
Ékes
desszertek

A minőség a legjobb recept.

98
23

00
91

6

���������������

Gyártja és forgalmazza: 
Dr. Oetker Magyarország Élemiszer Kft.
Gyártóüzem: 9241 Jánossomorja, 
Franck u. 38-40.
Minőségét megőrzi a fólián jelzett 
hónap végéig.

Ékes desszertek
A Dr. Oetker dekor termékeivel varázslatossá és egyedivé tehetjük
a desszerteket és süteményeket. Segítségükkel megszokott házi ked-
venceinkből is pillanatok alatt különleges és személyre szóló édes 
meglepetést készíthetünk. A dekorálásba bevonhatjuk az egész csalá-
dot, így a legkisebbek számára is élvezet lesz a desszertkészítés!

A csomagban most különleges Dr. Oetker
Dekorvirág dekorcukor termékmintával 
lepjük meg Önt. A Dekorvirágot további 
három egyedi cukordekorációval együtt 
megtalálja a nagyobb üzletek polcain, 
Dr. Oetker Dekormix Színvarázs néven.

Összetevők: kukoricakeményítő, zsír-
szegény kakaópor, 3% csokoládépor 
(cukor, kakaómassza, zsírszegény 
kakaópor, természetes aroma), étke-
zési só, természetes vanília aroma. 
Nyomokban TEJET és DIÓFÉLÉKET 
tartalmazhat.
Nettó tömeg: 3 x 49 g
Dr. Oetker Dekorvirág  
– ehető cukor dekoráció 
(termékminta) 
Összetevők: cukor, rizsliszt, pálma-
zsír, burgonyakeményítő, színező 
élelmiszer (céklalé koncentrátum), 
színezékek (riboflavin, klorofill- és 
klorofillin rézkomplexek), aroma. 
Nettó tömeg: 10 g

Dr. Oetker Eredeti Puding csokoládés 
– Családi csomag

 3x



Hozzávalók:
1 tasak Dr. Oetker Eredeti 

Puding vaníliaízű
500 ml tej

3-5 evőkanál cukor
1 tasak Dr. Oetker Eredeti 

Puding csokoládés 
500 ml tej

3-5 evőkanál cukor
4 evőkanál aszalt meggy

1 tasak Dr. Oetker Habpor
150 ml hideg tej

Dr. Oetker Dekormix 
Színvarázs

Díszes
pudingvarázs

ASZALT MEGGYES TARKA PUDING

Elkészítés:
A vaníliapudingot a tasakon lévő leírás szerint 
elkészítjük úgy, hogy a tűzről levett, még forró puding-
hoz 2 evőkanál aszalt meggyet keverünk. Az elkészült 
pudinggal 4 db hideg vízzel kiöblített pudingformát félig 
megtöltünk. A formákat fóliával letakarjuk és a pudin-
gokat hűtőszekrénybe tesszük. Közben a csokoládé-
pudingot is elkészítjük a tasakon lévő leírás szerint 
úgy, hogy a tűzről levett, még forró pudinghoz 2 evő-
kanál aszalt meggyet keverünk. A pudingot fóliával 
letakarjuk és hűlni hagyjuk. A kissé kihűlt csokoládé-
pudingot a hűtőből kivett vaníliapudingok tetején egyen-
letesen elosztjuk, majd a formákat a hűtőszekrénybe 
visszatesszük. Miután a pudingok teljesen kihűltek és 
megszilárdultak, a pudingokat a formákból desszertes 
tányérokra borítjuk. 
Díszítés:
A habport a hideg tejjel a tasakon lévő leírás szerint ke-
mény habbá verjük. Egy fagyasztózacskóba kanalaz-
zuk, lezárjuk, a zacskó sarkát kivágjuk, és a pudingot 
tejszínhabbal, majd dekorcukorral díszítjük.

TIPP
- Kedvenc 
főzőpudingunkat 
dekoratívan tálalhatjuk 
kuglóf alakú puding-
formák használatával.



Hozzávalók:
1 tasak Dr. Oetker Eredeti 

Puding vaníliaízű
500 ml tej

3-5 evőkanál cukor
250 g piros gyümölcs 

(ízlés szerint, vegyesen)
4 evőkanál málnaszirup

Dr. Oetker Dekormix 
Színvarázs

Alkosson egyedi 
vaníliadesszertet

VANÍLIAPUDING 
PIROS GYÜMÖLCSÖKKEL

Elkészítés:
A vaníliapudingot a tasakon lévő leírás szerint el-
készítjük. Az elkészült pudingot 4 db hideg vízzel 
kiöblített pudingformába öntjük és hűlni hagyjuk. 
Miután a pudingok teljesen kihűltek és megszilárdul-
tak, a pudingokat a formákból desszertes tányérokra 
borítjuk. A gyümölcsöket egészben, vagy félbe vág-
va a pudingok körül egyenletesen elhelyezzük, és 
kevés málnasziruppal meglocsoljuk. 
Díszítés:
A desszertet közvetlenül a tálalás előtt dekorcukor-
ral díszítjük.

TIPP
- A desszertek díszíté-
sénél a friss gyümölcs 
használata látványossá 
és vonzóvá teszi a 
készítményeinket. 
A díszítéshez mindig 
olyan gyümölcsöt 
válasszunk, ami  
színben és ízben jól 
társítható a készítendő 
édességgel.



Hozzávalók:
1 tasak Dr. Oetker Eredeti 

Puding tejszínes
500 ml tej

3-5 evőkanál cukor
4 evőkanál szeletelt mandula

4 evőkanál apróra tört 
csokoládé

150 g eper, megtisztítva és 
vékonyra szeletelve

1 tasak Dr. Oetker Habpor
150 ml hideg tej

8 db ostyarúd
Dr. Oetker Dekormix 

Színvarázs

Fenséges
színes tejszínes

TEJSZÍN PUDING MANDULÁVAL, 
CSOKOLÁDÉVAL ÉS EPERREL

Elkészítés:
A tejszínpudingot a tasakon lévő leírás szerint el-
készítjük, és 4 db hideg vízzel kiöblített üvegkehely-
be öntjük, majd hűlni hagyjuk. A kihűlt pudingokat 
a mandula- és csokoládédarabokkal egyenletesen 
meghintjük, és az eperszeletekkel rétegezzük. 
Díszítés:
A habport a hideg tejjel a tasakon lévő leírás szerint ke-
mény habbá verjük. Egy fagyasztózacskóba kanalaz-
zuk, lezárjuk, a zacskó sarkát kivágjuk, és a pudingot 
tejszínhabbal, majd dekorcukorral díszítjük.

TIPP
- A díszítéshez a 
kisebb gyümölcsöket 
egészben, illetve szárral 
együtt, a nagyobbakat 
vékony szeletekre, 
csillag alakúra vágva 
vagy éppen cukrozva 
használhatjuk.



Hozzávalók:
1 tasak Dr. Oetker Eredeti 

Puding étcsokoládés 
500 ml tej

3-5 evőkanál cukor
2 db narancs, kifilézve

1 tasak Dr. Oetker Habpor
150 ml hideg tej

1 evőkanál cukor
4 evőkanál málnaszirup

Dr. Oetker Dekormix 
Színvarázs

Narancsos 
csokikompozíció

NARANCSOS 
ÉTCSOKOLÁDÉ PUDING

Elkészítés:
Az étcsokoládé pudingot a tasakon lévő leírás szerint 
elkészítjük. Az elkészült puding felét 4 db hideg vízzel 
kiöblített üvegkehelybe öntjük és hűlni hagyjuk, közben 
a másik felét fóliával letakarjuk, hogy ne bőrösödjön. 
Miután a puding kissé kihűlt, 2 evőkanál málnaszirup-
pal meglocsoljuk és a kifilézett narancsot egyenletesen 
elosztjuk rajta, majd a puding másik felét rákanalaz-
zuk, majd hűlni hagyjuk. A habport a hideg tejjel a 
tasakon lévő leírás szerint kemény habbá verjük. Egy 
fagyasztózacskóba kanalazzuk, lezárjuk, a zacskó 
sarkát kivágjuk és a pudingok tetejére kisebb halmokat 
nyomunk. 
Díszítés:
Közvetlenül a tálalás előtt a tejszínhabbal díszített 
pudingokat a maradék málnasziruppal meglocsoljuk, 
és dekorcukorral díszítjük.

TIPP
- A citromból és a 
narancsból egyszerűen 
készíthetünk mutatós 
díszeket. Vékony 
szeleteket vágunk a 
gyümölcsből, a szeletet 
a közepétől a széléig 
bevágjuk, majd  a szelet 
két végét ellenkező 
irányba fordítjuk.



Hozzávalók:
1 tasak Dr. Oetker Eredeti 

Puding csokoládés
500 ml tej

3-5 evőkanál cukor
1 tasak Dr. Oetker Eredeti 

Puding tejszínes
500 ml tej

3-5 evőkanál cukor
150 g eper, megtisztítva és 

vékonyra szeletelve
Dr. Oetker Dekormix 

Színvarázs
8 db csokoládés ostyalap

Ínycsiklandó
ízkavalkád ínyenceknek

CSOKOLÁDÉS-EPRES ÁLOM

Elkészítés:
A csokoládés pudingot a tasakon lévő leírás szerint 
elkészítjük. Az elkészült pudingot 4 db hideg vízzel ki-
öblített üvegkehelyben egyenletesen elosztjuk, fóliával 
letakarjuk, és hűlni hagyjuk. A tejszínpudingot a tasakon 
lévő leírás szerint elkészítjük, és hűlni hagyjuk. Az eper-
szeleteket a csokoládés pudingokon egyenletesen el-
osztjuk, majd a tejszínpudingot is rákanalazzuk. 
Díszítés:
Közvetlenül a tálalás előtt 2-2 db ostyalapot a pudin-
gokba szúrunk, és dekorcukorral díszítjük.

TIPP
- Friss gyümölcsök 
helyett bátran használ-
hatunk fagyasztott 
gyümölcsöket is! 
Ezzel a megoldással 
évszaktól függetlenül 
díszíthetjük kedvenc 
desszertjeinket.


