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cele mai indicate perioade pentru prepararea conservelor din fructe prezentate în reåetar

ananas
agriæe

Se adaugã:

banane
flori de soc
afine
piersici
meriæoare
lãmâi
struguri

Aroma
anotimpurilor

pere
mere
cãpæuni
kiwi
zmeurã
caise
nectarine
mure
portocale
rhabarber
coacãze
prune
cireæe
viæine
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Se adaugã:
Tot ce este mai bun.
Pentru ca din fructe æi legume sã se ajungã la comori fãcute în casã, nu trebuie
sã lipseascã un anumit ingredient - calitatea - deoarece fructele cele mai
frumoase se transformã foarte simplu în cea mai plãcutã dulceaåã numai cu
reåetele corecte æi cu ingredientele corespunzãtoare. De aceea toate reåetele din
Laboratorul de testãri Dr. Oetker sunt elaborate æi verificate cu atenåie de
profesioniæti, iar produsele noastre de conservare se caracterizeazã dintotdeauna
printr-o reuæitã garantatã.
Conform filozofiei noastre: “Calitatea e cea mai bunã reåetã”.

Gelfix Clasic.
Doriåi sã preparaåi o dulceaåã dar nu aveåi destulã experienåã? Acum, datoritã
conservanåilor Dr. Oetker, experienåa în bucãtãrie conteazã din ce în ce mai puåin,
iar dulceåurile se preparã mult mai uæor æi repede. Gelfix Clasic, ingredientul ideal,
face ca fructele sã îæi pãstreze toate calitãåile naturale: formã, culoare, gust æi
vitamine. Pentru cã dulceaåa trebuie sã fiarbã doar 1 minut æi se încheagã rapid.

Pikant fix iute & Pikant fix dulce-acriæor.
Pentru conservarea legumelor, alegeåi cea mai scurtã cale: Pikant fix iute sau
dulce-acriæor. Cu Pikant fix se obåin întotdeauna cele mai bune murãturi în oået iar
legumele îæi pãstrezã proprietãåile naturale: consistenåã æi vitamine.

Sare de lãmâie & Conservant..
Micii specialiæti cu putere mare de acåiune! Sarea de lãmâie de la Dr. Oetker ajutã
la gelifiere, accentueazã æi rafineazã gustul dulceåurilor, gemurilor sau jeleurilor.
Conservantul Dr. Oetker împiedicã mucegãirea sau fermentaåia nedoritã a
legumelor æi fructelor.
Vã recomandãm sã încercaåi toate reåetele prezentate în acest caiet. Totul va fi
uæor, aæa cum v-am promis.
Dupã ce veåi prepara reåetele, veåi vedea cât de des vã vor vizita prietenii!
Succes!
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Marmeladã de agriæe
(pentru 4 borcane de 350 ml)

Ingrediente:

Mod de preparare:

• 1000 g agriæe

Se taie agriæele æi se amestecã cu
zahãrul vanilinat. Se toarnã
conåinutul plicului de Gelfix Clasic
amestecat în prealabil cu 2 linguri
de zahãr æi se dau în clocot. Se
adaugã restul de zahãr, se lasã sã
fiarbã cca. 5 minute amestecând
continuu dupã care se ia de pe
foc.

• 800 g zahãr
• 1 plic de Zahãr vanilinat Dr. Oetker
• 1 plic Gelfix Clasic Dr. Oetker

Pregãtire:
Se spalã agriæele æi se lasã la zvântat.
Se îndepãrteazã codiåele.

Borcanele pregãtite se umplu
imediat cu marmelada fierbinte æi
se înfileteazã capacele.

Se adaugã:
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Marmeladã de mere æi prune cu
coriandru æi mentã
(pentru 4 borcane de 350 ml)

Ingrediente:

Mod de preparare:

• 500 g mere curãåate, fãrã cotoare

Se adaugã coriandrul, menta æi
conåinutul plicului de Gelfix Clasic
amestecat în prealabil cu 2 linguri
de zahãr. Compoziåia se fierbe,
amestecând continuu. Se adaugã
mierea æi restul de zahãr.

• 500 g prune fãrã sâmburi
• 1 linguriåã coriandru mãcinat
• 1 frunzã de mentã tãiatã fin
• 1 plic Gelfix Clasic Dr. Oetker
• 100 g miere
• 800 g zahãr
• 3 linguri de vin roæu

Pregãtire:
Merele se taie în bucãåi mai mari iar
prunele se paseazã.

Se adaugã:

Dupã ce a dat în clocot,
compoziåia se mai fierbe 3 minute.
La final, se adaugã în marmelada
fierbinte vinul roæu, amestecând
bine. Înfierbântate în prealabil,
borcanele se umplu pânã la
marginea lor superioarã. Se
înfileteazã imediat capacele,
se rãstoarnã borcanele æi se lasã
pentru 5 minute aæezate pe
capac.
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Marmeladã de caise æi mac
(pentru 4 borcane de 350 ml)

Ingrediente:

Mod de preparare:

• 100 g stafide

Se amestecã bine caisele cu
sucul de lãmâie, se adaugã macul,
stafidele înmuiate în rom æi
conåinutul plicului de Gelfix Clasic
amestecat în prealabil cu 2 linguri
de zahãr. Se pun pe foc æi se

• 4 linguriåe rom
• 900 g caise fãrã sâmburi
• sucul de la o singurã lãmâie
• 2 linguriåe de mac mãcinat
• 1 plic Gelfix Clasic Dr. Oetker
• 900 g zahãr

Pregãtire:
Se amestecã stafidele cu romul æi se lasã peste
noapte sã stea într-un recipient închis.
Se taie caisele în bucãåi mici (eventual se
paseazã).

Se adaugã:

amestecã în mod continuu pânã
ce compoziåia dã în clocot. Se
adaugã restul de zahãr, se lasã sã
fiarbã încã 6 minute amestecând
încontinuu dupã care se ia de pe
foc. Cu marmelada fierbinte se
umplu borcanele calde pânã la
marginea lor superioarã æi se
înfileteazã capacele.
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Gem de viæine
(pentru 4 borcane de 350 ml)

Ingrediente:

Mod de preparare:

• 200 ml apã

Se paseazã viæinele, se amestecã
cu apa, zahãrul vanilat æi conåinutul
plicului de Gelfix Clasic
amestecat în prealabil cu 2 linguri

• 900 g zahãr
• 2 plicuri de Zahãr vanilinat Dr. Oetker
• 1 plic Gelfix Clasic Dr. Oetker
• 800 g viæine fãrã sâmburi
• 6 linguri de rom

Pregãtire:
Viæinele se spalã æi li se scot sâmburii.
de zahãr. Se dã în clocot. Se
adaugã restul de zahãr æi se lasã
sã fiarbã încã 6 minute,
amestecând continuu. Se ia gemul
de pe foc æi se adaugã romul. Se
umplu borcanele fierbinåi pânã la
marginea lor superioarã.

Se adaugã:
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Gem de piersici
(pentru 4 borcane de 350 ml)

Ingrediente:

Mod de preparare:

• 1000 g piersici

Fructele spãlate se taie în bucãåi
foarte mici æi se amestecã în oalã
cu sarea de lãmâie æi conåinutul
plicului de Gelfix Clasic amestecat
în prealabil cu 2 linguri de zahãr.
Se dã în clocot. Se adaugã restul
de zahãr æi gemul se mai fierbe
aproximativ 2 minute, timp în care

• 1000 g zahãr
• 1 linguriåã Sare de lãmâie Dr. Oetker
• 1 plic Gelfix Clasic Dr. Oetker
• 4 linguri de rom

Pregãtire:
Se spalã piersicile, se curãåã de coajã,
se îndepãrteazã sâmburii æi se cântãresc
1000 g.

Se adaugã:

se amestecã permanent. Se ia de
pe foc æi se încorporeazã romul în
gem. Se toarnã imediat în
borcanele pregãtite. Se înfileteazã
imediat capacele, se rãstoarnã
borcanele æi se lasã pentru 5
minute aæezate pe capac.
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Jeleu de coacãze, agriæe æi vin
roæu
(pentru 4 borcane de 350 ml)

Ingrediente:

Mod de preparare:

• 300 g coacãze

Se îndepãrteazã codiåele de la
coacãze æi agriæe. Fructele se
fierb timp de 5 minute în 25 ml
apã. Se ia compoziåia de pe foc æi
se lasã sã se aæeze. Sucul de
fructe obåinut se mãsoarã æi se
completeazã pânã la 750 ml cu
vin roæu. Se încorporeazã în

• 300 g agriæe
• 25 ml apã
• 300 ml vin roæu
• 1 plic Gelfix Clasic Dr. Oetker
• 1000 g zahãr

Se adaugã:
compoziåie conåinutul plicului de
Gelfix Clasic amestecat în
prealabil cu 2 linguri de zahãr æi
totul se pune din nou la fiert. La
final, se adaugã restul de zahãr æi
se amestecã continuu, pânã ce
jeleul dã în clocot. Se lasã sã
fiarbã cca. 2 minute. Se umplu
borcanele calde pânã la marginea
superioarã æi se înfileteazã
capacele.
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Jeleu de citrice
(pentru 4 borcane de 500 ml)

Ingrediente:

Mod de preparare:

• 400 ml suc de portocale (cca. 8 portocale)

În sucul care fierbe se adaugã
restul de zahãr æi sarea de lãmâie,
se amestecã bine æi se lasã sã
fiarbã aproximativ 1 minut. Se ia
compoziåia de pe foc æi se
încorporeazã cele 3 linguriåe de

• 200 ml suc de grapefruit (cca. 2
grapefruit-uri)

• 150 ml suc de lãmâie (cca. 3 lãmâi)
• 1 plic Gelfix Clasic Dr. Oetker
• 1000 g zahãr
• 3 linguri rom (nu este obligatoriu)
• 1 linguriåã Sare de lãmâie Dr. Oetker

Pregãtire:
Se strecoarã sucul de la citrice, se amestecã cu
conåinutul plicului de Gelfix Clasic
amestecat în prealabil cu 2 linguri de zahãr
æi se dã în clocot.

Se adaugã:

rom. Se umplu apoi borcanele
calde pregãtite æi se înfileteazã
imediat.
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Piure de mere
(pentru 5 borcane de 200 ml)

Ingrediente:

Mod de preparare:

• 1500 g mere curãåate de coajã æi cotor

Compoziåia se amestecã cu apa æi
sarea de lãmâie æi se pune la fiert.
Fierberea dureazã aproximativ 10
minute pânã se înmoaie merele.
Se ia compoziåia de pe foc æi se

• 375 ml apã
• 2 linguriåe Sare de lãmâie Dr. Oetker
• 1 linguriåã scoråiæoarã mãcinatã
• 6-8 linguri de zahãr (în funcåie de cât de
acre sunt merele)

• 1 plic Conservant Dr. Oetker

Pregãtire:
Merele se spalã, se curãåã de coajã, se
îndepãrteazã cotoarele æi se taie în bucãåele.

Se adaugã:

amestecã bine. Se adaugã
scoråiæoara æi zahãrul æi se pune
totul din nou la fiert, pânã dã în
clocot. Se ia compoziåia de pe foc
æi se amestecã bine cu conåinutul
plicului de conservant, dupã care
se toarnã imediat în borcanele
pregãtite.
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Nectarine în sirop caramel
(pentru 4 borcane de 500 ml)

Ingrediente:

Mod de preparare:

• 1200 g nectarine curãåate de coajã æi

250 g zahãr se pun într-o oalã, se
lasã la foc mic æi se amestecã
continuu, pânã se caramelizeazã
(capãtã culoarea maronie). Se
adaugã cu grijã apa æi restul de
250 g de zahãr, amestecând
permanent.
Se amestecã æi se fierbe
compoziåia pânã se topeæte tot
zahãrul. Siropul astfel preparat se
toarnã peste nectarine. Borcanele

sâmburi

• 4 vârfuri de cuåit de Conservant Dr. Oetker
• 4 linguri rom
• 250 g zahãr (pentru caramelizare)
• 900 ml apã
• 250 g zahãr

Pregãtire:
Nectarinele se taie în bucãåi mici æi se
repartizeazã în borcane. În fiecare borcan se
mai adaugã un vârf de cuåit de conservant
æi o lingurã de rom.

Se adaugã:

se înfileteazã, se scuturã bine æi
se aæeazã într-o tavã de cuptor în
care s-a turnat apã fierbinte pânã
la înãlåimea de 2 cm.
Se introduce tava cu borcanele în
cuptor æi se menåine timp de 50
de minute la temperatura de 95°C
(treapta 1).
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Sirop de cãpæuni
(pentru 1750 ml sirop)

Ingrediente:

Mod de preparare:

• 1000 ml apã fiartã æi rãcitã

În sucul filtrat se adaugã conåinutul
plicului de Gelfix Clasic amestecat
în prealabil cu 2 linguri de zahãr.
Se amestecã æi se dã în clocot. Se
adaugã restul de zahãr æi se lasã
sã fiarbã cca. 2 minute. Siropul
fierbinte se toarnã imediat în sticle
spãlate, care se pun apoi la rece.

• 1000 g cãpæuni spãlate, fãrã codiåe æi
zdrobite

• 1 pachet Sare de lãmâie Dr. Oetker
• 1 plic Gelfix Clasic Dr. Oetker
• 1000 g zahãr

Pregãtire:
Cãpæunile se amestecã bine cu apa æi sarea
de lãmâie, se acoperã æi se lasã sã stea peste
noapte. A doua zi se strecoarã sucul
printr-un tifon.

Se adaugã:

Siropul se dilueazã, dupã gust, cu
apã rece sau sifon.
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Bowle de fructe
(pentru 4 borcane de 500 ml)

Ingrediente:

Mod de preparare:

• 5 lãmâi proaspete

Apa cu zahãrul se fierb încet, se ia
vasul de pe foc æi se adaugã
conservantul, amestecând
continuu. În acest amestec se

• 200 g zmeurã
• 200 g afine
• 200 g agriæe
• 200 g cãpæuni mici
Sucul:

• 450 ml apã
• 140 g zahãr
• 4 vârfuri de cuåit de Conservant Dr. Oetker
• 1000 ml vodcã

Pregãtire:
Lãmâile se taie în
rondele subåiri de
cca. 4 mm æi se
împart în borcane peste care se aæeazã
straturi de fructe în ordinea doritã.

Se adaugã:

toarnã vodca, dupã care
compoziåia se toarnã în borcane,
peste fructe. Dupã înfiletare,
borcanele se aæeazã într-un loc
întunecos æi rece æi se lasã cca. 3
zile. Preparatul se serveæte rece.
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Suc de roæii
(pentru 1300 ml suc)

Ingrediente:

Mod de preparare:

• 1000 g roæii

Roæiile se spalã æi se taie în
bucãåele. Se amestecã bine cu
apa, sucul de portocale, sarea æi
zahãrul æi se pun pe foc.
Compoziåia se fierbe cca. 10
minute (astfel încât roæiile sã fie
bine fierte). Vasul se ia de pe foc
æi se lasã sã stea - acoperit - cca.
5 minute.

• 1000 ml apã
• sucul de la douã portocale
• 2 linguriåe de sare
• 2 linguriåe de zahãr
• 2 linguriåe de oået
• 1 linguriåã Conservant Dr. Oetker

În continuare, se paseazã roæiile.
Compoziåia obåinutã se trece prin
sitã. Sucul rezultat se pune din
nou la fiert, dupã care se ia de pe
foc æi se adaugã oåetul æi produsul
de conservare. Totul se amestecã
bine æi se umplu borcanele
dinainte pregãtite. Se pãstreazã la
rece.

Se adaugã:
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Brânzã conservatã
(pentru 2 borcane de 500 ml)

Ingrediente:

Mod de preparare:

• 250 ml ulei

Zahãrul, Pikant fix-ul æi oåetul se
lasã sã se dizolve în ulei, la foc
mic. Dupã ce zahãrul s-a dizolvat
se ia vasul de pe foc æi amestecul
se lasã sã se rãceascã. Brânza se
taie în bucãåi æi se aranjeazã în
borcane, iar deasupra se aæeazã dupã preferinåã - mãslinele, ceapa,
usturoiul etc., peste care se

• 1 linguriåã de zahãr
• 1 linguriåã Pikant fix iute Dr. Oetker
• 3 linguri de oået (8 %)
• 3 bucãåi de brânzã cu mucegai
(de câte 150 g)

• la alegere: mãsline, ceapã, usturoi,
ardei capia, etc

Se adaugã:

toarnã amestecul. Se înfileteazã
capacele la borcane æi se lasã sã
stea cca. 5 zile într-un loc rãcoros
æi întunecos.
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Tricolor din ardei cu dovlecei
(pentru 5 borcane de 1000 ml)

Ingrediente:

Mod de preparare:

• 520 g ardei gras roæu

Zarzavatul astfel pregãtit se
amestecã bine æi se umplu
borcanele. Apa se amestecã cu
oåetul æi zahãrul, se adaugã zeama
de lãmâie æi conåinutul plicului de
Pikant fix. Se pune acest amestec
pe foc æi se lasã sã fiarbã cca. 3
minute. Se toarnã foarte fierbinte

• 520 g ardei gras galben
• 520 g ardei gras verde
• 520 g castraveåi
• 520 g dovlecei
• 1500 ml apã
• 500 ml oået (de 8 %)
• sucul de la 1 lãmâie
• 150 g zahãr
• 1 plic Pikant fix dulce-acriæor Dr. Oetker

Pregãtire:
Zarzavaturile se spalã, se curãåã æi se
cântãresc. Ardeiul æi castravetele se taie în
rondele, iar dovleceii se taie în bucãåele.

Se adaugã:

peste zarzavat æi borcanele se
închid imediat, se æterg æi se
aæeazã în loc rãcoros.

