládé Puding a két legrégebbi és legked-

veltebb főzőpudingunk. Utánozhatatlan,

klasszikus ízélmény az egész család 

örömére!

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

Édes csábítások

Újdonságok

Izgalmas finomságok
Az Eredeti Pudingok családjának leg-

trópusibb tagjai kókuszreszelék, illetve 

valódi banánpor felhasználásával ké-

szültek. Fogyaszthatja akár melegen 

vagy hűtve, a bársonyosan krémes, 

karakteres ízű finomságok Önt is el-

varázsolják. 

Nemzetközi
specialitások
A párizsi cukrászdák 
és a mesés Itália ízei 
A francia eredetű Mousse csokoládés 

habkrém különlegességét habkönnyű 

állaga és simogatóan lágy íze adja.

Ha kedveli az igazi olaszos ízeket, 

próbálja ki a Dr. Oetker Tiramisu 

krémport. Egyszerűen elkészíthető és 

álomfinom. 

Kávéházi desszertek
Élvezze kedvenc süteményeit 
különleges formában! 
A Dr. Oetker ellenállhatatlan desszert-

krémjei egyesítik a népszerű és nagy 

hagyományú tortaízek ínycsiklandó 

zamatát a krémdesszertek fenséges 

lágyságával.  

Pudingok, főzés nélkül
Könnyedén elkészíthető 

krémcsodák
Ízlelte már a Dr. Oetker instant desz-

szertjeit? Olyan krémesek és lágyak, 

hogy semmi mással nem tudja 

összetéveszteni. A Gála és az Aranka 

krémpudingok főzés nélkül adják 

meg számunkra a pudingfogyasztás 

élvezetét.



(Kb. 4 adag)

Hozzávalók:
8 db mentol ízű krémmel 

töltött csokoládélapocska  

1 tasak Dr. Oetker Mousse 
csokoládés habkrém
250 ml hideg tej

vagy

200 ml hideg tej és 

100 ml hideg habtejszín

Díszítéshez:
2 db mentol ízű krémmel 

töltött csokoládélapocska

A mentol ízű krémmel töltött csokoládélapocskákat kisebb dara-
bokra tördeljük.  A 250 ml hideg tejet (vagy 200 ml hideg tejet és 
100 ml hideg habtejszínt) egy magas falú keverőedénybe öntjük. 
Hozzáadjuk a krémport, és konyhai robotgéppel (habverő) először 
alacsony, majd magas fokozaton a krémállag eléréséig (kb. 3 perc) 
keverjük.
A csokoládélapocskákat hozzáadjuk. A desszertet üvegpoharak-
ba öntjük, és legalább 1 órára hűtőszekrénybe helyezzük.

Tálalás előtt a desszertet fél-fél csokoládé lapocskával díszítjük.

1. Elkészítés:

2. Díszítés:

(kb. 4 adag)

Hozzávalók:
1 tasak Dr. Oetker 

Eredeti Puding vaníliaízű
50 g cukor

500 ml tej

125 g mascarpone krémsajt

50 g mandulapálcika

300 g áfonya

A pudingport és a cukrot 6 evőkanál tejjel simára keverjük. A maradék tejet felforraljuk, 
levesszük a tűzről, és hozzáöntjük a csomómentesen elkevert pudingport. Folytonos 
keverés közben az egészet legalább 1 percig forraljuk. A krémsajtot a még forró pu-
dinghoz adjuk. A pudingot azonnal folpackkal letakarjuk, majd hagyjuk kihűlni.
A mandulaforgácsot egy teflonedényben aranybarnára pirítjuk, majd hagyjuk kihűlni. 
Az áfonyát megtisztítjuk és megmossuk. A krémet, áfonyát és a mandulát desszertes 
poharakba rétegezve, egyenletesen elosztjuk. Tálalásig hűtőszekrénybe helyezzük.

Tálalás előtt néhány szem áfonyával díszítjük, és pirított mandulával hintjük.

1. Elkészítés:

2. Díszítés:

Áfonyás-mascarpone puding Mentás mousse



(Kb. 2 adag)

Hozzávalók:
1 tasak Dr. Oetker 
Meggyes-Csokoládés Krém
250 ml hideg tej

50 g mandulapálcika

A mandulapálcikákat egy teflonedényben aranybarnára pirítjuk, 
majd hagyjuk kihűlni. 

A krémport a hideg tejjel a tasakon lévő leírás szerint elkészítjük. 
A krémet és a mandulát desszertes poharakba rétegezve, egyen-
letesen elosztjuk, és legalább 1 órára hűtőszekrénybe helyezzük.

Tálalás előtt a desszertet pirított mandulával hintjük.

1. Előkészítés:

2. Elkészítés:

3. Díszítés:

(kb. 4 adag)

Hozzávalók:
1 tasak Dr. Oetker 

Eredeti Puding étcsokoládés
40 g cukor

400 ml tej

100 ml narancslé

néhány narancs szelet (kifilézve)

A pudingport és a cukrot 6 evőkanál tejjel simára keverjük. A maradék tejet felfor-
raljuk, levesszük a tűzről, és hozzáöntjük a csomómentesen elkevert pudingport. 
Folytonos keverés közben az egészet legalább 1 percig forraljuk. A narancslevet 
a még forró pudinghoz adjuk. A pudingot hideg vízzel öblített formákba öntjük, és 
legalább 4 órára hűtőszekrénybe helyezzük.

Tálalás előtt a pudingot a formákból lapos tányérokra kifordítjuk, és narancs 
szeletekkel díszítjük.

1. Elkészítés:

2. Díszítés:

Étcsokis-narancsos puding Feketeerdő krém



(Kb. 2 adag)

Hozzávalók:
1 tasak Dr. Oetker 
Eredeti Puding vaníliaízű
40 g cukor

500 ml tej

1 teáskanál Dr. Oetker 
Aroma Mandula
Díszítéshez:
Dr. Oetker Dekormix Színvarázs
pillecukor

kandírozott cseresznye

némi csokoládé forgács 

A pudingport és a cukrot 6 evőkanál tejjel simára keverjük. A 
maradék tejet felforraljuk, levesszük a tűzről, és hozzáöntjük a 
csomómentesen elkevert pudingport. Folytonos keverés közben 
az egészet legalább 1 percig forraljuk. A mandula aromát a még 
forró pudinghoz adjuk. A pudingot hideg vízzel kiöblített formákba 
öntjük, és legalább 4 órára hűtőszekrénybe helyezzük. 

Tálalás előtt a pudingot a formákból lapos tányérokra kifordítjuk. A 
dekorcukorral, pillecukorral, csokoládé forgáccsal és félbevágott 
kandírozott cseresznyével szemet, orrot stb. formázunk rájuk.

1. Elkészítés:

2. Díszítés:

(kb. 4 adag)

Hozzávalók:
1 banán 

1 tasak Dr. Oetker Aranka 
Krém csokoládés

200 ml tej

150 g joghurt 

75 g 20%-os tejföl 

némi Dr. Oetker Vitalis 
Knusper Plus Dupla 

csokoládés müzli

A banánt meghámozzuk, felszeleteljük és négy desszertes pohárban egyenlően 
elosztjuk. A krémport a tasakon lévő leírás szerint, de csak 200 ml tej felhasználásával 
elkészítjük. A joghurtot és a tejfölt rövid ideig a krémhez keverjük. A krémet a 
banánszeleteken elosztjuk, majd tálalásig hűtőszekrénybe helyezzük. 

Tálalás előtt a desszertet csokoládés müzlivel hintjük.

1. Elkészítés:

2. Díszítés:

Csokis-banános desszert Puding arcocskák



(Kb. 4 adag)

Hozzávalók:
14 db amarettini keksz

1 tasak Dr. Oetker 
Kávés-Csokoládés krém
300 ml hideg tej

200 ml habtejszín

2 evőkanál csokoládé forgács

Az amarettini kekszeket durva darabokra törjük. A hideg tejet 
egy magas falú keverőedénybe öntjük. Hozzáadjuk a krémport 
és konyhai robotgéppel (habverő) először alacsony, majd magas 
fokozaton a krémállag eléréséig, kb. 2 percig keverjük. A keksz-
darabokat a krémhez adjuk. 
A tejszínt konyhai robotgéppel (habverő) kemény habbá verjük, 
majd óvatosan hozzákeverjük a csokoládépelyhet. 
A krémet és a tejszínt desszertes poharakba rétegezve, egyenle-
tesen elosztjuk, majd tálalásig hűtőszekrénybe helyezzük.

Tálalás előtt a desszertet amarettini keksszel díszítjük, és csoko-
ládé forgáccsal hintjük.

1. Elkészítés:

2. Díszítés:

(kb. 4 adag)

Hozzávalók:
Krémhez:

1 tasak Dr. Oetker 
Prémium Puding Bourbon Vaníliás

40 g cukor

400 ml tej

200 ml hideg habtejszín

Ezenkívül:
400 g vegyes piros gyümölcs

40 g cukor

100 g babapiskóta

100 ml Amaretto likőr

100 g csokoládé forgács

A pudingport és a cukrot 6 evőkanál tejjel simára keverjük. A maradék tejet felforraljuk, 
levesszük a tűzről, és hozzáöntjük a csomómentesen elkevert pudingport. Folytonos 
keverés közben az egészet legalább 1 percig forraljuk. A pudingot azonnal folpackkal 
letakarjuk, majd hagyjuk kihűlni. A tejszínt konyhai robotgéppel (habverő) kemény 
habbá verjük, majd óvatosan a pudinghoz forgatjuk.
A piros gyümölcsöket megtisztítjuk, és a cukorral összekeverjük. A babapiskóta 
harmadát ízlés szerinti nagyságúra törjük, és desszertes tányérokban elosztjuk. Némi 
likőrrel meglocsoljuk. A krém harmadát a babapiskótára rétegezzük, megszórjuk 
csokoládé forgáccsal, majd a piros gyümölcsök felével.
A maradék piskótát, likőrt, krémet, csokoládé forgácsot és piros gyümölcsöt az előbbi 
sorrendben a desszertre rétegezzük, majd tálalásig  hűtőszekrénybe helyezzük.

Tálalás előtt a desszertet piros gyümölccsel díszítjük, és csokoládé forgáccsal hintjük.

1. Elkészítés:

2. Díszítés:

Piros gyümölcsös trifle Amarettinis-kávés krém

TIPP
● friss gyümölcs
helyett mély-
fagyasztott 
gyümölcsöt is
felhasználhatunk

● alkoholmentes
változatban az
Amaretto likőrt
narancslével
helyettesíthetjük



(Kb. 4 adag)

Hozzávalók:
1 tasak Dr. Oetker 
Eredeti Puding kókuszos
70 g cukor

200 ml tej

250 ml habtejszín

1 teáskanál Dr. Oetker Aroma Rum
Díszítéshez:
darabolt ananászkonzerv 

(lecsepegtetve kb. 340 g)

2 evőkanál kókuszreszelék

A pudingport és a cukrot 6 evőkanál tejjel simára keverjük.  A ma-
radék tejet a tejszínnel felforraljuk, levesszük a tűzről, és hozzá-
öntjük a csomómentesen elkevert pudingport. Folytonos keverés 
közben az egészet legalább 1 percig forraljuk. A rum aromát a még 
forró pudinghoz adjuk. A pudingot hideg vízzel kiöblített formákba 
öntjük, és legalább 4 órára hűtőszekrénybe helyezzük.
 
Tálalás előtt a pudingot a formákból lapos tányérokra kifordítjuk. 
Az ananászkonzervvel megöntözzük, és kókuszreszelékkel hintjük.

1. Elkészítés:

2. Díszítés:

(kb. 4 adag)

Hozzávalók:
1 tasak Dr. Oetker 

Gála Krémpuding étcsokoládés
200 ml tej

50 g mandulapálcika

1 evőkanál cukor

200 ml hideg habtejszín

1 üveg magozott meggybefőtt 

(kb. 350 g)

A cukrot és mandulapálcikát egy teflonedényben közepes hőmérsékleten kara-
mellizáljuk, majd egy tányéron hűlni hagyjuk. A krémpudingport a tasakon lévő 
leírás szerint, de csak 200 ml tej felhasználásával elkészítjük. A meggybefőttet 
egy szűrőn lecsepegtetjük, és a meggy felét desszertes poharakban egyenletesen 
elosztjuk. A tejszínt konyhai robotgéppel (habverő) kemény habbá verjük. A 
krémpudingot újra átkeverjük, és a felvert tejszínhabot óvatosan hozzáforgatjuk. 
A krémet a meggyre rétegezzük, és a desszertet tálalásig hűtőszekrénybe 
helyezzük.

Tálalás előtt a desszertet meggyszemekkel díszítjük, és pirított mandulával hintjük.

1. Elkészítés:

2. Díszítés:

Meggyes-csokoládés desszert Hawaii-szigete puding


