
A minőség a legjobb recept.

77. számú receptgyűjtemény

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

újdonságainkat!

A Dr. Oetker a család intézményének 
elkötelezett  híveként hosszú évek óta
nyújt segítséget az SOS Gyermekfalvak-
ban élő gyerekeknek. Az együttmű-
ködéssel  a „család intézménye” iránti 
elkötelezettségünket kívánjuk kifejezni, 
így támogatásunk a Dr. Oetker termékek 
értékesítéséhez nem kapcsolódik.
Az SOS Gyermekfalvak biztonságos 
működése csak jólelkű támogatók rend-
szeres segítségével képzelhető el. 
Kérjük, ha Ön céljaikkal egyetért és 
módjában áll segíteni a gyermekeken, 
az SOS családokon, tájékozódjon a tá-
mogatás részleteiről az SOS Gyermek-
falvak honlapján: www.sos.hu

A minőség a legjobb recept.

Támogatjuk a családot!

Próbálja ki 

Meghitt ünnepi
KÉSZÜLŐDÉS

Vanillin Zero
Az ikonikus Dr. Oetker Vanillincukor 
mostantól cukormentes formában is 
elérhető. Élvezze kedvenc süteményeit,
desszertjeit cukormentesen, eritrittel 
édesítve.

Csokoládé cseppek 
A Dr. Oetker étcsokoládé cseppek
sütés során megőrzik formájukat,
hogy muffinjai, süteményei és 
desszertjei még mutatósabbak 
és finomabbak legyenek.

További kreatív receptötletekért látogasson 
el a www.sutnijo.hu weboldalunkra.



A minőség a legjobb recept.

Nugátos kiflik

Fahéjas gofri  

Krémsajtos csokoládés fonat   

Vörösboros kuglóf

Gluténmentes angyalszemek 

Leveles tiramisu 

Marcipános-mézes kekszgolyók 

Vegán almás-kakaós pöfeteg

Csillagtorta fahéjas-tejszínes krémmel

Forrócsokibomba

Mini leveles quiche

Karácsonyi sütemény mézes kekszházikókkal 

Karácsonyi fahéjas csiga krémsajtos mázzal

 4. oldal

 5. oldal

 6. oldal

 7. oldal

 8. oldal 

9. oldal

10. oldal

11. oldal

12-13. oldal

14. oldal

15. oldal

16-17. oldal

18-19. oldal

Felhívjuk figyelmét, hogy csak eredeti 
Dr. Oetker hozzávalók használata mellett 
garantáljuk a receptek sikeres elkészítését.

Legyünk bár fiatalok vagy idősek, amikor a frissen 
sült sütemények illata lengi be a konyhát, tudjuk, hogy 
hamarosan beköszönt a karácsony ünnepe. Idén is 
számos finom receptötlettel szeretnénk megajándé-
kozni, hogy az ünnepi készülődés öröm legyen az 
egész családnak: édes klasszikusoktól, szívből jövő, 
ízletes ajándékokon át az ünnepi asztalt megkoronázó 

csillag formájú karácsonyi tortáig. 
Hagyja magát inspirálni!  

Kellemes és meghitt karácsonyi készülődést 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

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

Meghitt ünnepi készülődés
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Kompót: Az almát meghámozzuk, magházát eltávolítjuk, 
negyedeljük és kis darabokra vágjuk. A mandulát főzőedény-
ben kicsit barnára megpirítjuk. Hozzáadjuk az almát, a cukrot, a 
mazsolát és az almalé felét, majd keverés közben kb. 5 perc alatt 
megpároljuk. A maradék almalevet összekeverjük a keményítővel, 
hozzáadjuk az almához, és kevergetés közben röviden felforraljuk.
A gofrisütőt először a legmagasabb fokozaton előmelegítjük.
Tészta: A margarint keverőtálban konyhai robotgéppel (hab-
verő) selymesre keverjük. Keverés közben hozzáadjuk a cukrot 
és a vanillincukrot, míg kötött masszát nem kapunk. A tojásokat 
egyenként kb. ½ perc alatt a legmagasabb fokozaton belekever-
jük. A lisztet összekeverjük a fahéjjal és a sütőporral, majd a tejjel 
együtt közepes fokozaton belekeverjük a masszába.
A gofrisütőt visszaállítjuk közepes fokozatra, majd zsiradék-
kal megkenjük. A tésztát evőkanál segítségével „2 evőkanálnyi 
adagokban” a sütőbe öntjük, aranybarnára sütjük. A gofrikat 
egyenként sütőrácson hagyjuk kihűlni vagy melegen a kompóttal 
tálaljuk. 
Figyelem: Kérjük, vegye figyelembe a gofrisütő használati utasítását!

Elkészítés:

Kb. 6 darab

Hozzávalók:
Gofrisütőhöz:
kevés zsiradék

Sültalma kompóthoz:
500 g alma

50 g őrölt mandula

kb. 2 evőkanál cukor

30 g mazsola

200 ml almalé

1 evőkanál Dr. Oetker Étkezési 
keményítő
Tésztához:
125 g lágy Rama margarin

100 g cukor

1 tasak Dr. Oetker Vanillincukor
3 darab tojás (M-es)

200 g búzaliszt

1 teáskanál őrölt fahéj

1 csapott teáskanál Dr. Oetker 
Sütőpor
2-3 evőkanál tej

64 darab

Hozzávalók:
Tepsihez:
sütőpapír

Tésztához:
300 g búzaliszt

1 csapott teáskanál Dr. Oetker Sütőpor
50 g cukor

1 tasak Dr. Oetker Vanillincukor
1 csipet só

150 g tejföl 20%-os

100 g lágy vaj

50 g őrölt, pörkölt mogyoró

Töltelékhez:
150 g mogyorós nugát csokoládé

Ezenkívül:
kevés víz

kb. 50 g őrölt, pörkölt mogyoró

kevés porcukor

A nugátos csokoládét 64 darab téglalapra (kb. 2x1 cm) vágjuk. 
A tepsit (kb. 35x40 cm) sütőpapírral béleljük, a sütőt előmelegítjük.

Alsó és felső sütés: kb. 180 °C (előmelegítve)
Légkeveréses sütés: kb. 160 °C (előmelegítve)

Tészta: A lisztet a sütőporral keverőtálban összekeverjük. Hozzáadjuk a többi 
hozzávalót, és konyhai robotgéppel (dagasztó spirál) először a legalacsonyabb, majd 
a legmagasabb fokozaton sima tésztává dolgozzuk. A tésztát 8 egyforma méretű 
adagra osztjuk, és golyókká formázzuk.
Formázás: A golyókat ellapítjuk, és enyhén lisztezett munkafelületen kerekre 
kinyújtjuk (kb. 15 cm Ø), és 8 tortaszeletre osztjuk (1. kép). A széles oldalára egy 
nugátdarabot teszünk (2. kép), majd a tésztaszeletet a széles oldaláról kezdve 
feltekerjük. A kiflik felső oldalát kevés vízzel megkenjük, és belenyomkodjuk a mo-
gyoróba, majd a tepsibe tesszük, és a sütő középső részében megsütjük.

Sütési idő: kb. 20-25 perc

A nugát kifliket sütőpapírral együtt sütőrácsra húzzuk, és hagyjuk kihűlni.
Díszítés: A kifliket meghintjük porcukorral.

Előkészítés:

Elkészítés:

nugátos kiflik fahéjas gofri

TIPPEK:
• Ha csak egy 
tepsink van, a kiflik 
másik felét megfelelő 
méretű sütőpapíron 
is előkészíthetjük, 
majd a sütőpapírt 
egyszerűen csak 
húzzuk a tepsibe.
• Jól záró dobozban 
a nugát kifliket kb. 
1 hétig tárolhatjuk.

TIPP:
• Tetszés szerint 
süthetjük a gofrit 
brüsszeli gofrisütő-
ben is.
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A kuglófformát margarinnal kikenjük, a sütőt előmelegítjük.

Alsó és felső sütés: kb. 170 °C (előmelegítve)
Légkeveréses sütés: kb. 150 °C (előmelegítve)

Tészta: A margarint keverőtálban konyhai robotgéppel (habverő) 
selymesre keverjük. Keverés közben fokozatosan hozzáadjuk 
a cukrot, a vanillincukrot és a rumot, míg kötött masszát nem 
kapunk. A tojásokat egyenként kb. ½ perc alatt a legmagasabb 
fokozaton belekeverjük. A lisztet összekeverjük a sütőporral, a 
kakaóval és a fahéjjal, majd a vörösborral felváltva 2 adagban 
közepes fokozaton röviden belekeverjük a masszába. Végül 
előbb a mandulát, majd a csokoládé cseppeket röviden, óva-
tosan belekeverjük. A tésztát a formába töltjük, és elsimítjuk. A 
formát a sütő alsó részében lévő rácsra tesszük és a süteményt 
megsütjük. 

Sütési idő: kb. 65-70 perc

A kuglófot sütés után még 10 percig a formában sütőrácson 
hagyjuk, majd először leválasztjuk, aztán kiborítjuk és legalább 
30 percig hűlni hagyjuk.
Máz: A porcukrot átszitáljuk és a vörösborral sűrű mázzá kever-
jük. A mázzal leöntjük a még meleg kuglófot, tetszőlegesen 
megszórjuk dekorcukorral, majd hagyjuk megszilárdulni.

Előkészítés:

Elkészítés:

Kb. 16 szelet

Hozzávalók:
Kuglóf formához (22 cm Ø):
kevés zsiradék

Tésztához:
300 g lágy Rama margarin

150 g cukor

2 tasak Dr. Oetker Vanillincukor
2 teáskanál Dr. Oetker Rum aroma
5 darab tojás (M-es)

300 g búzaliszt

1 tasak Dr. Oetker Sütőpor
1 teáskanál Dr. Oetker Holland 
kakaópor
1 teáskanál őrölt fahéj

125 ml vörösbor

100 g őrölt mandula vagy mogyoró

1 tasak Dr. Oetker Csokoládé csepp ét
Mázhoz:
200 g porcukor

kb. 3-4 evőkanál vörösbor

Díszítéshez:
ízlés szerint Dr. Oetker Dekorcukor

Kb. 6 adag

Hozzávalók:
1 csomag Dr. Oetker Friss Leveles 

tészta
Töltelék:

80 g lágy Rama margarin

250 g szobahőmérsékletű krémsajt 

(Arla, Philadelphia)

1 tasak Dr. Oetker Finesse 
Bourbon vanília aroma

120 g porcukor

1 tasak Dr. Oetker 
Csokoládé csepp ét

2 evőkanál Dr. Oetker 
Étkezési keményítő

Kenéshez:
1 darab tojásfehérje (M-es)

2 evőkanál víz

krémsajtos csokoládés 
fonat 

Vörösboros kuglóf

TIPP:
• Vörösbor helyett 
elkészíthetjük a kugló-
fot tejjel vagy alkohol-
mentes punccsal is.

A levelestésztát az előírásnak megfelelően előkészítjük, a sütőt előmelegítjük.

Alsó és felső sütés: kb. 200 °C (előmelegítve)
Légkeveréses sütés: kb. 180 °C (előmelegítve)

A leveles tésztát kigörgetjük a sütőpapíron. A sajtkrém töltelék hozzávalóit egy hab-
verő segítségével simára keverjük. A széleket átlósan bevágjuk, mint egy fenyőfa 
(1. kép), majd a közepét megtöltjük a krémsajt töltelékkel. Rászórjuk a csokicsep-
pek 2/3 részét és átlósan ráhajtjuk a töltelékre a széleket (2. kép). A fonatot sütőpa-
pírral együtt a tepsire (kb. 35x40 cm) helyezzük. Egy kis tálkában összekeverjük a 
tojásfehérjét a vízzel, majd ezzel megkenjük a fonat tetejét. A tepsit a sütő középső 
részébe tesszük és a süteményt aranybarnára sütjük.

Sütési idő: kb. 30-35 perc

A tepsit sütőrácsra tesszük és a süteményt hűlni hagyjuk. A maradék csokicsep-
peket vízfürdő fölött megolvasztjuk és a fonat tetejére csorgatjuk.

Előkészítés:

Elkészítés:

TIPP:
• Csokoládécsepp 
helyett készíthetjük, 
akár 80 g aszalt 
vörösáfonyával vagy 
kis kockákra vágott 
aszalt szilvával. 
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A leveles tésztát az előírásnak megfelelően előkészítjük, a sütőt 
előmelegítjük.
Alsó és felső sütés: kb. 200 °C (előmelegítve)
Légkeveréses sütés: kb. 190 °C (előmelegítve)
Tészta: A tésztát két egyenlő részre vágjuk, majd a sütőpapír-
ral együtt egy kb. 35x40 cm-es tepsibe fektetjük. Kevés tejjel 
megkenjük, porcukorral megszórjuk és villával megszurkáljuk. 
A tepsit a sütő középső részébe tesszük és aranybarnára sütjük.
Sütési idő: kb. 12-15 perc
Kivesszük a sütőből és hűlni hagyjuk. 
Krém: Amíg a leveles tészta kihűl, elkészítjük a krémet. A mas-
carponét, tejszínhabot, cukrot és bourbon vaníliás cukrot egy 
magasfalú keverőtálba tesszük és konyhai robotgéppel (habverő) 
kemény habbá verjük.
Összeállítás: A jénai tálban elhelyezzük az első leveles tészta 
lapot, ráadagoljuk a krém 1/3 részét, elsimítjuk (1. kép), majd 
ráhelyezünk egy réteg kávéba mártott babapiskótát (2. kép). 
Rákenjük a krém 1/3 részét, elsimítjuk, majd ráhelyezzük a másik 
leveles tésztát. Ezután a megmaradt krémet habzsákba töltjük és 
kör alakú nyomócső segítségével kis krém halmokat nyomunk 
a tésztára. Legalább 2-3 órára hűtőszekrénybe tesszük (vagy 
egész éjszakára). Tálalás előtt kakaóporral megszórva díszítjük.

Előkészítés:

Elkészítés:

Kb. 8 adag

Hozzávalók: 
kb. 20x30 cm jénai tál

1 csomag Dr. Oetker Friss Leveles 
tészta
10-15 db babapiskóta

125 ml erős kávé

Tiramisu krémhez:
400 g mascarpone

400 ml habtejszín

2 evőkanál cukor

1 tasak Dr. Oetker Bourbon 
vaníliás cukor
Díszítéshez:
Dr. Oetker Holland kakaópor

Kb. 50 darab

Hozzávalók:
Tepsihez:
sütőpapír

Tésztához:
100 g őrölt mandula

50 g Dr. Oetker Tortabevonó Ét
150 g gluténmentes lisztkeverék

50 g cukor

1 tasak Dr. Oetker Vanillincukor
1 csipet só

1 darab tojás (M-es)

100 g lágy Rama margarin

Töltelékhez:
kb. 5 evőkanál feketeribizlikrém

Díszítéshez:
kb. 50 g Dr. Oetker Tortabevonó Ét

Tészta: A mandulát teflon serpenyőben közepes hőfokon megpirítjuk, majd tányéron 
hagyjuk kihűlni. A tortabevonót lereszeljük. A lisztet keverőtálba öntjük. A tortabe-
vonó kivételével hozzáadjuk a többi hozzávalót, majd konyhai robotgéppel (dagasztó 
spirál) először röviden a legalacsonyabb, majd közepes fokozaton sima tésztává dol-
gozzuk. A lereszelt tortabevonót röviden belegyúrjuk. A tésztát golyóvá formázzuk, és 
letakarva kb. 1 órára hűtőszekrénybe tesszük.
A tepsit (kb. 35x40 cm) sütőpapírral béleljük és a sütőt előmelegítjük.

Alsó és felső sütés: kb. 180 °C (előmelegítve)
Légkeveréses sütés: kb. 160 °C (előmelegítve)

A tésztából teáskanállal mogyorónagyságú adagokat veszünk, kis golyókká formáz-
zuk, és egymástól távolságot hagyva a tepsibe tesszük. Fakanál nyelével mélyedése-
ket nyomunk a golyókba. Ha a tészta ráragadna a fakanálra, mártsuk kevés lisztbe. 
A tepsit a sütő középső részében lévő rácsra tesszük és a süteményt megsütjük.

Sütési idő: kb. 12-16 perc

Az angyalszemeket sütőpapírral együtt kihúzzuk a tepsiből és sütőrácson hagyjuk kihűlni.
Töltelék: A gyümölcskrémet kevergetés közben röviden felforraljuk, kicsit hagyjuk ki-
hűlni, majd kis mélyhűtő tasakba töltjük. Egy kis csücsköt levágunk, majd az angyalsze-
meket megtöltjük.
Díszítés: A tortabevonót durvára aprítjuk, gőz fölött alacsony tűzön megolvasztjuk, és 
kis mélyhűtő tasakba töltjük. Egy kis csücsköt levágunk, és a süteményre csurgatjuk. 
A tölteléket és a tortabevonót hagyjuk megszilárdulni.

Elkészítés:

gluténmentes angyalszemek leVeles tiramisu 

TIPP:
• A tiramisu krémet 
ízesítheti 1-2 evőkanál 
amarettini likőrrel.

TIPP:
• Jól záródó dobozban 
az angyalszemeket 
kb. 2 hétig tárolhatjuk.
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Tészta: A hozzávalókat keverőtálba öntjük, majd konyhai robot-
géppel (dagasztó spirál) először röviden a legalacsonyabb, majd 
közepes fokozaton sima tésztává dolgozzuk. A tésztát golyóvá 
formázzuk, ellapítjuk, és letakarva legalább 2 órára hűtőszekrény-
be tesszük. A tepsit (kb. 35x40 cm) sütőpapírral kibéleljük és a 
sütőt előmelegítjük.

Alsó és felső sütés: kb. 200 °C (előmelegítve)
Légkeveréses sütés: kb. 180 °C (előmelegítve)

A porcukrot átszitáljuk. Dió nagyságú tésztadarabokat szag-
gatunk, porcukros kézzel golyókká formázzuk, majd alaposan 
megforgatjuk a porcukorban úgy, hogy vastag porcukorréteg 
keletkezzen rajta. A golyókat egymástól távolságot hagyva a 
tepsibe tesszük, a tepsit a sütő középső részében lévő rácsra 
helyezzük és megsütjük.

Sütési idő: kb. 10-12 perc

A süteményt sütőpapírral együtt kivesszük a tepsiből, és sütő-
rácson hagyjuk kihűlni.

Elkészítés:

Kb. 35 darab

Hozzávalók:
Tepsihez:
sütőpapír

Tésztához:
60 g lágy vegán margarin

175 g cukor

1 tasak Dr. Oetker Bourbon 
Vaníliás cukor
1 csipet só

150 g búzaliszt

75 g Dr. Oetker Holland kakaópor
½ csomag Dr. Oetker Sütőpor
90 g almapüré

Forgatáshoz:
kb. 100 g porcukor

Kb. 30 darab

Hozzávalók:
Kekszes golyóhoz:

100 g Spekulatius keksz (fűszeres, 

narancsos keksz) 

150 g Dr. Oetker Lübecki 
Marcipán massza

4 evőkanál fehér rum

1 tasak Dr. Oetker Finesse 
Reszelt narancshéj

Díszítéshez:
kb. 50 g fehércsokoládé

A kekszet mélyhűtő tasakba tesszük, jól lezárjuk és nyújtófával morzsává törjük.
A marcipánt kis darabokban keverőtálba tesszük. Hozzáadjuk a rumot, a narancs-
kivonatot és a morzsa felét, majd konyhai robotgéppel (dagasztó spirál) jól össze-
gyúrjuk. Teáskanál segítségével adagoljuk és gyorsan kis golyókká formázzuk.
Ezután a golyókat megforgatjuk a maradék morzsában.
Díszítés: A fehércsokoládét durvára aprítjuk, gőz fölött alacsony tűzön megolvaszt-
juk, és kis mélyhűtő tasakba töltjük. A mélyhűtő tasak egyik kis csücskét levágjuk, és 
a csokoládét azonnal a kekszgolyókra csurgatjuk.
A fehércsokoládét hagyjuk megszilárdulni, és a golyókat tetszés szerint bonbonpa-
pírba tesszük. A golyókat jól záródó dobozban hűvös helyen tároljuk és lehetőleg 
frissen fogyasztjuk.

Elkészítés:

marcipános-mézes
kekszgolyók

Vegán almás-kakaós 
pöfeteg

TIPP:
•  Rum helyett 
használhatunk 
Dr. Oetker Rum 
aromát is.

TIPPEK:
• Legjobb, ha a 
tésztát már előző nap 
elkészítjük, és letakar-
va hűtőszekrénybe 
tesszük.
• Jól záródó doboz-
ban a sütemény 
1 hétig tárolható.
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A tepsit zsiradékkal kikenjük, és sütőpapírral béleljük, a sütőt 
előmelegítjük.

Alsó és felső sütés: kb. 180 °C (előmelegítve)
Légkeveréses sütés: kb. 160 °C (előmelegítve)

Tészta: A tojásokat keverőtálban konyhai robotgéppel (hab-
verő) a legmagasabb fokozaton 1 perc alatt habosra felverjük.
Keverés közben 1 perc alatt beleszórjuk a vanillincukorral 
kevert cukrot, majd a masszát további 2 percig verjük. A lisz-
tet összekeverjük a sütőporral, és röviden a legalacsonyabb 
fokozaton belekeverjük. A tésztát a tepsiben elsimítjuk és a 
sütő középső részében megsütjük.

Sütési idő: kb. 12-15 perc

A piskótalapot leválasztjuk, egy ív sütőpapírra borítjuk, és hagyjuk 
kihűlni. Miután kihűlt, a felső ív sütőpapírt óvatosan eltávolítjuk. 
Egy kb. 15 cm átmérőjű 7 ágú csillagsablont készítünk, ráhelye-
zünk a piskótalapra, és 3 csillagot kivágunk (1. kép). Dekoráció-
nak a maradék piskótalapból kiszúróval kis csillagokat szúrunk 
ki (1. kép).
Rétegek: Két csillagalapot megkenünk meggydzsemmel, közben 
½ cm peremet szabadon hagyunk. Az egyik alapot süteményestál-
ra tesszük. A mascarponét, a cukrot és a fahéjat keverőtálban 
habverővel összekeverjük. A tejszínt a zselatin fix-szel keményre 
felverjük, majd óvatosan belekeverjük a mascarpone krémbe. 
A tejszínes krémet kereklyukú habzsákba (13 mm Ø) töltjük, és 
az alsó alapra pöttyöket nyomunk. Rátesszük a második meggy-
dzsemes lapot, és a krémből ismét pöttyöket nyomunk rá (2. kép). 
Rátesszük a felső lapot, és a maradék krémmel tetszés szerint
díszítjük a torta tetejét. A tortát kb. 2 órára hűtőszekrénybe tesszük.
Díszítés: Tálalás előtt a kis csillagokat kakaóval meghintjük, a 
tortára tesszük, majd gránátalmamagokkal megszórjuk.
 

Előkészítés:

Elkészítés:

Kb. 8 szelet

Hozzávalók:
Tepsihez (40x30 cm):
csillag kiszúró

kevés zsiradék

sütőpapír

Tésztához:
4 darab tojás (M-es)

125 g cukor

1 tasak Dr. Oetker Vanillincukor
175 g búzaliszt

1 csapott teáskanál Dr. Oetker 
Sütőpor
Rétegekhez:
kb. 2 evőkanál meggydzsem

250 g mascarpone

80 g cukor

2 teáskanál őrölt fahéj

400 g hideg habtejszín

2 tasak Dr. Oetker Expressz 
Zselatin fix
Díszítéshez:
kevés Dr. Oetker Holland kakaópor
1 evőkanál gránátalmamag

csillagtorta 
fahéjas-tejszínes 

krémmel

TIPP:
• A torta fagyasztható.
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A leveles tésztát az előírásnak megfelelően előkészítjük. A muffin-
formát zsiradékkal kikenjük és a sütőt előmelegítjük.

Alsó és felső sütés: kb. 180 °C (előmelegítve)
Légkeveréses sütés: kb. 160 °C (előmelegítve)

Töltelék: Egy serpenyőben felhevítjük az olívaolajat, majd hozzá-
adjuk a felaprított hagymát, paprikát, gombát és kukoricát és 
közepes hőfokon 5 perc alatt megpirítjuk. Levesszük a tűzhelyről 
és hűlni hagyjuk..
A tojásokat, a Creme VEGA-t, a sót és a borsot egy tálban kézi 
habverővel összekeverjük. A kitekert leveles tésztát 12 egyforma 
kockára vágjuk, majd egyesével a muffinformába nyomjuk őket 
úgy, hogy a tészta sarkai felfelé mutassanak (1. kép). A pirított 
zöldséget egyenletesen elosztjuk a tésztaformákban, majd a tete-
jüket megszórjuk friss, aprított spenóttal (2. kép). Egyenletesen 
elosztjuk a tojásos keveréket a tésztákon és végül megszórjuk 
a reszelt sajttal. Ügyeljünk arra, hogy a formákat ne töltsük túl. A 
muffinformát a sütő középső részében lévő rácsra tesszük és a 
quiche-t aranybarnára sütjük. A töltelék sütés közben felemelkedik.

Sütési idő: kb. 15-20 perc

A formát kivesszük a sütőből és néhány percig hűlni hagyjuk, 
kb. 5 perc múlva kivesszük a muffin formából és sütőrácson 
hagyjuk teljesen kihűlni. 

Előkészítés:

Elkészítés:

12 darab

Hozzávalók:
Muffinforma (12 db-os):
zsiradék

Tésztához:
1 csomag Dr. Oetker Friss 
leveles tészta
Töltelékhez:
1 teáskanál olívaolaj

½ vöröshagyma finomra vágva

½ piros kaliforniai paprika kis kockákra 

vágva

4 fej csiperke gomba finomra vágva

½ bögre fagyasztott kukorica

½ bögre finomra aprított spenót

4 darab tojás (M-es)

1 pohár Dr. Oetker Creme VEGA
só és bors

Szóráshoz:
½ bögre reszelt sajt 

(pl. Cheddar vagy Gouda)

Kb. 5-10 darab

Félgömb formához:
félgömb forma (kb. 4-5 cm Ø), 

pl. tojástartó a hűtőszekrényből

Hozzávalók:
1 tasak Dr. Oetker Tortabevonó 

Ét prémium
Töltelékhez:

kb. 25 g kakaó italpor

mini pillecukor

A formát forró vízzel átöblítjük, alaposan megtisztítjuk, eltörölgetjük, és hűtőszek-
rénybe tesszük. A tortabevonót finomra aprítjuk, és a 2/3 részét gőz fölött lassú 
tűzön megolvasztjuk. Levesszük a gőzről, majd megolvasztjuk benne a maradék 
aprított tortabevonót. Ha a tortabevonó elkezd megszilárdulni, gőz fölött röviden 
megmelegítjük.
Félgömbök: A forma mélyedéseit egy kis ecset segítségével a tortabevonóval ala-
posan kikenjük (1. kép), miközben figyelünk arra, hogy ne keletkezzenek lyukak. Az 
esetleg a peremre folyt tortabevonót tésztakártyával (ne késsel) eltávolíthatjuk, és a 
formát kb. 10 percre megint hűtőszekrénybe tesszük, míg a tortabevonó megszilár-
dul. Ahhoz, hogy a félgömbök elég stabilak legyenek, a formát még kétszer kikenjük 
tortabevonóval, majd legalább 30 percre hűtőszekrénybe tesszük. A tortabevonó-fél-
gömböket óvatosan leválasztjuk a formáról. Ha nem sikerülne leválasztani, akkor a 
formát egyszerűen tegyük vissza még egyszer kb. 30 percre a hűtőszekrénybe vagy 
a fagyasztóba.
Töltelék: A félgömbök felét először megtöltjük egy-egy teáskanál kakaó italporral, 
majd kis kupac mini pillecukrot teszünk rá (csak annyit, hogy a felső félgömb majd 
még pontosan ráilleszkedjen). A felső félgömb peremét tortabevonóval megkenjük, 
és szorosan az alsó félgömbre helyezzük (2. kép). Amikor a tortabevonó megszilár-
dult, tálalhatjuk a bombákat.
Ital: Adagonként 150 ml tejet felforrósítunk (nem forraljuk), és csészébe vagy pohár-
ba töltjük. Beletesszük a forrócsokibombát, és nézzük, ahogy elolvad.

Előkészítés:

Elkészítés:

forrócsokibomba mini leVeles quiche

TIPPEK:
• A forró csokibom-
bát csomagolhatjuk 
ajándéknak is, 
egyesével vagy 
akár több darabot is 
egyszerre.
• A tortabevonó-fél-
gömböket elkészít-
hetjük megfelelő 
szilikon formában 
(5 cm Ø) is.

TIPP:
• A zöldségeket 
kedvünk szerint variál-
hatjuk is.
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Kb. 25 szelet
Hozzávalók:

Tepsihez (kb. 25x30 cm):
kevés zsiradék

sütőpapír
Tésztához:

75 g Rama margarin
5 darab tojás (M-es)

125 g cukor
1 tasak Dr. Oetker Vanillincukor

1 csipet só
150 g búzaliszt

15 g Dr. Oetker Holland Kakaópor
2 csapott teáskanál Dr. Oetker Sütőpor

1 csapott teáskanál őrölt fahéj
1 csapott kávéskanál őrölt szegfűszeg

Töltelékhez:
kb. 400 g áfonya lekvár

Krémhez:
800 ml hideg habtejszín

3 tasak Dr. Oetker Zselatin fix 
500 g étkezési túró (20%-os)

100 g cukor
1 tasak Dr. Oetker Bourbon 

vaníliás cukor
Házikókhoz:

100 g porcukor
2-3 teáskanál víz

kb. 250 g Spekulatius keksz 
(fűszeres, mézes)

Dr. Oetker Dekorcukrok

A tésztához a margarint egy kis főzőedényben megolvasztjuk, 
és hagyjuk kihűlni. A tepsit zsiradékkal kikenjük, és sütőpapír-
ral béleljük, a sütőt előmelegítjük.

Alsó és felső sütés: kb. 200 °C (előmelegítve)
Légkeveréses sütés: kb. 180 °C (előmelegítve)
Tészta: A tojást keverőtálban konyhai robotgéppel (habverő) 
a legmagasabb fokozaton 1 perc alatt habosra felverjük. Keve-
rés közben 1 perc alatt beleszórjuk a cukrot, a vanillincukrot 
és a sót, majd a masszát további 2 percig keverjük. A lisztet a 
kakaóval, a sütőporral és a fűszerekkel összekeverjük, és rövi-
den a legalacsonyabb fokozaton belekeverjük a masszába. 
Az olvasztott margarint rövid idő alatt szintén belekeverjük. 
A tésztát elkenjük a tepsiben, és a süteményt a sütő középső 
részében megsütjük.

Sütési idő: kb. 12-15 perc
A süteménylapot a tepsiben sütőrácson hagyjuk kihűlni.
Töltelék: A süteménylapot nagy tálcára borítjuk, a sütőpapírt 
óvatosan lehúzzuk róla, és az áfonyalekvárt elkenjük rajta.
Krém: A tejszínt a zselatin fixekkel keményre felverjük. A túrót 
keverőtálba tesszük, belekeverjük a cukrot és az aromát. A 
tejszínt óvatosan belekeverjük a túrókrémbe. 3 púpozott 
evőkanál krémet csillagcsöves habzsákba töltünk, és hűtő-
szekrénybe tesszük. A krémet elkenjük az áfonyatölteléken, 
és a süteményt legalább 2 órára hűtőszekrénybe tesszük.
Házikók: A porcukrot, annyi vízzel keverjük ki, hogy kissé 
folyós állagot kapjunk. A keksz rövid oldalaira nyomjuk a cu-
kormázat (1. kép), és 2 kekszet állítunk rá a tetőnek. A két 
kekszet a tetején cukormázzal összeragasztjuk. Egy kevés 
cukormázat óvatosan a tető oldalaira nyomunk, és hagyjuk 
lefolyni. Azonnal rászórjuk a dekorcukrokat, majd a cukor-
mázat hagyjuk megszilárdulni.
Díszítés: A házikókat a krémre tesszük. Habzsákkal 2-3 
kupacot nyomunk egymásra a fenyőnek (2. kép). A süteményt 
és a fenyőket a maradék dekorral díszítjük.

Előkészítés:

Elkészítés:

karácsonyi 
sütemény mézes 
kekszházikókkal

TIPP:
• A házikókat már 
előző nap elkészít-
hetjük, és kekszes 
dobozban tárolhatjuk.
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A tésztához a tejet megmelegítjük, és megolvasztjuk benne a 
margarint.
Tészta: A lisztet keverőtálba tesszük, és az élesztővel alaposan 
összekeverjük. Hozzáadjuk a többi hozzávalót és a meleg tej-zsi-
radék keveréket, majd konyhai robotgéppel (dagasztó spirál) rövi-
den a legalacsonyabb, majd a legmagasabb fokozaton kb. 5 perc 
alatt sima tésztává dolgozzuk. A tésztát letakarva meleg helyen 
kelesztjük, míg láthatóan nagyobb nem lesz (kb. 45-50 perc). 
A formát zsiradékkal kikenjük, a sütőt előmelegítjük.

Alsó és felső sütés: kb. 180 °C (előmelegítve)
Légkeveréses sütés: kb. 160 °C (előmelegítve)

Töltelék:
A vajat a cukorral, a fahéjjal és az aromával keverőtálban konyhai 
robotgéppel (habverő) összekeverjük. A tésztát liszttel meghint-
jük, és alaposan lisztezett munkafelületen kb. 50x30 cm méretű 
téglalappá kinyújtjuk. A fahéjas tölteléket elkenjük a tésztalapon.
A tésztalapot a hosszú oldaláról szorosan feltekerjük (1. kép). 
A tésztahengert recés késsel 12 szeletre vágjuk. A szeleteket a 
vágott felületükkel felfelé betesszük a formába (2. kép), és meleg 
helyen további 10-15 percig kelesztjük.
Sütés: A formát a sütő alsó részében lévő rácsra tesszük és a 
csigákat aranybarnára sütjük. 

Sütési idő: kb. 25-30 perc

Mandula grillázs: A mandulát teflonserpenyőben zsiradék nélkül 
aranybarnára pirítjuk. Hozzáadjuk a cukrot és folyamatos kever-
getés közben karamellizáljuk. A mandulát tányéron hagyjuk kihűlni.
Máz: A lágy vajat, a krémsajtot és a porcukrot konyhai robotgéppel 
(habverő) röviden összekeverjük. A fahéjas csigákat a formában 
sütőrácson 5 percet hűlni hagyjuk. Evőkanál segítségével a csigá-
kat vastagon megkenjünk a mázzal, majd elosztjuk rajta a man-
dulát. A fahéjas csigákat legjobb langyosan fogyasztani.
 

Előkészítés:

Elkészítés:

12 darab

Hozzávalók:
Felfújt-formához: (kb. 30x20 cm):
kevés zsiradék

Tésztához:
125 ml tej

100 g Rama margarin

400 g búzaliszt

1 tasak Dr. Oetker Instant Élesztő
80 g cukor

1 tasak Dr. Oetker Vanillincukor
2 darab tojás (M-es)

Töltelékhez:
70 g lágy vaj

50 g cukor

2 teáskanál őrölt fahéj

1 kávéskanál őrölt fahéj

Mandula grillázshoz:
25 g szeletelt mandula

1 evőkanál cukor

Mázhoz:
50 g lágy vaj

125 g krémsajt

50 g porcukor

karácsonyi 
fahéjas csiga 

krémsajtos 
mázzal

TIPP:
• Ízlés szerint aprított 
pekándiót is szórha-
tunk a töltelékre 
mielőtt feltekerjük.
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