Îmbogăţeşte
aromele
toamnei!

Caiet rețete nr. 23

Îmbogăţeşte aromele toamnei!
Toamna, cu aromele ei inconfundabile, ne
îndeamnă să redescoperim plăcerea de a scoate din
cuptor dulciurile ce aduc bucurie întregii familii!
V-am pregătit o gama variată de rețete ce combină
fructele de sezon cu noile esenţe de la Dr. Oetker pentru
a descoperi bogăţia de arome şi gusturi pe care acestea
le pot conferi prăjiturilor tale preferate!
Adaugă prăjiturilor tale un plus de savoare cu noile
esenţe de la Dr. Oetker, răsfaţă-i pe cei mici cu delicii

de sezon sau, pur şi simplu, fă-ţi o plăcere de fiecare
dată şi te vei mândri cu gustul inconfundabil al prăjiturilor
proaspăt scoase din cuptor! Dr. Oetker ţi-a pregătit
toamna asta o mulţime de surprize pentru momente de
neuitat în familie!

Spor la prăjiturit!
Echipa Dr. Oetker România

Ingrediente:
Pentru aluat:
200 g unt sau margarină,
150 g zahăr,
1 plic Zahăr vanilinat Dr. Oetker.
2 ouă,
150 ml lapte,
250 g făină,
½ plic Praf de copt
cu şofran Dr. Oetker.
Pentru umplutură:
650 g pere tăiate cubuleţe,
250 ml vin alb,
100 g zahăr,
1 linguriţă rasă scorţişoară,
1 linguriţă,
Esenţă de portocale Dr. Oetker,
1 plic Vege Gel,
Dr. Oetker,
200 ml apă rece,
1 plic Pudding cu aromă
de vanilie Dr. Oetker.
Pentru decor:
1 plic Spumă pentru deserturi cu gust
de frişcă Dr. Oetker,
1 lingură Cacao Dr. Oetker,
150 ml lapte.

Prăjitură cu pere
și scorțișoară
Pasul 1 Se bate spumă cu mixerul untul/margarina, zahărul, zahărul
vanilinat, laptele şi ouăle. Se adaugă făina amestecată cu
praful de copt. Se toarnă aluatul într-o tavă (30 x40 cm)
acoperită cu hârtie de copt. Se introduce tava în cuptorul
preîncălzit şi se coace aproximativ 20 minute.
Temperatura coacere: treapta 3 (cuptor cu gaze), 180 °C
(cuptor electric), 160 °C (cuptor cu aer fierbinte).
Pasul 2 Blatul fierbinte se răstoarnă peste o hârtie tapetată cu zahăr
pudră, iar hârtia de copt se şterge cu puţină apă rece şi se
trage uşor de pe blat. Se taie blatul pe lăţime în 2 părţi egale.
Pasul 3 Se curăţă perele, se scot sâmburii şi se taie în bucăţele
mici. Se amestecă bine cu telul vinul cu Vege gel, se adaugă
zahărul şi scorţişoara şi se pun pe foc până la primul clocot.
Se adaugă perele şi se lasă să clocotească timp de 2 minute
amestecând continuu. Se amestecă conţinutul plicului de
Pudding cu apă şi se adaugă în compoziţia de mai sus. Se
lasă să dea în clocot, amestecând continuu, se adaugă 1
linguriță esență de portocale şi apoi se trage de pe foc.
Pasul 4 Se toarnă umplutura peste blat şi se acoperă cu celalaltă
jumătate de blat. Se lasă la frigider timp de 3 ore.
Pasul 5 Se prepară frişca conform instrucţiunilor de pe plic. Din hârtia
de copt se taie un şablon în formă de pară, se aşază pe
suprafaţa prăjiturii şi se pudrează uşor cu cacao.

SUGESTIE:
Puteți însiropa
blatul cu 300 ml
sirop preparat
din apă, zahăr
și esență de
portocale.

Ingrediente:
Pentru aluat:
200 ml lapte,
50 g unt sau margarină,
375 g făină,
1 plic Garant pentru aluaturi
dospite Dr. Oetker,
50 g zahăr,
1 plic Zahăr vanilinat Dr. Oetker,
1 priză de sare,
1 ou.
Cremă de brânză:
500 g brânză dulce,
1 plic Întăritor pentru prăjituri cu
brânză Dr. Oetker.
250 ml lapte,
2 ouă,
1 linguriţă Esenţă
de migdale Dr. Oetker.
Garnitură de fructe:
1kg de prune,
400 g mere,
2 linguri de dulceaţă de caise,
30 g migdale rase.

Plăcintă
cu mere şi prune

Pasul 1 Se cerne făina într-un castron şi se amestecă cu Garantul pentru aluaturi dospite.
Se adaugă restul ingredientelor şi se amestecă cu mixerul (braţele pentru frământat)
pentru început la viteză mică, apoi pentru cca. 5 minute la viteză maximă până se
obţine un aluat neted. Se întinde aluatul într-o tavă unsă în prealabil cu ulei .
Pasul 2 Se amestecă brânza, esența de migdale, laptele şi ouăle într-un castron. Se adaugă
Întăritorul pentru prăjituri cu brânză şi se amestecă conform instrucţiunilor de pe
ambalaj. Se întinde crema uniform peste aluat şi se lasă să se odihnească timp de
15 minute.
Pasul 3 Se spală prunele şi merele şi se lasă la scurs. Se taie prunele în jumătăţi, se scot
sâmburii şi se crestează în partea superioară. Se curăţă merele, se scot sâmburii şi
se taie felii subţiri pe lăţime.
TRUCURI:
Prăjitura se poate
congela uşor.
Prăjitura este mai
plină de contrast
dacă folosiţi mere
cu coajă roşie, şi
nu le curăţaţi.

Se aşază merele şi prunele diagonal asemănător cu țiglele unui acoperiş (prunele
cu partea interioară în sus) pe cremă.
Cuptor cu aer fierbinte: cca. 180 ºC (preîncălzit)
Cuptor electric: cca. 180 ºC (preîncălzit)
Cuptor cu gaz: treapta 2-3 (preîncălzit)
Timp de coacere: cca. 30 de minute
Pasul 4 Se trece dulceaţa de caise printr-o sită. Se întinde pe prăjitura încă fierbinte cu
ajutorul unei pensule de bucătărie şi se presară migdale.

Ingrediente:
Pentru aluat:
500 g făină,
½ plic Praf de copt Dr. Oetker,
1 vârf de cuţit cu sare,
50 g zahăr pudră,
1 plic Zahăr vanilinat Dr. Oetker,
200 g margarină moale.
2 ouă,
8 linguri de lapte.
Pentru umplutură:
500 g pulpă de dovleac rasă,
1 plic Zahăr Vanilat,
Bourbon Dr. Oetker,
1 lingură ulei,
100 g zahăr,
200 g migdale tăiate sau nuci,
2 lingurițe Esență vanilie Dr. Oetker.
Pentru uns deasupra:
1 ou bătut spumă.

Prăjitură
cu dovleac

Pasul 1 Se amestecă făina, praful de copt, sarea, zahărul şi zahărul vanilat,
margarina, ouăle şi laptele. Se frământă bine până se obţine un aluat
neted care se împarte în două. Din jumătate de aluat se întinde un
dreptunghi de mărimea tăvii şi se aşază în tava unsă.
Pasul 2 Pentru prepararea umpluturii se amestecă dovleacul ras, zahărul vanilat,
uleiul, zahărul, esenţa de vanilie şi migdalele, (nucile) tăiate şi se
amestecă bine cu mâna. Se întinde umplutura pe foaia de aluat din tavă.
Pasul 3 Cea de a doua jumătate de aluat se întinde la fel ca prima şi se aşază
peste umplutură. Se apasă aluatul uniform, suprafaţa se unge cu oul bătut
şi se înţeapă cu o furculiţă. Tot cu ajutorul unei furculiţe sau un cuţitaş de
cofetărie se pot face valuri pe suprafaţa aluatului. Se introduce tava în
cuptorul preîncălzit.
		 Cuptorul electric: 180ºC
		 Cuptorul cu aer fierbinte: 160ºC
		 Cuptorul cu gaz: treapta 3
		 Durata de coacere: 45 minute
Pasul 4 Prăjitura se lasă să se răcească şi se taie în bucăţi.

Ingrediente:
Pentru blat:
5 ouă,
200 g zahăr,
1 plic Zahăr vanilinat Dr. Oetker,
125 ml ulei,
125 ml apă,
220 g făină,
30 g Cacao Dr. Oetker,
1 plic Praf de copt cu şofran
Dr. Oetker.
Pentru cremă:
500 ml smântână dulce
30 g zahăr pudră
2 linguriţe Cacao Dr. Oetker
2 linguriţe Esență de mentă
Dr. Oetker.
Pentru decor:
1 plic Spumă pentru deserturi cu gust
de frişcă Dr. Oetker,
câţiva fulgi de ciocolată,
câteva foi de mentă.
Pentru sirop
100 ml apă
100 g zahăr
10 g Cacao Dr. Oetker
1 linguriţă Esenţă de cafea
Dr. Oetker

Tort
cu mentă

Pasul 1 Se amestecă ouăle cu zahărul şi cu zahărul vanilat până se formează o cremă. Se
adaugă amestecând uleiul şi apa. Făina se amestecă cu cacaoa şi praful de copt,
se presară peste cremă şi se amestecă uşor. Aluatul astfel pregătit se toarnă într-o
formă cu inel detaşabil (cu diametrul de 26 cm), unsă şi presărată cu făină şi se
întinde uniform. Forma se introduce în jumătatea inferioară a cuptorului preîncălzit.
		 Cuptor cu aer fierbinte: 180 ºC(preîncălzit)
		 Cuptor cu gaz: treapta 3 (preîncălzit)
		 Timp de coacere: cca. 45 de minute
Pasul 2 Se bate smântâna, se adaugă zahărul pudră, cacaoa şi esenţa de mentă şi se
omogenizează bine. Se lasă 20 minute în frigider. Tortul răcit se taie în 3 părţi, se
însiropează şi se umple cu ¾ din cremă. Se unge suprafaţa şi marginea cu restul de
cremă şi se lasă la frigider timp de o oră.
Pasul 3 Se prepară frişca conform instrucţiunilor de pe ambalaj şi se ornează tortul cu frișcă,
fulgi de ciocolată şi foi de mentă.

Ingrediente:
Pentru aluat:
140 g unt moale,
100 g zahăr pudră,
1 plic Zahăr Vanilinat Dr. Oetker,
6 gălbenuşuri,
6 albuşuri,
100 zahăr,
130 g făină,
½ plic Praf de copt Dr. Oetker.
Pentru umplere:
2 banane decojite,
175 g mandarine,
sucul de la o lămâie,
1 linguriţă Esenţă de
portocale Dr. Oetker.
Pentru cremă:
750 ml smântână dulce,
1-2 linguriţe zahăr pudră,
2 plicuri Zahăr Vanilinat Dr. Oetker.
Pentru ornare:
Zahăr pudră cu aromă de
vanilie Dr. Oetker.

Muşuroi
de cârtiţă

Pasul 1 Se amestecă untul cu zahărul pudră, zahărul vanilat şi gălbenuşurile până
se obţine o spumă. Se bat albuşurile spumă, se presară treptat zahărul.
Se amestecă uşor albuşurile bătute spumă cu crema de unt. Făina se
amestecă uşor cu praful de copt și se amestecă cu compoziția de mai
sus. Se toarnă aluatul într-o formă cu inel detaşabil acoperită cu hârtie de
copt (cu diametrul de 26 cm) şi se întinde uniform. Forma se introduce în
jumătatea inferioară a cuptorului preîncălzit.
		 Cuptor cu aer fierbinte: 180 ºC (preîncălzit)
		 Cuptor cu gaz: treapta 2 (preîncălzit)
		 Timp de coacere: cca. 40 de minute
Pasul 2 Cu ajutorul unei linguri se scobeşte uşor tortul răcit şi se lasă o margine cu
grosimea de 1,5 cm. Bucăţile de aluat scoase se fărâmiţează cu atenţie.
Se taie bananele pe jumătate. Se amestecă mandarinele cu sucul de
lămâie și esența de portocale. Se aşază fructele uniform pe blat.
Pasul 3 Smântâna se bate cu zahărul pudră și zahărul vanilat. Se amestecă uşor
2/3 din firimituri. Crema se aranjează sub forma unei cupole şi se unge
uşor marginea tortului. Firimiturile rămase se presară uniform deasupra şi
se apasă uşor. Se presară tortul cu zahăr pudră şi se dă la rece până la
servire.

SUGESTIE:
În loc de formă
cu inel detașabil
se poate
folosi o cratiță
emailată. În loc
de mandarine
proaspete se pot
folosi mandarine
din compot

Ingrediente:
Pentru aluat:
200 g unt moale,
150 zahăr pudră,
1 plic Zahăr Vanilinat Dr. Oetker,
5 gălbenuşuri,
170 g făină ,
1 plic Original Pudding cu gust de
vanilie Dr. Oetker,
½ plic Praf de copt Dr. Oetker,
100 g ciocolată rasă,
100 g nuci măcinate,
5 albuşuri,
50 g zahăr.
Pentru cremă:
500 ml frişcă vegetală,
2 plicuri Zahăr vanilat
Bourbon Dr. Oetker,
250 g afine,
1 linguriţă Esenţă de rom Dr. Oetker.
Pentru ornare:
Zahăr pudră cu aromă
de vanilie Dr. Oetker.

Tort
de ciocolată

Pasul 1 Se amestecă untul cu zahărul pudră, zahărul vanilinat şi gălbenuşurile până se
obţine o spumă. Se amestecă făina cu praful de budincă şi praful de copt, se
amestecă cu spuma de unt şi se adaugă ciocolata şi nucile. Se bat spumă albuşurile
cu zahărul şi se amestecă în aluatul de mai sus.
Pasul 2 Se toarnă aluatul într-o formă detaşabilă acoperită cu hârtie de copt (cu diametrul de
24 cm) şi se întinde uniform. Forma se introduce în jumătatea inferioară a cuptorului
preîncălzit.
		 Cuptor electric: 200 ºC(preîncălzit)
		 Cuptor cu aer fierbinte: 180 ºC(preîncălzit)
		 Cuptor cu gaz: treapta 3 (preîncălzit)
		 Timp de coacere: cca. 45 de minute (cuptor electric), 60 minute (cuptor cu gaz).
Pasul 3 Cu ajutorul unei linguri se scobeşte uşor tortul răcit şi se lasă o margine cu grosimea
de 1,5 cm. Bucăţile de aluat scoase se fărâmiţează cu atenţie.
Pasul 4 Se bate frișca și se amestecă cu zahărul Bourbon și afinele. Se adaugă 2/3 din
firimituri şi esența de rom și se amestecă încet. Crema se aranjează sub forma unei
cupole. Restul de firimituri se presară deasupra împreună cu zahărul pudră. Se dă
la rece până la servire.

Ingrediente:
Pentru aluat:
200 g unt moale,
150 g zahăr pudră,
1 plic Zahăr Vanilinat Dr. Oetker,
1 plic Finesse coajă rasă
de lămâie Dr. Oetker,
4 ouă,
200 g făină,
1/2 plic Praf de copt Dr. Oetker.
Pentru presărare:
100 g fulgi de migdale.
Pentru umplutură:
½ kg mere decojite, fără sâmburi,
sucul de la o lămâie,
1 vârf de cuţit cu scorţişoară,
300 ml suc de mere,
2 plicuri Tort Gelee,
transparent Dr. Oetker,
20 g zahăr,
1 linguriță Esență de mentă Dr. Oetker.
Pentru cremă:
400 ml smântână dulce,
3 linguri zahăr pudră,

Tort
cu mere

Pasul 1 Se amestecă untul cu zahărul pudră, zahărul vanilinat şi plicul de Finesse
până se obţine o spumă. Se adaugă treptat ouăle. Făina se amestecă
cu praful de copt și se amestecă în compoziția de mai sus. Se toarnă
aluatul într-o formă cu inel detașabil unsă, tapetată cu făină (cu diametrul
de 26 cm), se întinde uniform şi se presară cu fulgi de migdale. Forma se
introduce în jumătatea inferioară a cuptorului preîncălzit.
		 Cuptor cu aer fierbinte: 180 ºC (preîncălzit)
		 Cuptor cu gaz: treapta 3 (preîncălzit)
		 Timp de coacere: cca. 45 de minute
Pasul 2 Pentru umplutură se taie merele în felii subţiri. Se amestecă bine cu sucul
de lămâie, scorţişoara, sucul de mere, zahărul şi Tort Gelle şi se fierbe
acoperit până se înmoaie. Se ia de pe foc și se adaugă esența de mentă.
		 Blatul rece se taie o dată și se întinde umplutura pregătită mai sus.
Pasul 3 Pentru cremă se bate smântâna cu zahărul pudră şi scorţişoara. Se
pregăteşte gelatina conform instrucţiunilor de pe plic şi se încălzeşte
împreună cu sucul de mere. Se amestecă gelatina cu 1/3 din frişca bătută.
Se adaugă restul de frişcă şi se amestecă uşor. Se întinde uniform crema
pe umplutura rece. Se acoperă cu cel de-al doilea blat de tort, se apasă
uşor şi se dă la rece o oră.

un vârf de cuţit cu scorţişoară,
1 plic Foi de gelatină Dr. Oetker,
70 suc de mere.

Ingrediente:
Pentru cremă:
1 conservă compot de caise (480 g),
250 ml lapte,
1 plic Crema pentru tarte Dr. Oetker.
Pentru aluat:
300 g făină ,
1 plic Praf de copt Dr. Oetker,
125 g brânză de vaci (slabă),
100 ml lapte,
100 ml ulei,
1 priză de sare,
75 g zahăr,
1 plic Zahăr Vanilinat Dr. Oetker.
2 lingurițe Esență de lămâie
Dr. Oetker.
Pentru uns:
puţin lapte.

Tort
de caise cu grilaj

Pasul 1 Se lasă caisele să se scurgă bine într-o sită și se taie în bucăți mici.

		 Într-un bol se amestecă cu mixerul, laptele cu crema de tarte timp de 1 minut.
Pasul 2 Se amestecă făina cu praful de copt şi se cerne totul într-un castron. Se adaugă
restul ingredientelor şi se amestecă totul cu mixerul la început la viteză mică și apoi
la viteză mare până la obţinerea unui aluat neted. (Nu amestecați prea mult, aluatul
devine lipicios)
Pasul 3 3/4 din aluat se pune într-o formă de copt. Din aluatul rămas se formează 8 fâșii.
Pasul 4 Se pune crema de tarte în tavă peste aluat, se presară cubulețele de caise și se
întind fâșiile de aluat sub formă de grilaj pe suprafața umpluturii și se ung cu puțin
lapte.
		 Cuptor electric: circa 170˚C (preîncălzit)
		 Cuptor cu aer fierbinte: ca 150 ˚C (preîncălzit)
		 Cuptor cu gaz: Nivelul 2-3 (preîncălzit)
		 Timp de coacere: ca. 45 de minute
Pasul 5 Se scoate prăjitura din formă şi se lăsă să se răcească pe un suport sau grătar de
bucătărie

Ingrediente:
Pentru blat:
4 ouă,
100 g zahăr
1 plic Zahăr Vanilat Dr. Oetker,
100 g făină,
10 g Cacao Dr. Oetker,
2 linguri ulei,
2 lingurițe Esență de portocale
Dr. Oetker.
Pentru decor:
5 felii ananas (doar fructe din compot),
câteva felii de căpşune,
300 g fructe de pădure amestecate.
Pentru compoziţie:
2 plicuri Foi de gelatină Dr. Oetker,
sucul de la o lămâie,
500 ml iaurt,
100 g zahăr pudră,
2 plicuri Zahăr
vanilat Bourbon Dr. Oetker,
500 ml smântână dulce.
Pentru glazură
½ plic Tort gelee
transparent Dr. Oetker.

Tort
caucazian

Pasul 1 Se bat spumă ouăle cu zahărul şi zahărul vanilat. Se amestecă făina cu
cacao, se încorporează în spumă de ouă și se amestecă ușor cu uleiul și
esența de portocale. Compoziţia se toarnă într-o formă cu inel detașabil
acoperită cu hârtie de copt (cu diametrul de 26 cm) şi se întinde uniform.
Forma se introduce în jumătatea inferioară a cuptorului preîncălzit.
			Cuptor electric: 180 ºC (preîncălzit)
		 Cuptor cu aer fierbinte: 200 ºC (preîncălzit)
		 Cuptor cu gaz: treapta 4 (preîncălzit)
		 Timp de coacere: cca. 20 de minute
Pasul 2 Pentru compoziţie se aşază inelul formei pe celofan. Se aşază ananasul şi
căpşunele şi se adaugă fructele de pădure.
Pasul 3 Se prepară gelatina conform instrucţiunilor de pe plic şi se încălzeşte cu
sucul de lămâie. Se amestecă iaurtul, zahărul pudră şi zahărul vanilat şi
se adaugă gelatina. Se bate smântâna şi se amestecă uşor în compoziția
de mai sus. Se toarnă încet compoziţia peste fructe şi se întinde uniform.
Blatul răcit se însiropează cu compot de ananas și se pune peste
compoziția de mai sus. Se acoperă cu partea de jos a formei şi se dă la
rece timp de 3 ore.
Pasul 4 Se întoarce tortul cu grijă. Se îndepărtează uşor celofanul şi marginea
formei. Se prepară jeleul conform instrucţiunilor de pe plic şi se întinde pe
suprafaţa tortului. Se dă la rece până la servire.

SUGESTIE:
Pentru prepararea
tortului se poate
folosi în loc
de formă cu
inel detașabil și o
oală așezându-se
în prealabil un
celofan.

Ingrediente:
Pentru aluat:
80 g unt moale,
50 g zahăr pudră,
1 plic Zahăr vanilat Bourbon
Dr. Oetker,
1 vârf de cuţit cu scorţişoară,
3 gălbenuşuri ,
3 albuşuri,
50 g zahăr,
100 g nuci rase,
60 g pesmet,
1 linguriță Esență de portocale
Dr. Oetker.
Pentru umplutură:
500 ml iaurt,
4 linguri zahăr pudră,
180 g Vitalis Musli cu ciocolată,
1 măr decojit, ras,
sucul de la o portocală,
2 plicuri Gelatină Dr. Oetker,
250 g smântână dulce.
Pentru glazură:
1 plic Spumă pentru deserturi cu gust
de frișcă Dr. Oetker.
Pentru decor:
3-4 linguri Vitalis
Musli cu ciocolată Dr. Oetker,
câteva felii măr,
suc de lămâie.

Tort
cu fulgi de cereale

Pasul 1 Se amestecă untul cu zahărul pudră, zahărul vanilat, scorţişoara şi gălbenuşurile
până se obţine o spumă. Albuşurile se bat spumă cu zahărul şi se amestecă în
compoziția de mai sus. Se adaugă nucile, pesmetul și esența de portocale și se
amestecă ușor.
Pasul 2 Se toarnă aluatul într-o formă cu inel detașabil unsă și tapetată cu făină (cu
diametrul de 26 cm) şi se întinde uniform. Forma se introduce în jumătatea
inferioară a cuptorului preîncălzit.
			Cuptor electric: 160 ºC (preîncălzit)
		 Cuptor cu aer fierbinte: 170 ºC (preîncălzit)
		 Cuptor cu gaz: treapta 2 (preîncălzit)
		 Timp de coacere: cca. 45 de minute
Pasul 3		 Pentru umplutură se amestecă bine iaurtul cu zahărul pudră, musli, merele şi sucul.
Gelatina se pregăteşte conform instrucţiunilor de pe pachet şi se adaugă în compoziție
amestecând bine. Se adaugă smântâna bătută spumă şi se amestecă uşor.
		 Peste tortul răcit se aşază umplutura şi se întinde uniform. Se dă la rece timp de 2 ore.
Pasul 4 Se desprinde uşor inelul detaşabil. Se prepară frișca confrom instrucțiunilor de pe
plic şi se întinde pe suprafaţa şi pe marginea tortului.
Pasul 5 Se mărunţeşte musli cu un făcăleţ şi se presară pe suprafaţa şi pe marginea tortului.
Feliile de măr se stropesc cu suc de lămâie, se ornează tortul cu acestea şi se dă la
rece până la servire.

Noi sprijinim familia
Dr. Oetker s-a alăturat unui parteneriat special, al cărui obiectiv fundamental
este respectarea dreptului la o viaţă de familie. Dr. Oetker a descoperit în SOS
Satele copiilor un partener care pune în valoare viaţa în familie, cu toate valorile ei
pozitive, pentru cât mai mulţi copii.
Parteneriatul cu SOS Satele copiilor este expresia responsabiliăţii noastre sociale
faţă de „Instituţia Familiei“ care a ocupat întotdeauna un loc preţios în setul de
valori asumat de Dr. Oetker şi, prin urmare, acest parteneriat nu este legat de
vânzarea produselor noastre.
Intră pe www.noi-sprijinim-familia.ro pentru mai multe informaţii despre
parteneriat.

în plus
primești pentru prăjituri câte dorești!
Dr.Esențe
Oetker
Shop
Vino în magazinul nostru on-line cu articole de colecţie Dr. Oetker!
Intră pe shop.droetker.ro!

Noile esențe de la Dr. Oetker înseamnă
mai mult pentru tine:

Ţi-am pregătit o mulţime de surprize pentru tine şi familia ta, de
care te poţi bucura în orice moment.
„Reţete de succes“ Dr. Oetker
O colecţie de 52 de reţete
originale Dr. Oetker, câte una
pentru fiecare săptămână
a anului. Toate reţetele au
fost testate în laboratorul
Dr. Oetker şi sunt descrise
pas cu pas, astfel încât
pot fi preparate chiar şi de
începători.

Cutie nostalgică

Rucsac animăluţ de pluş

38 ml
aroma se păstrează și după coacere
un ambalaj modern și rețetă nouă
gamă îmbogățită cu 3 esențe noi

