


kb. 4 adaghoz

Hozzávalók:

200 ml hideg tej

1 tasak Dr. Oetker 
Fagylaltpor vaníliás

4 evőkanál málnadzsem

150 g málna

néhány mentalevél

 Elkészítés:   A kimért hideg tejet egy magasfalú keverőedénybe öntjük és hozzáadjuk a fagylalt-
port. Konyhai robotgéppel (habverő) először a legalacsonyabb, majd a legma-
gasabb fokozaton a krémállag eléréséig, kb. 3 percig keverjük. Rövid idő alatt 
belekeverjük a málnadzsemet. A fagylaltkrémet fagyálló edénybe tesszük, lefedjük 
és legalább 4 órát fagyasztjuk.

 Díszítés:  A málnát szemezzük. A mentát megmossuk, leitatjuk róla a vizet és finomra vágjuk. A 
fagylaltot tálalás előtt kb. 10 perccel szobahőmérsékletre tesszük. Adagoljuk és friss 
gyümölcsökkel, mentával tálaljuk.



kb. 4 adaghoz

Hozzávalók:

100 g egész mogyoró

2 evőkanál cukor

150 ml hideg tej

1 tasak Dr. Oetker Fagylaltpor 
csokoládés

50 ml Baileys (ír krémlikőr )

150 g piros ribizli

 Előkészítés:  A mogyorót durvára vágjuk. Bevont serpenyőben cukorral 
megszórjuk és közepes hőmérsékleten karamellizáljuk.              
A mogyorót tányéron hagyjuk kihűlni.

 Elkészítés:  A kimért hideg tejet egy magasfalú keverőedénybe öntjük és 
hozzáadjuk a fagylaltport. Konyhai robotgéppel (habverő) először 
a legalacsonyabb, majd a legmagasabb fokozaton a krémállag 
eléréséig, kb. 3 percig keverjük. Belekeverjük a Baileys-t és a mo-
gyoró 2/3 részét. A krémet fagyálló edénybe tesszük, lefedjük és 
legalább 4 órát fagyasztjuk.

 Díszítés:  A ribizlit megmossuk, lecsöpögtetjük és leszemezzük. A fagylaltot 
tálalás előtt kb. 10 perccel szobahőmérsékletre tesszük. Adagol-
juk és a maradék mogyoróval, ribizlivel megszórjuk, azonnal tálaljuk.

A recept nem a Baileys márka tulajdonosától származik.

     Tipp:

Tetszés szerint bár-
milyen gyümölccsel 
elkészíthető.



kb. 4 adaghoz

Hozzávalók: 

50 g mazsola

1 teáskanál Dr. Oetker 
Aroma Rum

100 ml hideg tej

100 ml hideg habtejszín                                  
( 30%-os zsírtartalmú) 

1 tasak Dr. Oetker 

Fagylaltpor puncs

 Előkészítés:  A kimért mazsolát 1 teáskanál aromával meglocsoljuk, majd állni hagyjuk. 

 Elkészítés:  A kimért hideg tejet és a tejszínt egy magasfalú keverőedénybe öntjük és hozzáadjuk a 
fagylaltport. Konyhai robotgéppel (habverő) először a legalacsonyabb, majd a legma-
gasabb fokozaton a krémállag eléréséig, kb. 3 percig keverjük. Belekeverjük a mazso-
la nagy részét (néhány szemet díszítésnek félreteszünk) és a krémet fagyálló edénybe 
tesszük, lefedjük és legalább 4 órát fagyasztjuk.

 Díszítés:  A fagylaltot tálalás előtt kb. 10 percre szobahőmérsékletre tesszük. Adagoljuk és 
a maradék mazsolával díszítjük. 

     Tipp:

Durvára tört nápolyival 
vagy rumos, kókuszgo-
lyóval is tálalhatjuk.



kb. 4 adaghoz

Hozzávalók: 

kb. 70 g csokis keksz 

200 ml hideg tej

1 tasak Dr. Oetker Fagylaltpor       
vaníliás

4 evőkanál áfonyadzsem                        
vagy egyéb bogyós dzsem

150 g áfonya

 Előkészítés:  A csokis kekszet durvára aprítjuk.

 Elkészítés:  A kimért hideg tejet egy magasfalú keverőedénybe öntjük és hozzá-
adjuk a fagylaltport. Konyhai robotgéppel (habverő) először a legala-
csonyabb, majd a legmagasabb fokozaton a krémállag eléréséig, 
kb. 3 percig keverjük. Végül belekeverjük a dzsemet és rövid idő 
alatt a kekszdarabokat. A krémet fagyálló edénybe tesszük, befed-
jük és legalább 4 órát fagyasztjuk.

 Díszítés:  Az áfonyát szemezzük és megmossuk. A fagylaltot tálalás előtt 
kb. 10 percre szobahőmérsékletre tesszük. Adagoljuk, és friss 
áfonyával megszórjuk.

     Tipp:

A fagylaltot tálalhat-
juk tölcsérben is.



kb. 4 adaghoz

Hozzávalók: 

1 tasak Dr. Oetker 
Császármorzsa alappor

250 ml víz

30-40 g margarin vagy vaj

200 ml hideg tej

1 tasak Dr. Oetker 
Fagylaltpor puncs

 Elkészítés:  A kimért hideg tejet egy magasfalú keverőedénybe öntjük és hozzáadjuk a fagylalt-
port. Konyhai robotgéppel (habverő) először a legalacsonyabb, majd a legma-
gasabb fokozaton a krémállag eléréséig, kb. 3 percig keverjük. A krémet fagyálló 
edénybe tesszük, lefedjük és legalább 4 órát fagyasztjuk.

 Elkészítés:  A császármorzsát a tasakon lévő utasítás szerint elkészítjük, majd hűlni hagyjuk.

 Díszítés:  A fagylaltot tálalás előtt kb. 10 percre szobahőmérsékletre tesszük. A császármor-
zsát tetszés szerint adagoljuk, majd minden tálra egy-két gombóc fagylaltot teszünk. 

(Fagylalt)

(Császármorzsa)

     Tipp:

Ízlés szerint 
gyümölccsel díszít-
hetjük.



kb. 4 adaghoz

Hozzávalók: 

kb. 14 db praliné, pl. mogyorós praliné

50 g fehércsokoládé

200 ml hideg tej

1 tasak Dr. Oetker Fagylaltpor 
csokoládés 

 Előkészítés:  Négy pralinét félreteszünk a díszítéshez. A fehércsokoládét és  
a maradék pralinét durvára aprítjuk

 Elkészítés:  A kimért hideg tejet egy magasfalú keverőedénybe öntjük és 
hozzáadjuk a fagylaltport. Konyhai robotgéppel (habverő) először 
a  legalacsonyabb, majd a legmagasabb fokozaton a krémállag 
eléréséig, kb. 3 percig keverjük. Belekeverjük a felaprított fehér-
csokoládét és a pralinét. A krémet fagyálló edénybe tesszük, be-
fedjük és legalább 4 órát fagyasztjuk.

 Díszítés:  A fagylaltot tálalás előtt kb. 10 percre szobahőmérsékletre      
tesszük. Adagoljuk és a maradék pralinéval és ízlés szerint friss 
gyümölcsökkel díszítjük.

     Tipp:

Ízlés szerint hasz-
nálhatunk különböző 
pralinékat: mandulás, 
fehércsokoládés, 
ropogós, karamellás, 
stb.



Könnyen elkészíthető
Gyakorlatot igényel
Tapasztalatot kíván

 max. 20 perc
 max. 40 perc
 max. 60 perc

Az elkészítési idő állási-, sütési- és hűtési  idő nélkül értendő.

Jelmagyarázat a receptekhez:

Dr. Oetker Magyarország Élelmiszer Kft., 9241 Jánossomorja, Franck u. 38-40.  •  www.oetker.hu

Itt a nyár és az első meleg napsugarak meghozzák a ked-
vet a csodás krémes fagylalt kreációkhoz.
Hagyja, hogy egy nyári napon elvarázsolja az eper-vanília 
fagylaltunk vagy kényeztesse Önt és szeretteit a lágyan ol-
vadó, ízletes duplacsokis fagylalt ropogós pralinéval és 
fehércsokoládéval.
Fagylalt gyűjteményünk kreatív, egyszerű, ízletes és trendi 
ötleteket tartogat. Kehelyben, tölcsérben vagy díszített 

pohárban tálalva, kóstolja meg a sokszínű válogatást és 
válassza ki a kedvencét!

Jó szórakozást kíván Önnek
Farkas Szilvia
Dr. Oetker Mesterkonyha

További receptötleteket a www.oetker.hu oldalon talál.


