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O prajitura  
decorata face cat 
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Momentele speciale, indiferent că se întâmplă în fiecare 
zi sau doar o dată în viață, merită sărbătorite cu un desert 
potrivit. În astfel de momente o prăjitură aspectuoasă, 
făcută în casă, spune tot ce ți-ai dori să împărtășești cu cei 
dragi și mai mult...

De aceea, am adunat și mai multe rețete gustoase, la 
care am adăugat idei de decorat colorate și pline de viață, 

perfecte pentru gospodinele noastre mereu aflate în căutare 
de inspirație. În plus, ne-am îmbogățit gama de decoruri cu 
încă 10 feluri de Ornamente dulci pentru prăjiturit creativ 
fără limite. Nici n-o să știi ce să pregătești mai întai!

Spor la prăjiturit și decorat!
Echipa Dr. Oetker România

Scanați codul QR 
alăturat cu un smart 
phone și descoperiți  
și alte rețete!

 O prajitura decorata  
  face cat o mie de cuvinte

<
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 Cca. 12 - 16 bucăți 
Timp de preparare: cca. 20 minute 

Timp de coacere: 15-20 minute
Timp de așteptare: 1 oră, la rece

 Ingrediente: 
 Pentru aluat:  

150 g unt 

150 g Zahăr pudră cu aromă de vanilie 

Dr. Oekter 

1 ou 

250 g făină 

1 linguriță Praf de copt Dr. Oetker 
Pentru cremă:  

 120 g unt 

120 g Zahăr pudră cu aromă de vanilie 

Dr. Oekter 

1 linguriță Esență de lămâie 38 ml  

Dr. Oekter 

Pentru decor:  
250 g Zahăr pudră cu aromă de vanilie 

Dr. Oekter  

½ linguriță Esență de lămâie 38 ml  

Dr. Oekter

1 lingură suc lămâie

Colorant alimentar galben Dr. Oekter 

Ornamente colorate Dr. Oekter 

Mai aveți nevoie de:
formă pentru decupat aluat „floare”

bețe pentru floricele

 tavă de copt 

hârtie pentru copt

1. Aluat: Se spumează zahărul cu untul, folosind mixerul, apoi se 
încorporează oul.

2. Se adaugă făina și praful de copt și se amestecă totul, până se 
obţine un aluat omogen.

3. Aluatul se păstrează la rece timp de 1 oră, apoi se întinde, iar cu 
ajutorul formei se decupează „floricelele”. Biscuiții în formă de floricele 
se așază în tavă și se coc. 

Cuptor electric: cca. 180°C (preîncălzit) 
Cuptor cu aer cald: cca. 160°C (preîncălzit) 
Cuptor pe gaz: treapta 3 (preîncălzit) 
Timpul de coacere: cca. 15-20 minute
4. Crema: Se adaugă într-un vas de mixat untul, zahărul pudră și 
esenţa de lămâie și se amestecă totul, până când se topește zahărul.

5. Decor: După ce s-au răcit, biscuiţii se lipesc doi câte doi, folosind o 
linguriţă rasă de cremă.

6. Se amestecă zahărul pudră cu sucul și esenţa de lămâie, apoi se 
adaugă colorantul alimentar. Cu această glazură de decorează biscuiţii 
și imediat apoi se presară ornamentele colorate.

Floricele în ghiveci 
Picnic colorat
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Cca. 35 bucăți 
Timp de preparare: cca. 60 minute 

Ingrediente: 
 Pentru aluat:  

6 ouă 

1 praf de sare 

300 g Zahăr pudră cu aromă de vanilie 

Dr. Oetker 

150 ml ulei 

1 linguriță coajă rasă de lămâie sau 

portocală 

1 linguriță Esență de vanilie 38 ml  

Dr. Oetker 

300 g făină bine cernută 

1 plic Praf de copt Dr. Oetker 

suc lămâie 

Pentru blat Cake pops: 
150 ml smântână lichidă pentru frișcă

30-35% grăsime 

1 lingură Zahăr pudră cu aromă de 

vanilie Dr. Oetker 

50 g brânză Mascarpone 

Pentru decor:
 2 plicuri Decor Glazură cu gust de 

ciocolată Dr. Oetker 

50 ml apă

150 g Ornamente colorate Dr. Oetker

bețișoare din plastic 

Mai aveți nevoie de:
tavă cu margine detașabilă  

Ø 24-26 cm 

hârtie de copt

1. Aluat: Se separă ouăle cu grijă. Se amestecă albușurile cu un praf 
de sare și se bat spumă, folosind mixerul. Se adaugă apoi treptat 
zahărul. Când spuma este tare, ca pentru bezele, se încorporează 
câte un gălbenuș, amestecând cu o lingură de sus în jos (în acest 
mod albușurile își păstrează consistența, iar blatul va fi pufos). Se 
adaugă uleiul, coaja rasă de lămâie/portocală și esență de vanilie. Se 
încorporează făina, apoi se adaugă praful de copt, stins în prealabil 
cu 1 lingură de suc de lămâie. Se tapetează tava cu hârtie de copt. 
Aluatul se toarnă în tavă și se introduce tava la cuptor.

Cuptor electric: cca. 180°C (preîncălzit) 
Cuptor cu aer cald: cca. 160°C (preîncălzit) 
Cuptor cu gaz: treapta 3 (preîncălzit)   
Timp de coacere: cca. 40 - 45 minute
2. După ce s-a răcit, blatul se fărâmițează cu mâna sau folosind un 
robot de bucătărie.

3. Blat Cake pops: Se spumează smântâna cu zahărul pudră, apoi 
se adaugă blatul fărâmițat și brânza mascarpone. Se amestecă totul, 
până când se obține o compoziție omogenă.

4. Din compoziția rezultată se formează biluțe, care se păstrează la 
rece timp cca. 30 minute pentru a se întări.

5. Decor: Se prepară glazura de ciocolată conform instrucțiunilor 
de pe ambalaj. Se scot biluțele de la frigider, iar în mijlocul fiecăreia 
se înfige câte un bețisor din plastic. Cake pops-urile se acoperă cu 
glazura de ciocolată și se decorează cu ornamente colorate.

Cake pops  
Invitatie de nunta,

)
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 Cca. 24 bucăți 
Timp de preparare: cca. 15 minute 

Timp de coacere: cca. 30 minute 
Ingrediente:

 Pentru aluat: 
300 g unt 

300 g Zahăr pudră cu aromă de vanilie 

Dr. Oetker

1 plic Finesse Coajă rasă de lămâie 

Dr. Oetker

5 ouă 

275 g făină 

120 g Gustin, Amidon alimentar fin  

Dr. Oetker 

1 plic Praf de copt Dr. Oetker 

 Pentru decor:  
2 plicuri Glazură cu gust de lămâie  

Dr. Oetker 

Ornamente Flori de zahăr Dr. Oetker

Mai aveți nevoie de:
 tavă de copt 

hârtie pentru copt 

1. Aluat: Se spumează untul cu zahărul pudră. Se adaugă ouăle, pliculețul de Finesse și se 
amestecă totul, până când se obține o compoziție omogenă.

2. Se adaugă și se încorporează făina, amidonul și praful de copt.

3. Aluatul se toarnă în tava tapetată, în prealabil, cu hârtie de copt, iar tava se introduce la 
cuptor. 

Cuptor electric: cca. 180°C (preîncălzit) 
Cuptor cu aer cald: cca. 160°C (preîncălzit)  
Cuptor pe gaz: treapta 3 (preîncălzit) 
Timp de coacere: cca. 20-25 minute
4. Decor: Se pregătește glazura conform instrucțiunilor de pe ambalaj și se distribuie pe 
suprafața blatului. Prăjitura se decorează cu floricele decor cât timp glazura este încă în stare 
lichidă.

SUGESTIE:
Adăugați 
ingredientele 
uscate în sită  
și cerneți-le direct 
în castron!

Prajitura cu lamaie
La o limonada rece în gradina
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Cca. 24 bucăți 
Timp de preparare: cca. 20 minute 
Timp de coacere: cca. 12-15 minute
 Ingrediente: 
 Pentru aluat:  
225 g făină 

100 g zahăr 

75 g unt 

100 g miere 

1 ou 

 Pentru decor:  
Zahăr pudră cu aromă de vanilie  

Dr. Oetker 

200 g Marțipan Dr. Oetker 

Colorant alimentar de diferite culori 

Dr. Oetker

Ornamente Bobițe dulci Dr. Oetker

Mai aveți nevoie de:
tavă de copt 

hârtie pentru copt 

1. Aluat: Într-un vas de mixat se adaugă făina cu zahărul. Se topesc mierea și untul 
și se adaugă peste amestecul de făină cu zahăr. Se adaugă oul și se amestecă 
totul, până la obținerea unei compoziții omogene.  

2. Se tapetează tava cu hârtie de copt. Cu ajutorul a două lingurițe, se distribuie 
aluatul în tavă, sub forma unor bănuți. Se introduce tava la cuptor.

Cuptor electric: cca. 180°C (preîncălzit) 
Cuptor cu aer cald: cca. 160°C (preîncălzit) 
Cuptor pe gaz: treapta 3 (preîncălzit) 
Timpul de coacere: cca. 12-15 minute, până prind o culoare aurie
3. Decor: Se colorează marțipanul în culorile dorite și se întinde în strat subțire 
pe masa de lucru, pudrată în prealabil cu zahăr pudră. Din marțipan se formează 
„petalele”, iar cu ele se decorează fursecurile pentru a forma „florile”. Mijlocul 
„floricelelor” se ornează cu Bobițele dulci de zahăr.

SUGESTIE:
Se poate întinde 
Marțipanul și între 
2 foi de hârtie de 
copt.

Fursecuri cu flori din martipan
Flori, fete si fursecuri

,
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Cca. 12 porții
Timp de preparare: cca. 15 minute  

Timp de coacere: cca. 45 minute 
Ingrediente:

 Pentru aluat: 
4 ouă 

1 praf de sare 

200 g zahăr 

100 ml ulei 

50 g migdale măcinate foarte fin 

160 g făină + 2 linguri făină 

1 plic Praf de copt Dr. Oetker, stins cu 

lămâie sau oțet

1/2 linguriță Esență de vanilie 38 ml  

Dr. Oetker 

250 g cireșe 

 Pentru decor:  
80 g Marțipan Dr. Oetker 

Mai aveți nevoie de: 
tavă pentru copt

răzătoare

SUGESTIE:
Pentru un gust 
aparte, se poate 
orna și cu migdale 
tăiate, rumenite 
puțin la cuptor.

1. Aluat: Se bat albușurile spumă cu un praf de sare. Se adaugă zahărul și se continuă 
mixarea  până la topirea completă a acestuia. Se încorporează cele 4 gălbenușuri, 
amestecând ușor cu o lingură sau un tel. 

2. Se adaugă uleiul, praful de copt, migdalele măcinate și făina și se amestecă toate 
ingredientele, folosind o lingură, până la obținerea unei compoziții omogene.

3. Se toarnă trei sferturi din cantitatea de aluat într-o tavă, tapetată în prealabil cu ulei și 
făină. Se spală cireșele, se scot sâmburii, se tăvălesc prin puțină făină și se presară peste 
aluat. Peste cireșe, se distribuie aluatul rămas.

4. Decor: Se rade marțipanul, se amestecă cu o lingură de făină, iar mixul rezultat se 
presară peste aluat. Se introduce tava la cuptor.

Cuptor electric: cca. 180°C (preîncălzit) 
Cuptor cu aer cald: cca. 160°C (preîncălzit)  
Cuptor pe gaz: treapta 3 (preîncălzit) 
Timp de coacere: cca. 45 minute

Prajitura cu cirese
Surpriza racoroasa de acasa
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Cca. 8 bucăți
Timp de preparare: cca. 20 minute
Timp de coacere: cca. 20 minute
Ingrediente:
Pentru aluat:
150 g unt 

150 g Zahăr pudră cu aromă de vanilie 

Dr. Oetker 

1 plic Zahăr vanilat Bourbon  

Dr. Oetker

3 ouă 

4 linguri lapte

1 plic Finesse Coajă rasă de lămâie 

Dr. Oetker 

50 g migdale măcinate pudră

150 g făină

Pentru decor:
Margarete sau Trandafiri Dr. Oetker

Mai aveți nevoie de:
tavă sau formă pentru brioşe 

1. Aluat: Cu ajutorul unui mixer, se spumează untul cu zahărul pudră. Se adaugă 
zahărul vanilat, plicul de Finesse, ouăle și laptele și se amestecă totul, până când 
se obține o compoziție omogenă. 

2. Se încorporează apoi făina și pudra de migdale.

3. Se toarnă aluatul în forma de brioșe și se introduce forma la cuptor. 

Cuptor electric: cca. 180°C (preîncălzit) 
Cuptor cu aer cald: cca. 160°C (preîncălzit) 
Cuptor pe gaz: treapta 3 (preîncălzit) 
Timpul de coacere: cca. 20 minute
4. Decor: Brioșele se decorează cu Margarete sau Trandafiri. 

Muffins cu migdale
Zi de vara pâna-n seara!
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Cca. 9 bucăți
Timp de preparare: cca. 20 minute  

Ingrediente:
 3 banane mari 

 Pentru glazură:  
150 g ciocolată 

2 linguri lapte 

sucul de la ½ lămâie 

150 ml apă 

 Pentru decor:  
Ornamente colorate Dr. Oetker 

bețe pentru înghețată 

1. Glazura: Se topește la bain-marie ciocolata, se adaugă 2 linguri lapte, iar compoziția 
rezultată se lasă 1 minut să se răcească.
2. Se taie fiecare banană în 3 bucăți. În fiecare bucată se introduce apoi un băț pentru 
înghețată și se scufundă în apa amestecată cu suc de lămâie, apoi în ciocolata 
topită.
3. Decor: Se decorează fiecare bucată de banană cu ornamente colorate.             

Banane în ciocolata
Bananamania

)
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Cca. 12 bucăți
Timp de preparare: cca. 20 minute
Timp de coacere: cca. 30 minute
Ingrediente:
Pentru aluat:
100 g făină cu agent de creştere 

100 g făină simplă

1 plic Praf de copt Dr. Oetker

1/2 linguriţă Bicarbonat de sodiu  

Dr. Oetker

30 g Cacao neagră Dr. Oetker

100 g Zahăr pudră cu aromă de vanilie 

Dr. Oetker 

150 g zahăr brun

3 ouă

70 ml lapte bătut

Pentru decor:
2 plicuri Decor Glazură cu gust de 

ciocolată Dr. Oetker 

40 ml apă 

Ornamente colorate Dr. Oetker

Mai aveți nevoie de:
formă pentru decupat aluat „steluță”

tavă pentru copt

hârtie de copt

1. Aluat: Se amestecă într-un bol cele două tipuri de făină, praful de copt, 
bicarbonatul, cacaua și cele două tipuri de zahăr.

2. Se bat ouăle cu laptele, iar compoziția rezultată se adaugă peste mixul preparat 
anterior. Se amestecă toate ingredientele, până la obținerea unei compoziții 
omogene. Se toarnă aluatul în tavă, tapetată în prealabil cu hârtie de copt. Se 
introduce tava la cuptor.

Cuptor electric: cca. 180°C (preîncălzit) 
Cuptor cu aer cald: cca. 160°C (preîncălzit) 
Cuptor pe gaz: treapta 3 (preîncălzit) 
Timpul de coacere: cca. 30 minute
3. Se lasă blatul să se răcească, iar apoi, cu ajutorul formei, se decupează 
„steluțele”.

4. Decor: Se prepară glazura conform instrucțiunilor de pe ambalaj. Se decorează 
„steluțele” cu glazură și ornamente colorate.

Stelute de ciocolata
Happy New Year!

)
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  Cca. 6 bucăți 
 Timp de preparare: cca. 20 minute  

Timp de coacere: cca. 20-25 minute
Timp de așteptare: cca. 30 minute 

Ingrediente:
 Pentru aluat: 

120 g ciocolată neagră

120 g unt 

2 ouă

180 g zahăr

½ lingurita Esenţă de rom 38 ml  

Dr. Oetker

3 linguri Cacao Dr. Oetker 

120 g făină

1 plic Praf de copt Dr. Oetker 

Pentru decor: 
200 g ciocolată neagră 

100 ml smântână lichidă pentru frișcă 

30-35% grăsime 

Ornamente Dragoste în tonuri de roz 

Dr. Oetker 

Mai aveți nevoie de: 
tavă pentru brioșe

formă hârtie pentru brioșe

1. Aluat: Se topesc într-o oală ciocolata și untul. Se mixează ouăle și zahărul, până când își 
dublează volumul și apoi se adaugă peste amestecul de ciocolată și unt. Se încorporează 
esența de rom. 

2. Făina se amestecă cu cacaua și praful de copt. Amestecul rezultat se încorporează treptat 
în aluat și se amestecă totul, până când se obține o compoziție omogenă.

3. Se tapetează tava pentru brioșe cu formele de hârtie, apoi se distribuie uniform aluatul.  
Se introduce tava la cuptor, în partea de mijloc a acestuia.

Cuptor electric: cca. 180°C (preîncălzit) 
Cuptor cu aer cald: cca. 160°C (preîncălzit) 
Cuptor cu gaz: treapta 3 (preîncălzit)   
Timp de coacere: cca. 20 - 25 minute
4. Decor: Se topește ciocolata la bain-marie, se mixează cu frișca, iar crema obținută se 
păstrează la rece pentru cca. 30 minute. După ce se scoate de la frigider, crema se mai 
amestecă încă o dată, folosind mixerul. După ce s-au răcit, brioșele se decorează cu cremă 
și ornamente. 

SUGESTIE:
Umple hârtiuțele 
de brioșe doar  
2/3 pentru a nu 
ieși din tavă!

Briose de ciocolata
Dragoste si ciocolata

)

,

)
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Cca. 16 bucăți 
Timp de preparare: cca. 15 minute  
Timp de coacere: cca. 10-12 minute  
Ingrediente:
Pentru aluat:
120 g zahăr 

60 g unt 

1 ou

170 ml lapte 

200 g făină 

1 linguriță rasă Praf de copt  

Dr. Oetker

Pentru decor:
1 plic Decor Glazură cu gust de 

ciocolată Dr. Oetker 

100 g Zahăr pudră cu aromă de vanilie 

Dr. Oetker 

Colorant alimentar Dr. Oetker 

1-2 lingurițe apă 

Ornamente colorate Dr. Oetker

Mai aveți nevoie de:
forme sau tavă pentru gogoși

1. Aluat: Se spumează 40 g unt cu zahăr, apoi se adaugă oul și se amestecă toate 
ingredientele până la obținerea unei compoziții omogene. Se topește untul rămas 
și se lasă la răcit. După ce s-a răcit, se încorporează  alături de lapte în compoziția 
preparată anterior. Se adaugă și se încorporează apoi făina și praful de copt.

2. Se ung formele de gogoși cu unt și se tapetează cu făină. Se distribuie aluatul în 
forme (se umplu pe jumătate) și se introduce forma la cuptor.

Cuptor electric: cca. 180°C (preîncălzit) 
Cuptor cu aer cald: cca. 160°C (preîncălzit) 
Cuptor cu gaz: treapta 3 (preîncălzit)   
Timp de coacere: cca. 10 - 20 minute
3. Decor: Se prepară glazura de ciocolată conform instrucțiunilor de pe ambalaj. 
Alternativ, se poate obține o glazură, dacă amestecați zahăr pudră, colorant 
alimentar și apă. Se decorează gogoșile cu glazură și ornamente colorate.

SUGESTIE:
Încearcă aluatul cu 
scobitoarea. Dacă 
nu rămâne nimic pe 
aceasta, gogoșile 
s-au copt. 

Gogosi glazurate
Rasfat de duminica

,

,
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  Cca. 12-15 bucăți 
 Timp de preparare: cca. 20 minute  

Timp de așteptare: cca. 3-4 ore

 Ingrediente:
 Pentru truffles: 

200 g ciocolată albă

30 ml smântănă pentru frișcă 

30-35% grăsime

1 linguriță Esență de rom 38 ml 

Dr. Oetker

100 g ciocolată cu lapte

2 linguri lapte

Pentru decor: 
1 cutie Ornamente Fire colorate  

de zahăr Dr. Oetker   

Mai aveți nevoie de: 
hârtiuțe pentru bomboane

1. Truffles: Se mărunțește ciocolata și se pune într-un vas mai mare.

2. Se amestecă smântâna cu esența de rom și se adaugă peste ciocolată. Se amestecă 
compoziția obținută până la omogenizare, iar apoi se pune la frigider pentru minim 3-4 ore.

3. Cu ajutorul unui clește mic pentru înghețată (sau a unei lingurițe) se porționează crema de 
ciocolată și se mai pune la rece încă 30 minute.

4. Se modelează crema în formă de biluțe. Se topește ciocolata cu lapte la bain-marie 
împreună cu 2 linguri de lapte și se glasează fiecare biluță.

5. Decor: Se decorează cu ornamentele colorate și se așază pe o farfurie sau în hârtiuțe 
speciale pentru bomboane.

Truffles cu rom
Daruri pentru Mosul!

,
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Cca. 25 bucăți 
Timp de preparare: cca. 40 minute  
Timp de coacere: cca. 20-25 minute  
Ingrediente:

Pentru aluat:
175 ml apă       

¼ linguriță sare      

75 g unt

110 g făină

3 ouă

750 g înghețată de vanilie  

Pentru decor:
2 plicuri Decor Glazură cu gust de 

ciocolată Dr.Oetker

1 cutie Ornamente Fire colorate de 

zahăr Dr. Oetker

1. Aluat: Se pune apa la fiert cu sarea și untul. Când ingredientele încep să fiarbă, 
se ia oala de pe foc și se adaugă făina, amestecând energic, până se încorporează.

2. Cele 3 ouă se bat puțin și apoi se adaugă încet peste aluatul răcit în prealabil.

3. Se tapetează tava cu hârtie de copt. Se distribuie aluatul în tavă, formându-se cu 
ajutorul a 2 linguri 25 de grămăjoare. Se introduce tava la cuptor.

Cuptor electric: cca. 200°C (preîncălzit), apoi 170°C 
Cuptor cu aer cald: cca. 180°C (preîncălzit), apoi 150°C 
Cuptor cu gaz: treapta 4 (preîncălzit), apoi treapta 3   
Timp de coacere: cca. 10 - 15 minute, apoi încă 10 minute, fără a deschide ușa 
cuptorului
4. După ce se răcesc, cojile se taie pe jumătate și se umplu cu o cupă mică de 
înghețată.  

5. Decor: Se prepară glazura conform instrucțiunilor de pe ambalaj. Se decorează 
prăjiturile cu glazură și ornamente colorate.

SUGESTIE:
Spațiul dintre 
grămăjoarele de 
aluat trebuie să 
fie de mărimea 
acestora fiindcă, 
la coacere, își 
dublează volumul.

Profiterol
Cioco-party!
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Cca. 15 bucăți 
 Timp de preparare: cca. 30 minute  

 Ingrediente:
15 caise uscate

100 ml sirop de zahăr (50 ml apă +  

50 ml zahăr)

150 g Marţipan Dr. Oetker

50 g Zahăr pudră cu aromă de vanilie 

Dr. Oetker

Pentru decor:
150 g Glazură ciocolată neagră  

Dr. Oetker

1 cutie Delicii perlate Dr. Oetker

1. Se taie caisele în două. 

2. Se fierb 50 ml apă cu 50 g zahăr pentru 3 minute. Se adaugă caisele în siropul de zahăr 
fierbinte și se lasă 10 minute pentru a se hidrata. Apoi se lasă la scurs.

3. Se presară zahăr pudră pe masa de lucru. Se întinde apoi marțipanul în forma unui pătrat 
cu dimensiunea de 24 x 24 cm, apoi se porționează în pătrățele (cca. 4 x 4 cm).

4. În mijlocul fiecărui pătrat se așază o caisă și se împăturește în marțipan. 

5. Decor: Se prepară glazura conforma instrucțiunilor de pe ambalaj. Se ornează prăjiturile 
cu glazură și Deliciile perlate.

SUGESTIE:
Se poate orna 
și cu cremă de 
ciocolată albă 
cu ajutorul unui 
cornet de hârtie.

Caise cu martipan si ciocolata
Antreu, s’il vu plait!

)
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Cca. 24 bucăți 
Timp de preparare: cca. 30 minute  
Timp de coacere: cca. 10-12 minute  
Ingrediente:

Pentru aluat:
210 g făină

1 linguriță Praf de copt Dr. Oetker

4 lingurițe sare

100 g zahăr

1 banană

60 g unt

180 ml lapte

1 ou

100 g cicolată cu lapte taiată mărunt

Pentru decor:
2 plicuri Decor Glazură cu gust de 

ciocolată Dr. Oetker

1 cutie Ornamente Fire colorate de 

zahăr Dr. Oetker

Mai aveți nevoie de:
tavă sau forme pentru mini-brioșe  

(24 bucăți)

1. Aluat: Se amestecă ingredientele uscate: făina, praful de copt și sarea.

2. Banana se zdrobește cu ajutorul unei furculițe și se adaugă peste zahăr. 

3. Se topește untul. Se adaugă laptele și oul și se amestecă cu banana. Compoziția 
rezultată se toarnă peste ingredientele uscate alături de ciocolata mărunțită și se 
amestecă până la omogenizare.

4. Cu ajutorul unei lingurițe se distribuie compoziția în forme de mini-brioșe. Se 
introduce forma la cuptor.

Cuptor electric: cca. 200°C (preîncălzit) 
Cuptor cu aer cald: cca. 180°C (preîncălzit) 
Cuptor cu gaz: treapta 4 (preîncălzit)   
Timp de coacere: cca. 10 - 12 minute
5. Decor: Se prepară glazura conform instrucțiunilor de pe ambalaj. Se decorează 
mini-brioșele cu glazură și ornamente colorate.

SUGESTIE:
În lipsa unor forme 
de mini-brioșe, mai 
puteți folosi mini 
ceșcuțe tapetate cu 
hârtie de copt.

Mini-muffins cu banane
Petrecere pentru pitici
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 Cca. 16 bucăți 
 Timp de preparare: cca. 45 minute

Timp de coacere: 20 minute
 Ingrediente:

 Pentru aluat: 
150 g curmale tăiate cubulețe

125 ml apă rece

1 linguriță Bicarbonat de sodiu  

Dr. Oetker

150 g unt

150 g zahăr brun

2 ouă

1 plic Zahăr vanilinat Dr. Oetker

175 g făină

1 plic Praf de copt Dr. Oetker

Pentru decor: 
2 plicuri Decor Glazură cu gust  

de caramel Dr. Oetker

1 cutie Margarete Dr. Oetker

1 cutie Delicii perlate Dr. Oetker

Mai aveți nevoie de: 
tavă de copt cu dimensiunea  

28 x 18 cm

1. Se pune la fiert apa alături de curmale. Când au dat în clocot se adaugă bicarbonatul cu 
atenție. Se iau de pe foc și se lasă la răcit.

2. Aluat: Se spumează untul cu zahărul, apoi se adaugă ouăle și zahărul vanilinat. Se 
adaugă făina, praful de copt și curmalele cu tot cu apa în care le-am fiert și amestecăm până 
la omogenizare. 

3. Se distribuie compoziția obținută în tava tapetată cu hârtie de copt. Se introduce tava la 
cuptor. 

Cuptor electric: cca. 180°C (preîncălzit) 
Cuptor cu aer cald: cca. 160°C (preîncălzit) 
Cuptor cu gaz: treapta 3 (preîncălzit)   
Timp de coacere: cca. 25 - 30 minute
5. Decor: Blatul se lasă să se răcească. Se prepară glazura conform instrucțiunilor de pe 
ambalaj. Se decorează prăjitura cu glazură, Margarete și Delicii perlate Dr. Oetker. 

Prajitura cu caramel
Înflorata si stilata pentru o serata!

) )

)

,
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Cca. 24 bucăți 
Timp de preparare: cca. 20 minute  
Ingrediente:
Pentru aluat:
80 ml apă

150 g zahăr

100 g unt

250 g Lapte praf Dr. Oetker

Pentru decor:
1 cutie Dragoste în tonuri de roz 

Dr. Oetker

Mai aveți nevoie de:
tavă sau forme de inimioare

1. Aluat: Se amestecă într-o oală apa cu zahărul. Se pune oala pe foc și se fierbe 
4-5 minute. Se adaugă și se încorporează imediat untul. 

2. Se adaugă laptele praf și se amestecă totul, până la obținerea unei compoziții 
omogene. 

3. Decor: Ciocolata astfel obținută se pune în forme speciale și se presară 
Ornamentele Dr. Oetker.

4. Inimioarele se scot din forme după ce s-au răcit și ciocolata s-a întărit. 

Inimi din ciocolata alba
Noi doi si-un deliciu

)

,
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Cca. 12 bucăți
Timp de preparare: cca. 90 minute  

Timp de coacere: cca. 15 minute 
Timp de așteptare: cca. 60 minute 

Ingrediente:
 Pentru aluat: 

300 g făină

½ linguriță Praf de copt Dr. Oetker

40 g Cacao Dr. Oetker

200 g Zahăr pudră cu aromă de vanilie 

Dr. Oetker

150 g ciocolată

150 g unt

2 ouă

Pentru cremă:  
250 g unt

180 g Zahăr pudră cu aromă de vanilie 

Dr. Oetker

150 g cremă de brânză

 Pentru decor:  
200 g ciocolată albă

3 linguri lapte

Ornamente colorate Dr. Oetker

Mai aveți nevoie de: 
bețișoare de plastic

1. Aluat: Se amestecă ingredientele uscate: făina, praful de copt, cacaua și zahărul.

2. Se adaugă untul și ciocolata topită la bain-marie, apoi ouăle bătute spumă. Se amestecă 
foarte bine până se obține un aluat elastic.

3. Se îmbracă în folie alimentară și se lasă 1 oră la frigider.

4. Se întinde aluatul și se decupează cercuri cu diametrul de 4-5 cm. Se introduce tava la cuptor.

Cuptor cu încălzire electric: cca. 180°C (preîncălzit) 
Cuptor cu aer cald: cca. 160°C (preîncălzit)  
Cuptor pe gaz: treapta 3 (preîncălzit) 
Timp de coacere: cca. 15 minute
5. Crema: Se introduc ingredientele într-un vas de mixare și se amestecă totul, până când 
zahărul se topește.

6. Se realizează „sandvișuri” lipind câte 2 biscuiți cu ½ linguriță de cremă. În fiecare „sandviș” 
se înfig bețișoare.

7. Decor: Se topește ciocolata albă cu 3 linguri de lapte, la bain-marie. Se glasează fiecare 
„sandviș” cu ciocolată albă și se decorează cu ornamente colorate diverse.

,

Sandvisuri din biscuiti
Toti în gradina

) )

,,
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Cca. 12 bucăți
Timp de preparare: cca. 20 minute
Timp de coacere: cca. 15 minute
Timp de așteptare: cca. 60 minute
Ingrediente:
Pentru aluat:
115 g zahăr brun 

115 g margarină 

un praf de sare 

1 pliculeț Zahăr vanilinat Dr. Oetker 

175 g făină 

15 g Cacao Dr. Oetker 

10 g ghimbir pudră 

2-3 linguri de lapte

Pentru decor:
Creioane colorate Dr. Oetker

Mai aveți nevoie de:
formă pentru tăiat steluțe 

sucitor

SUGESTIE:
Dacă aluatul este 
prea tare şi nu 
se poate întinde, 
adaugaţi puţin 
lapte.

1. Aluat: Se amestecă margarina cu zahărul, sarea și zahărul vanilinat. Apoi se 
adaugă făina, cacaua, ghimbirul și se frământă aluatul până se omogenizează.

2. Se întinde aluatul cu un sucitor și se decupează în formele dorite. Bucățile de 
turtă dulce se așază în tavă, iar tava se introduce la cuptor.

Cuptor electric: cca. 180°C (preîncălzit) 
Cuptor cu aer cald: cca. 160°C (preîncălzit) 
Cuptor pe gaz: treapta 3 (preîncălzit) 
Timpul de coacere: cca. 20 minute
3. Decor: După ce s-au răcit, se decorează cu ajutorul Creioanelor colorate  
Dr. Oetker. 

Stelute de turta dulce
Împodobim masa

)

,
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Cca. 12 bucăți
Timp de preparare: cca. 20 minute  

Timp de coacere: cca. 45 minute 
Ingrediente:

 Pentru aluat: 
5 ouă 

120 g zahăr 

120 g unt 

1 lingură de iaurt grecesc (gros) 

100 g ciocolată albă 

2 linguri lapte 

160 g făină 

1 plic Praf de copt Dr. Oetker 

30 g Nucă de cocos Dr. Oetker 

1 plic Zahăr vanilinat Dr. Oetker 

1/2 linguriță coajă rasă de portocale 

120 g coacăze negre

 Pentru decor:  
5 linguri Zahăr pudră cu aromă de 

vanilie Dr. Oetker 

3 lingurițe apă rece 

Ornamente colorate Dr. Oetker

Mai aveți nevoie de: 
tavă pentru chec

1. Aluat: Se spumează 4 gălbenușuri cu zahărul și untul. Apoi se încorporează 1 ou întreg. 

2. Se adaugă o lingură de iaurt, apoi ciocolata topită la bain-marie cu 2 linguri de lapte și se 
omogenizează.

3. Se încorporează făina, praful de copt, nuca de cocos.

4. Se bat albușurile spumă cu un plic de zahăr vanilinat și, împreună cu coaja rasă de 
portocală, se amestecă ușor cu restul compoziției.

5. Se toarnă o treime din cantitatea de aluat în tava tapetată cu hârtie de copt, apoi un strat 
de coacăze, un strat de aluat, alt strat de coacăze și ultimul strat de aluat. Se introduce tava 
la cuptor.

Cuptor cu încălzire electric: cca. 180°C (preîncălzit) 
Cuptor cu aer cald: cca. 160°C (preîncălzit)  
Cuptor pe gaz: treapta 3 (preîncălzit) 
Timp de coacere: cca. 45 minute
6. Decor: Se prepară glazura din zahărul pudră și apă și se toarnă peste checul puțin cald. 
Se ornează checul cu ornamente colorate și dulci. 

Chec
La buni la tara

)
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Cca. 24 bucăți
Timp de preparare: cca. 120 minute
Timp de așteptare: cca. 9 ore
Ingrediente:
Pentru înghețată:
500 ml lapte 

2 Păstăi de vanilie Bourbon Dr. Oetker 

6 galbenușuri 

150 g zahăr tos 

200 ml smântână lichidă pentru frișcă 

30-35% grăsime

Pentru decor:
Ornamente colorate Dr. Oetker

SUGESTIE:
Introduceți o lingură 
în compoziție. Dacă 
pe spatele acesteia 
rămâne o dungă 
clară după ce ați 
dat cu degetul, 
compoziția este 
suficient de groasă.

1. Cu ajutorul unui cuțit, se rade conținutul păstăii de vanilie și se amestecă cu 
laptele. Compoziția rezultată se fierbe pentru scurt timp.

2. Se mixează gălbenușurile cu zahărul până devin o cremă spumoasă, deschisă 
la culoare.

3. Se încorporează treptat laptele fierbinte (fără păstăile de vanilie) și se toarnă 
compoziția într-o oală. Aceasta se pune pe baie de abur, iar compoziția se fierbe 
până se îngroașă.

4. Se ia de pe foc și se lasă să se răcească, iar apoi se introduce la congelator 
pentru o oră.

5. Se bate frișca bine și se mixează în compoziția de la congelator. 

6. Decor: Se dă la congelator pentru 8 ore sau peste noapte, apoi se porționează 
în cornete și se decorează cu ornamente colorate înainte de servire. 

Înghetata de casa
Ziua înghetatei

,

,
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 Cca. 60 bucăți
Timp de preparare: cca. 20 minute 

Timp de coacere: 15-20 minute
Timp de așteptare: 1-2 ore

 Ingrediente: 
 Pentru aluat:  

125 g unt 

100 g Zahăr pudră cu aromă de vanilie 

Dr. Oetker 

1 ou 

1 plic Finesse Aromă naturală de 

coajă de portocale 

2 linguri sirop de zahăr

300 g făină

1 linguriță scorţişoară

 Pentru decor:  
 Creioane pentru decor Dr. Oetker.

Mai aveți nevoie de:
formă pentru decupat aluat „steluță“ 

tavă pentru copt 

hârtie de copt 1. Aluat: Se spumează untul, folosind mixerul. Se adaugă zahărul 
pudră, oul, plicul Finesse și siropul de zahăr. Se adaugă făina cernută 
împreună cu scorțișoara și se amestecă ușor cu mâna, până ce se 
obține un aluat omogen.

2. Aluatul obținut se împachetează într-o folie alimentară și se 
păstrează la rece pentru 1-2 ore.

3. Aluatul se întinde într-o foaie cu grosimea de 4 - 5 mm și se 
decupează cu ajutorul formei steluță. Se distribuie fursecurile în tavă și 
se introduce tava la cuptor.

Cuptor electric: cca. 180°C (preîncălzit) 
Cuptor cu aer cald: cca. 160°C (preîncălzit) 
Cuptor pe gaz: treapta 3 (preîncălzit) 
Timpul de coacere: cca. 15-20 minute
4. Decor: După ce s-au răcit, se decorează „steluțele” cât mai vesel 
cu creioanele colorate Dr. Oetker.

Fursecuri Stea  
Toata familia-i acasa

) )

SUGESTIE:
Pentru un decor 
mai diversificat, 
putem glazura 
steluțele și apoi 
să le ornăm cu 
Confetti Vesele.
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Cca. 4 bucăți
Timp de preparare: cca. 20 minute 

Timp de coacere: cca. 15-20 minute
 Ingrediente: 

 Pentru aluat:  
8 ouă 

250 g zahăr 

2 plicuri Zahăr vanilinat Dr. Oetker 

1 linguriţă Esenţă de lămâie  38 ml 

Dr. Oetker

250 g făină 

4 linguri de ulei 

 Pentru cremă:  
 400 g brânză Mascarpone 

100 g Zahăr pudră cu aromă de vanilie 

Dr. Oekter 

coajă rasă de la 1 lămâie

150 g ciocolată albă 

2 linguri lapte 

Esență de lămâie 38 ml Dr. Oetker 

2 linguri Limoncello 

150 g frișcă lichidă 

2 linguri rase Zahăr pudră cu aromă 

de vanilie Dr. Oekter 

Pentru decor:  
 800 g pastă de zahăr 

300 g Zahăr pudră cu aromă de vanilie 

Dr. Oekter 

Delicii perlate Dr. Oetker 

Mai aveți nevoie de:
formă pentru decupat rotundă  

Ø 10-12 cm 

sucitor 

tavă pentru copt 

hârtie de copt. 

1. Aluat: Într-un vas de mixat se spumează albușurile cu zahărul, apoi 
se adaugă treptat gălbenușurile, zahărul vanilinat și esența de lămâie. 
Se încorporează jumătate din cantitatea de făină, uleiul, apoi cealaltă 
jumătate.

2. Se tapetează tava mare a cuptorului cu hârtie de copt. Se întinde 
aluatul în tavă și se introduce tava la cuptor. 

Cuptor electric: cca. 180°C (preîncălzit) 
Cuptor cu aer cald: cca. 160°C (preîncălzit) 
Cuptor pe gaz: treapta 3 (preîncălzit) 
Timpul de coacere: cca. 15-20 minute, sau până trece testul cu 
scobitoarea
3. Cu ajutorul formei pentru decupat, se vor forma din blat „cercuri” cu 
diametrul de 10 - 12 cm.

4. Crema: Se amestecă brânza Mascarpone cu zahăr, iar apoi se 
adaugă coaja rasă de lămâie, ciocolata topită cu 2 linguri de lapte, 
câteva picături de esență de lămâie și cele două linguri de Limoncello. 
Se mixează frișca lichidă cu zahăr, iar compoziția obținută se 
încorporează în cremă.

5. Se asamblează mini-tortul punând crema între 2 blaturi, ce se 
învelesc ulterior într-un strat subțire de cremă.

6. Decor: Pe o planșă de lucru, cu ajutorul unui sucitor, se întinde 
pasta de zahăr, peste care se presară zahăr pudră. Din pasta de zahăr 
se decupează bucăți suficient de mari pentru a acoperi suprafața 
fiecarui tort în parte. Se îmbracă mini-torturile cu pasta de zahăr și se  
decorează cu Delicii perlate Dr. Oetker.

Mini tort cu Mascarpone
Multi ani traiasca!,

))
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