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E timpul celor mai bune prãjituri cu
aditivii de patiserie Dr. Oetker!
Se adaugã:

Bucuria
primãverii

Caiet de reåete nr. 5
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Se adaugã:

Bucuria primãverii
Mireasma primãverii trezeæte în noi curiozitatea
pentru tot ce e nou. Razele soarelui ne încarcã din
plin cu energie vitalã. Nici un anotimp nu reuæeæte sã
ne bine dispunã aæa cum o face primãvara. De aceea
ar trebui sã întâmpinãm primãvara ca pe o sãrbãtoare.

Clipe de sãrbãtoare
De mulåi ani, produsele
Dr. Oetker sunt indispensabile
în bucãtãria oricãrei bune
gospodine. Æi pentru cã
Paætele este aproape,
ajutoarele de la Dr. Oetker au din nou un rol important
în pregãtirea bucatelor pentru noaptea de Înviere.
Pentru aceastã ocazie am pregãtit câteva reåete
originale Dr. Oetker. Toate au fost testate cu grijã în
bucãtãria noastrã, aæa cã, dacã respectaåi întocmai
instrucåiunile, vã vor ieæi æi dumneavoastrã la fel de
bine. Iar pentru ca anul acesta Paætele sã fie un
adevãrat festin, vã oferim reåete pentru dulciuri
deosebite.

Vã urãm Sãrbãtori Fericite æi o
primãvarã frumoasã în 2005!
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Scufiåa Roæie
Ingrediente:

Mod de preparare:

Pentru aluat:
• 125 g unt sau margarinã
• 100 g Zahãr pudrã Dr. Oetker
• 1 plic Zahãr vanilinat Dr. Oetker
• 3 ouã
• 125 g fãinã albã
• 1/2 plic Praf de copt Dr. Oetker
• 2 - 3 linguri cremã de alune - nuga
(ex. Nutella)
• 1 pahar (0,7 l) viæine din compot
(fãrã sâmburi)

1. Compoziåia:
Untul sau margarina, zahãrul pudrã æi
zahãrul vanilinat se freacã pânã se obåine
o spumã. Albuæurile se separã de
gãlbenuæuri. Gãlbenuæurile se
omogenizeazã treptat în crema de unt, iar
albuæurile se bat spumã. Fãina æi praful de
copt se amestecã æi se încorporeazã
treptat în compoziåia din gãlbenuæuri.
Se adaugã spuma de albuæuri.

Pentru cremã:
• 250 g brânzã dulce
• 1 plic Zahãr vanilinat Dr. Oetker
• 1 plic Praf de friæcã Dr. Oetker
• 150 ml lapte rece
Pentru decorat:
• 1 plic Tort-gelee roæu Dr. Oetker
• 1 plic Praf de friæcã Dr. Oetker
• 250 ml suc de viæine
• 100 ml smântânã pentru friæcã
• 12 viæine

2. Jumãtate din compoziåie se toarnã
într-o formã de tort unsã æi tapetatã cu
fãinã. În compoziåia rãmasã se adaugã
crema de alune-nuga æi se amestecã pânã
se obåine o compoziåie omogenã.
3. Într-un castron se lasã la scurs viæinele
din compot; 12 dintre acestea se
pãstreazã pentru decorarea tortului.
Fructele rãmase se adaugã în compoziåia
cu nuga æi apoi se toarnã în forma de copt
peste primul amestec. Se introduce în
cuptor.
Cuptorul electric: 170ºC, pe treapta din
mijloc (preîncãlzit)
Cuptorul cu aer fierbinte: 150ºC
(preîncãlzit)
Cuptorul cu gaz: treptele 2 - 3 (preîncãlzit)
Timp de coacere: 30 - 40 minute
Dupã coacere, blatul se lasã la rãcit.

Se adaugã:

4. Se amestecã brânza cu zahãrul
vanilinat. Friæca se preparã conform
instrucåiunilor de pe ambalaj æi se
încorporeazã treptat în brânzã. Crema
astfel obåinutã se întinde pe blatul rãcit
æi se mai lasã 30 de minute la frigider
pentru a se întãri.
5. Jeleul pentru tort se preparã conform
instrucåiunilor de pe ambalaj (folosind
siropul de viæine) æi se toarnã peste crema
de brânzã.
6. Dupã ce s-a întãrit, tortul se decoreazã
cu friæcã æi viæine.
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Plãcintã cu mac
Ingrediente:

Mod de preparare:

Pentru aluat:
• 500 g cartofi fieråi
(daåi prin rãzãtoare)
• 200 g unt sau margarinã
• 200 g Zahãr pudrã Dr. Oetker
• 550 g fãinã albã
• 2 ouã
• 1 plic Praf de copt Dr. Oetker
• 1 vârf de cuåit de sare
• coajã de lãmâie rasã

1. Aluatul:
Cartofii pisaåi, untul sau margarina, zahãrul,
ouãle, fãina amestecatã cu praful de copt,
sarea æi coaja de lãmâie se pun într-un
castron æi se frãmântã pânã se obåine un
aluat omogen.

Pentru umpluturã:
• 200 ml lapte
• 100 g zahãr tos
• 1 plic Zahãr vanilinat Dr. Oetker
• 350 g mac mãcinat
• 50 g gem de prune
Pentru uns:
• 1 ou bãtut

Se adaugã:

2. Umplutura:
Laptele cu zahãrul vanilinat æi coaja de
lãmâie se amestecã într-un castron æi se
dau în clocot. Cratiåa se ia de pe foc, se
adaugã mai întâi macul mãcinat cu zahãrul
tos, apoi gemul; se amestecã totul foarte
bine æi apoi se lasã sã se rãceascã.
3. Aluatul se împarte în trei pãråi egale.
Fiecare bucatã se întinde pe planæeta
presãratã cu fãinã pentru a se obåine o
foaie cu dimensiunile de 30 x 40 cm.
Fiecare foaie se unge cu o treime din
compoziåia cu mac æi se rãsucesc laturile
mai lungi pe direcåia spre centrul foii (vezi
foto). Cu ajutorul unui cuåit înmuiat în apã
se taie bucãåi late de 5 cm. Se aæeazã pe
tava unsã, se ung cu ou bãtut, iar tava se
introduce în cuptor.
Cuptorul electric: 170ºC, pe treapta din
mijloc (preîncãlzit)
Cuptorul cu aer fierbinte: 150ºC
(preîncãlzit)
Cuptorul cu gaz: treptele 2 - 3 (preîncãlzit)
Timp de coacere: 20 - 25 minute
Dupã ce s-a copt, plãcinta cu mac se lasã
sã se rãceascã.

Sugestie: Pentru a uæura mãcinarea
macului, se recomandã amestecarea în
prealabil a acestuia cu zahãr tos.
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Prãjiturã Mokka
Ingrediente:

Mod de preparare:

Pentru aluat:
• 4 ouã
• 150 g Zahãr pudrã Dr. Oetker
• 125 ml ulei
• 125 ml apã mineralã
• 3 fiole Esenåã de rom Dr. Oetker
• 150 g fãinã
• 1/2 plic Praf de copt Dr. Oetker
• 2 linguri Cacao Dr. Oetker
• 1 linguriåã cafea mãcinatã sau instant
• 200 g alune de pãdure mãcinate, prãjite
în prealabil într-o tigaie fãrã grãsime

1. Aluatul:
Ouãle æi zahãrul se amestecã bine æi se
bat cu ajutorul mixerului pânã se obåine o
spumã. Se adaugã treptat uleiul, apa
mineralã æi esenåa de rom. Apoi se adaugã
treptat fãina amestecatã cu praful de copt,
cacao, cafeaua æi alunele mãcinate. Se
bate cu mixerul pânã se obåine o
compoziåie care se toarnã în tava pe care
am pus în prealabil o hârtie pentru copt æi
se dã la cuptor.

Pentru decorat:
• 2 plicuri Glazurã cu gust de
ciocolatã Dr. Oetker
• boabe de cafea

2. Dupã ce s-a copt, prãjitura se
aæeazã pe o planæetã presãratã cu zahãr,
se desprinde hârtia æi se lasã sã se
rãceascã.

3. Dupã ce s-a rãcit, peste prãjiturã se
toarnã glazura preparatã conform
instrucåiunilor de pe ambalaj æi se orneazã
dupã propria fantezie.

Se adaugã:

Cuptorul electric: 170ºC, pe treapta din
mijloc (preîncãlzit)
Cuptorul cu aer fierbinte: 150ºC
(preîncãlzit)
Cuptorul cu gaz: treptele 2 - 3 (preîncãlzit)
Timp de coacere: 20 - 25 minute
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Fantezie în alb
Ingrediente:

Mod de preparare:

Pentru aluat:
• 3 ouã
• 120 g Zahãr pudrã Dr. Oetker
• 50 g fãinã semifinã
• 50 g Gustin Dr. Oetker
(amidon din porumb)
• 1/2 plic Praf de copt Dr. Oetker
• 1 lingurã Cacao Dr. Oetker

1. Aluatul:
Se bat ouãle cu zahãrul. Cu o lingurã de
lemn se amestecã uæor fãina împreunã cu
Gustin, praful de copt æi cacao.
Compoziåia se toarnã într-o formã de tort
tapetatã cu hârtie pentru copt æi se dã la
cuptor.

Pentru crema de alune:
• 1/2 plic Gelatinã Dr. Oetker
• 50 ml apã
• 1 plic Zahãr vanilinat Dr. Oetker
• 450 – 500 ml smântânã
• 100 g ciocolatã rasã cu lapte æi alune
(sau ciocolatã menajerã)
Pentru acoperirea blatului:
• gem de afine

Cuptorul electric: 170ºC, pe treapta din
mijloc (preîncãlzit)
Cuptorul cu aer fierbinte: 150ºC
(preîncãlzit)
Cuptorul cu gaz: treptele 2 - 3 (preîncãlzit)
Timp de coacere: cca. 20 minute
2. Crema de alune:
Gelatina se lasã sã se umfle în 50 ml apã,
dupã care se dizolvã pe bain-marin. Se
bate smântâna cu zahãrul vanilinat pânã se
obåine o spumã tare. Se presarã apoi
ciocolatã rasã, se toarnã cu grijã gelatina
dizolvatã (nu fierbinte!) æi se amestecã.
3. Dupã coacere se îndepãrteazã hârtia
de pe blat æi se lasã sã se rãceascã. Blatul
rãcit se unge din belæug cu gem æi se
aæeazã înapoi în forma de tort.

Se adaugã:

4. Peste stratul de gem se întinde crema
de alune æi se netezeæte sau se fac
diverse forme pe suprafaåã, dupã fantezia
fiecãruia. Tortul se lasã în frigider 3 ore,
dupã care se poate servi.
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Prãjiturã cu banane æi
glazurã de ciocolatã
Ingrediente:

Mod de preparare:

Pentru aluat:
• 4 ouã
• 120 g Zahãr pudrã Dr. Oetker
• 120 g fãinã
• 1/2 plic Praf de copt Dr. Oetker

1. Aluatul:
Albuæurile se separã de gãlbenuæuri æi se
bat bine; se adaugã treptat zahãrul æi se
bat în continuare pânã se întãresc. Apoi se
adaugã pe rând gãlbenuæurile æi fãina
amestecatã în prealabil cu praful de copt.
Din aluatul obåinut se coc 2 foi (dimensiuni
20/30 cm) pe tava de aragaz, acoperitã în
prealabil cu hârtie pentru copt; fiecare
foaie se coace timp de 12 minute (cuptor
treapta 2-3, poziåia din mijloc).

Pentru umpluturã:
• 2 plicuri Cremã pentru tarte
Dr. Oetker
• 500 ml lapte
• 4 banane
• 100 g gem (marmeladã) de caise
Pentru decorat:
• 2 plicuri Glazurã cu gust de
ciocolatã Dr. Oetker

2. Dupã ce s-au copt cele 2 foi se lasã sã
se rãceascã. Apoi se ia o foaie se unge cu
marmeladã æi se acoperã cu bananele
tãiate pe jumãtate in lungime. Crema se
preparã conform instrucåiunilor de pe plic,
se aæeazã peste banane æi se
uniformizeazã cu atenåie. Deasupra se
aæeazã cea de-a doua foaie.

Se adaugã:

3. Glazura se preparã conform
instrucåiunilor de pe plic æi se toarnã
deasupra prãjiturii. Prãjitura se poate servi
dupã ce se pãstreazã minim 2 ore în
frigider.
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Baghete cu cocos
Ingrediente:

Mod de preparare:

Pentru aluat:
• 120 g margarinã
• 250 g fãinã albã
• 50 g Zahãr pudrã Dr. Oetker
• 1/2 plic Praf de copt Dr. Oetker
• 100 ml suc de mere
• coajã rasã de lãmâie
• 1 ou

1. Aluatul:
Toate ingredientele se amestecã într-un
castron pânã se obåine un aluat omogen
care se dã la frigider timp de jumãtate de
orã pentru a se întãri.

Pentru glazura de mere:
• 120 g Zahãr pudrã Dr. Oetker
• 3 linguri suc de mere

2. Dupã ce s-a întãrit, aluatul se taie în
douã pãråi æi din fiecare se formeazã un
dreptunghi de 24 x 30 cm. Înainte de a
forma cele douã dreptunghiuri, se presarã
cu fãinã planæeta de lucru. Cu ajutorul
rolei, se taie benzi de 3 x 6 cm care se
aæeazã pe tava tapetatã cu hârtie pentru
copt æi se introduce în cuptor.

Pentru presãrat:
• 25 g nucã de cocos rasã

3. Dupã ce s-au copt, baghetele se lasã
sã se rãceascã.
4. Glazura de mere:
Zahãrul æi sucul de mere se amestecã
pânã se obåine o compoziåie cremoasã,
omogenã.

Se adaugã:
5. Baghetele rãcite se aæeazã una lângã
cealaltã æi se acoperã cu glazura de zahãr
cu ajutorul cornetului de decorat. Apoi se
presarã nucã de cocos rasã æi se lasã la
rãcit.
Cuptorul electric: 180ºC, pe treapta din
mijloc (preîncãlzit)
Cuptorul cu aer fierbinte: 150ºC
(preîncãlzit)
Cuptorul cu gaz: treptele 2 - 3 (preîncãlzit)
Timp de coacere: 12 minute

