
Caiet rețete nr. 24

Rețete felurite 
pentru gusturi 

diferite



Puteți scana codul 
QR alăturat, cu un 
telefon inteligent, și 
să descoperiți și alte 
rețete!



Câți prieteni ai și cât de mare ți-e familia? 
La câți oameni ții cu adevărat și-ai vrea să le faci pe 

plac? 
Dacă te gândești la fiecare în parte, iți dai seama cât 

de diferiți sunt în materie de gusturi. Totuși au un lucru în 
comun: cu toții ar mânca ceva bun din când în când. De 
aceea iți oferim aceste rețete diverse pe care să le pregătești 

cu cele mai alese ingrediente și arome. Te vei descurca ușor, 
rapid, iar noi iți garantăm rezultate cu care te vei mândri și 
pentru care cei dragi te vor aprecia și mai mult, pentru că 
în sfârșit poți să-i mulțumești pe toți cu câte-o specialitate 
delicioasă. Dar nu uita nici de preferata ta.

Rețete felurite 
pentru gusturi diferite

 Cu drag,
Echipa Dr. Oetker România



 Ingrediente: 
 Pentru umplutură:  

200g nuci, 

30 pișcoturi,  

2 plicuri Zahăr Vanilinat Dr. Oetker, 

100ml lapte.

 Pentru aluat:  
300g făină, 

25g zahăr, 

o jumătate de linguriță cu sare, 

1 plic Garant pentru aluaturi 

dospite Dr. Oetker, 

150ml apă, 

40ml ulei, 

1 ou, 

1 linguriță Esență de rom Dr. Oetker.

 Pentru decor:
1 ou, 

1 lingură Zahăr pudră cu aromă de 

vanilie Dr. Oetker.  
Pasul 1  Pentru prepararea umpluturii, se mărunțesc nucile și 

pișcoturile, se adaugă zahărul vanilinat și laptele și se 
amestecă bine. 

Pasul 2  Pentru prepararea aluatului, se amestecă bine într-un vas 
făina, zahărul, sarea și Garantul pentru aluaturi dospite. Se 
adaugă apa, uleiul, oul și esența de rom. Se amestecă foarte 
bine cu o spatulă până la obținerea unui aluat omogen care 
se lipește de pereții vasului. 

Pasul 3  Aluatul se întinde pe masă de lucru, într-o foaie cu grosimea 
de 3 mm. Foaia se taie în fâșii de circa 11 cm, apoi din fâșii 
se taie triunghiuri. Se pune umplutură pe fiecare triunghi, apoi 
se formează cornulețele. Cornulețele se pun în tava tapetată 
cu hârtie de copt și se ung cu ou bătut. Tava se introduce în 
cuptorul preîncălzit și se coace. 

  Cuptor electric: 180°C

  Cuptor cu aer cald: 160°C

  Cuptor cu gaz: treapta 3

  Timp de coacere: aproximativ 30 minute

Pasul 4  Cornulețele calde se ornează cu zahăr pudră. 

Cornuri 
vanilate

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





 Ingrediente:
1 cutie Muffins Dr. Oetker, 

1 cutie Muffins ciocolată Dr. Oetker, 

125ml + 150ml ulei, 

75ml + 40ml lapte, 

3 + 3 ouă, 

1 cutie Margarete Dr. Oetker.

Pasul 1 Pentru prepararea compoziției, se amestecă mixul de brioșe cu laptele, uleiul și 
ouăle conform indicațiilor de pe cutie. Se așează pe tava de copt cele 20 de forme 
de brioșe (formele se găsesc în cutiile mixului de muffins). 

Pasul 2  Formele de brioșe se umplu cu compoziția de brioșe alternând compozițiile astfel 
încât să se obțină straturi de culori diferite. Pentru un aspect marmorat se poate 
folosi o furculiță pentru a amesteca straturile. Tava se introduce în cuptor. 

     Cuptor electric: 170°C (preîncălzit) 
     Cuptor cu aer cald: 150°C (preîncălzit) 
     Cuptor cu gaz: treapta 3
     Timp de coacere: 25 minute 
    După coacere, se lasă brioșele la răcit, apoi se decoreză cu margaretele decor.

TRUCURI:  
Prăjitura se poate 
congela uşor.  
Prăjitura este mai 
plină de contrast 
dacă folosiţi mere 
cu coajă roşie, şi 
nu le curăţaţi.

Muffins 
vesele



Ingrediente:
Pentru aluat:
400g făină, 
1 plic Drojdie Dr. Oetker, 
¼ lapte călduţ, 
1 ou, 
1 lingură cu zahăr, 
50g unt moale, 
puţin coriandru măcinat, 
puţin cardamon măcinat, 
puţină sare.
Pentru umplutură:
3 linguri ulei, 
1 ceapă mică tocată, 
puţin pătrunjel tocat, 
400g spanac fiert, 
½ căţei de usturoi zdrobiţi, 
½ lingură sare, 
2 ouă, 
2 linguri făină, 
100g brânză de oaie tăiată mărunt, 
3 linguri pesmet, 
2 ouă fierte.
Pentru decor:
1 ou.

Pasul 1 Conținutul plicului de drojdie se amestecă cu zahărul şi o lingură de lapte 
călduţ. Se lasă 10 minute la loc cald, apoi se adaugă făina, untul topit, 
laptele, coriandrul, cardamonul şi celelalte ingrediente. Se frământă aluatul 
cu mâna sau cu spiralele mixerului şi se lasă la dospit 15 minute într-un loc 
călduţ (până când aluatul creşte). 

Pasul 2 Pentru umplutură se încinge uleiul, se căleşte ceapa, se adaugă spanacul, 
usturoiul, sarea şi se mai prăjesc câteva minute. Compoziţia se ia de 
pe foc, se amestecă bine cu cele două ouă, se încorporează făina, se 
adaugă pătrunjelul şi se lasă la răcit. Se păstrează 1/3 din aluat pentru 
decor. Restul aluatului se rulează şi se întinde sub formă de dreptunghi pe 
suprafaţa de lucru tapetată cu făină. Grosimea aluatului întins trebuie să 
fie de circa 1 cm. Se aşează umplutura răcită pe aluat şi se lasă o margine 
de 2 cm. Se presară brânza și pesmetul. Se taie ouăle pe jumătate şi se 
aşează cu partea tăiată în jos. Aluatul se rulează în formă de ştrudel şi 
se pune într-o tavă unsă. Din restul de aluat se decupează figurine şi se 
decorează ştrudelul. Se unge ştrudelul cu ou şi se lasă 25 minute într-un 
loc cald, apoi se introduce la cuptor. 

  Cuptor electric: aproximativ 180°C (preîncălzit)
  Cuptor cu gaz: treapta 3 (preîncălzit)
  Timp de coacere: aproximativ 25 minute

Ruladă
de Paște



Ingrediente:
Pentru blat:

4 ouă, 
80g zahăr, 
40ml ulei, 

70g Glazură de ciocolată neagră 
Dr. Oetker, 

½ plic Marțipan Dr. Oetker ras fin, 
120g făină, 

2 lingurițe rase Praf copt 
Dr. Oetker,

Pentru umplutură:
500ml frişcă, 

1 plic Gelatină Dr. Oetker, 
50ml apă călduţă, 

30g Glazură ciocolată neagră 
Dr. Oetker,  

1 plic Marțipan Dr. Oetker. 
Pentru glazură:

1 lingură rasă cu gem de caise, 
1 plic Glazură ciocolată neagră 

Dr. Oetker.
Mai aveți nevoie de:

formă rotundă de tort (cu diametrul 
de 26 cm).

Pasul 1 Pentru prepararea aluatului se bat spumă ouăle cu zahărul, se adaugă uleiul, 
glazura de ciocolată și marțipanul. Se amestecă făina cu praful de copt şi se 
încorporează în compoziție. Compoziția astfel preparată se toarnă în forma de copt 
unsă și tapetată cu făină și se coace în cuptorul preîncălzit.

  Cuptor electric: aproximativ 180°C (preîncălzit)
  Cuptor cu aer cald: aproximativ 160°C (preîncălzit)
  Cuptor pe gaz: treapta 3
  Timp de coacere: 20 minute
Pasul 2 Blatul copt se lasă să se răcească pe un grătar și apoi se taie pe orizontală în două 

părți.
Pasul 3 Pentru prepararea cremei se bate spumă frișca, se înmoaie gelatina conform 

instrucțiunilor de pe ambalaj și apoi se încorporează în frișcă. 
Jumătate din frișcă se amestecă cu marțipanul ras, iar cealaltă jumătate se 
amestecă cu glazura de ciocolată. Se așează jumătatea de jos a blatului în forma 
de tort, apoi peste ea se întinde crema cu marțipan, iar în continuare peste crema 
cu marțipan se întinde ușor crema de frișcă cu glazura de ciocolată. Se acoperă cu 
jumătatea de sus a blatului și se păstrează circa 1 oră în frigider pentru întărirea 
cremei.

Pasul 4 Pentru decor se unge tortul cu gem, se prepară glazura conform indicațiilor de pe 
plic și se acoperă tot tortul cu glazură.  
Până la servire se păstrează în frigider. 

Tort 
cu marţipan



Se obțin 4 căni
Ingrediente:
Pentru aluat:
125g struguri roșii fără sâmburi,
1 plic Marțipan Dr. Oetker,
200g făină,
16g (1/2 plic ) Garant pentru aluaturi
dospite Dr. Oetker,
1 ou,
50g unt sau margarină moale,
100ml lapte.
Se folosesc:
4 căni de 300ml rezistente la 
temperaturi înalte.

Pasul 1 Se spală boabele de struguri și se taie păstrându-se câteva pentru decor. 
Se răzuiește marțipanul, se ung cănile cu grăsime și se așează în tavă. Se 
preîncălzește cuptorul.

Pasul 2 Pentru aluat se amestecă într-un bol Garantul cu făina. Se adaugă restul 
ingredientelor, cu excepția strugurilor și a marțipanului și se amestecă cu 
ajutorul mixerului timp de 2 minute până la omogenizare. Se încorporează 
apoi jumătate din cantitatea de marțipan și strugurii.

Pasul 3 Cu ajutorul a două linguri se toarnă aluatul în căni până la jumătatea cănii. 
Se adaugă restul de marțipan și jumătățile de struguri păstrate pentru 
decor.

  Prăjiturile se coc în partea de jos a cuptorului.

  Cuptor electric: aproximativ 180°C

  Cuptor cu aer cald: aproximativ 160°C

  Cuptor cu gaz: treapta 2-3

  Timp de coacere: aproximativ 30 minute

  Prăjiturile se lasă la răcit în căni timp de 10 minute.

Sugestie:
Prăjiturile pot fi 
servite cu Rote 
Gruetze cu cremă 
de vanilie 
Dr. Oetker.

Prăjituri 
în cană



Ingrediente:
Pentru aluat:

150g făină, 
 4 lingurițe rase Garant pentru aluaturi 

dospite Dr. Oetker, 
40g zahăr,  

1 plic Zahăr vanilinat Dr. Oetker, 
puțină sare, 

75g brânză de vaci (slabă), 
2 lingurițe Esență de vanilie 

Dr. Oetker, 
50ml lapte, 

50ml ulei.
Pentru umplutură:

1 plic Marțipan Dr. Oetker, 
50g unt sau margarină moale, 

 1 ou,  
125g stafide brune, 

 50g alune de pădure tocate, 
1 vârf de cuțit cu scorțișoară măcinată, 

1 linguriță Esență de rom Dr. Oetker.

Pasul 1 Prepararea aluatului: se amestecă foarte bine făina cu Garantul pentru aluaturi 
dospite. Se adaugă restul ingredientelor și se amestecă cu mixerul (brațele pentru 
frământat) pentru început la viteză mică și apoi la viteză maximă până la obținerea 
unui aluat neted. Se întinde aluatul pe masa de lucru tapetată cu făină și se 
formează o rolă. 

Pasul 2 Pentru umplutură se răzuiește marțipanul mărunt, se adaugă untul sau margarina 
moale, oul și se amestecă cu telul. Stafidele, alunele de pădure și scorțișoara se 
amestecă cu esența de rom. 
Se întinde aluatul într-un pătrat (30x30) și se unge cu masa de marțipan. 
Se presară umplutura de stafide cu alune și se apasă ușor. Se rulează aluatul și se 
pune în tava de copt. 
Rulada se taie în lungime în 3 bucăți și apoi se pune la cuptor.

  Cuptor electric: aproximativ 180°C (preîncălzit)

  Cuptor cu aer fierbinte: aproximativ 160°C (preîncălzit)

  Cuptor cu gaz: nivelul 2-3 (preîncălzit)

  Timp de coacere: 20-25 minute

Felii 
rulate



Ingrediente:
Pentru aluat:
4 ouă,
3 linguri apă fierbinte,
150g zahăr,
1 plic Zahăr vanilinat Dr. Oetker,
150g făină,
1 plic Original Pudding gust de
ciocolată neagră Dr. Oetker,
2 lingurițe Praf de copt cu șofran 
Dr. Oetker.
Pentru cremă:
2 plicuri Original Pudding gust de
frișcă Dr. Oetker,
1l lapte,
80g zahăr,
400ml frișcă 
1 linguriță Esență de cafea 
Dr. Oetker.
Pentru sirop:
150g zahăr,
150ml apă.
Pentru decor:
ciocolată albă rasă (50g).
Se folosește:
formă de copt cu diametrul de 26 cm.

Pasul 1 Pentru prepararea blatului, se amestecă ouăle și apa cu mixerul la 
viteză mare timp de un minut. Se adaugă zahărul, zahărul vanilinat și 
se amestecă timp de un minut la început la viteză mică și apoi timp de 2 
minute la viteză mare. 
Se amestecă făina cu praful de copt și budinca și se încorporează în 
compoziția obținută anterior, amestecând continuu. Se toarnă aluatul în 
forma de copt unsă și tapetată cu hârtie de copt și se pune în cuptor.

  Cuptor electric: aproximativ 180°C (preîncălzit)

  Cuptor cu are cald: aproximativ 160°C (preîncălzit)

  Cuptor pe gaz: treapta 3 (preîncălzit)

  Timpul de coacere: 20 minute

  După ce s-a răcit, blatul se taie în două pe orizontală.

Pasul 2 Pentru prepararea cremei se prepară budinca conform instrucțiunilor de pe 
plic și se lasă la rece. Se bate frișca, se încorporează în budinca rece și se 
adaugă esența de cafea.

Pasul 3 Pentru prepararea siropului se pune la fiert apa împreună cu zahărul până 
se dizolvă, apoi se lasă la rece. 
Se însiropează fiecare strat de blat și apoi se pune crema păstrându-se ¼ 
din cremă pentru ornare. Pentru decor se adaugă și ciocolată albă rasă.

Tort 
Cristal



Ingrediente:
Pentru firimituri:

200g făină,  
100g zahăr, 

1 plic Zahăr Vanilinat 
Dr. Oetker,  

100g unt moale.
Pentru aluat:

150g unt moale,
150g zahăr,  

1 plic Zahăr Vanilat Bourbon,   
4 ouă, 

100g făină, 
50g Amidon alimentar Gustin 

Dr. Oetker,  
1 linguriță rasă Praf de copt 

Dr. Oetker, 
coajă rasă de la o jumătate de lămâie.

Pentru umplutură:
500g brânză dulce, 

50g zahăr, 
1 linguriță Esență de vanilie 

Dr. Oetker,  
sucul de la o jumătate de lămâie, 

100ml lapte dulce, 
1kg fructe (piersici, caise) din compot, 

1 vârf cuțit cu scorțișoară.
Pentru decorare:

1 lingură rasă cu zahăr pudră.
Se folosește:

Tavă de copt (30x40 cm).

Pasul 1 Pentru prepararea firimiturilor se frământă într-un castron făina, zahărul, zahărul 
vanilinat și untul.

Pasul 2 Prepararea aluatului: cu ajutorul unui mixer se amestecă untul cu zahărul, zahărul 
vanilinat și se adaugă treptat ouăle amestecând continuu. Se amestecă făina cu 
praful de copt și amidonul apoi se încorporează ușor împreună cu coaja de lămâie 
în vasul de mixer. Aluatul obținut se întinde în tava de copt și se pune la cuptor timp 
de 10 minute la 180°C (treapta 2-3).

Pasul 3 Pentru prepararea umpluturii: se amestecă brânza dulce cu zahărul, esența de 
vanilie, sucul de lămâie și laptele folosind mixerul la treapta medie de viteză, până 
la obținerea unei compoziții omogene. Se întinde crema peste aluatul copt, iar 
deasupra se așează fructele tăiate în jumătăți. Deasupra se presară zahărul pudră 
și firimiturile și se mai coace 30 minute la 180°C (treapta 2-3).

Plăcintă 
cu fructe



Ingrediente:
Pentru umplutură:
1 ceapă,
500g praz,
1 cutie porumb (cantitatea netă: 285g),
250g mozzarella,
2 linguri ulei,
300g carne tocată,
1 linguriță piper negru,
½ linguriță coriandru măcinat,
300 g smântână,
4 ouă,
2 lingurițe amidon alimentar Gustin 
Dr. Oetker.
Pentru aluat:
375g făină,
1 plic Garant pentru aluaturi dopsite 
Dr. Oetker,
1 linguriță de sare,
175ml apă caldă,
5 linguri ulei.

Pasul 1 Se unge tava și se preîncălzește cuptorul.
  Cuptor electric: aproximativ 200°C
  Cuptor cu aer cald: 180°C
Pasul 2 Pentru umplutură: se curăță și se taie mărunt ceapa. Se spală prazul și 

se taie în rondele cu lățimea de cca.1cm. Se lasă porumbul la scurs. Se 
taie cubulețe mozzarella. Se pune într-o oală uleiul la încins și se călește 
puțin carnea tocată. Se adaugă și ceapa și se călește puțin. Carnea se 
condimentează cu sare, piper și coriandru. Se adaugă prazul și se acoperă 
cu un capac. Umplutura se lasă la înăbușit, la foc mic, timp de 10 min. 
După ce se lasă puțin la răcit, se încorporează mozzarella și porumbul.

Pasul 3 Într-un vas pentru mixer se amestecă făina cu drojdia. Se adaugă restul 
ingredientelor și se prelucrează cu ajutorul unui mixer, timp de 2 minute, 
până la omogenizare. Aluatul obținut se întinde în tavă. 
Se amestecă smântâna, ouăle și amidonul și apoi se încorporează în 
compoziția de carne tocată. Umplutura se întinde peste aluat.  
Se introduce tava la cuptor, în partea de jos a acestuia. 
Timp de coacere: aproximativ 30 minute. 
Plăcinta se servește cât încă este caldă.

Sugestie: 
Plăcinta cu praz 
poate fi congelată. 

Plăcintă cu carne 
tocată și praz



Ingrediente:
Pentru aluat:

130g untură moale, 
80g zahăr,  

1 plic Zahăr vanilat Bourbon 
Dr. Oetker,  

2 ouă,  
150g făină,   

1 linguriță rasă Praf de copt 
Dr. Oetker,  

2 linguri lapte.
Pentru umplutură:

500g de căpşuni, 
80g zahăr, 

500ml frişcă lichidă, 
1 plic Gelatină Dr. Oetker, 

100ml apă călduţă.
Pentru decor:
200g căpşuni,  

1 plic Spumă pentru deserturi frișcă/
căpșuni, 

150ml lapte rece.
Mai aveți nevoie de:

Formă rotundă de copt (cu diametrul 
de 26 cm).

Pasul 1 Prepararea aluatului: cu ajutorul mixerului se amestecă 
untura cu zahărul și zahărul vanilinat și se adaugă ouăle pe 
rând. Se amestecă făina cu praful de copt şi apoi cu laptele 
și se adaugă puțin câte puțin peste compoziția preparată 
anterior. Aluatul astfel pregătit se toarnă în forma de copt și 
se coace în cuptorul preîncălzit. 

  Cuptor electric: 180°C
  Cuptor cu aer cald: 160°C
  Cuptor pe gaz: treapta 3
  Timpul de coacere: 23 minute
Pasul 2  Se desface marginea formei de copt și se lăsă blatul să se 

răcească.
Pasul 3 Pentru prepararea cremei se curăță și se spală căpșunile. 

Cu ajutorul unui mixer se pasează jumătate din cantitatea de 
căpșuni împreună cu zahărul. Cealaltă jumătate de căpșuni 
se taie mărunt.  
Se bate frișca cu mixerul la treapta medie de viteză, iar 
gelatina se înmoaie în apă conform indicațiilor de pe plic. Se 
amestecă gelatina înmuiată, piureul de căpșuni, bucățelele 
de căpșuni și frișca, iar compoziția rezultată se întinde peste 
blat. Tortul se ține la frigider timp de 1 oră.

Pasul 4 Pentru decorarea tortului se spală căpșunile și se taie în felii, 
apoi se așează pe tort.  
Se prepară frișca conform instrucțiunilor de pe plic și se 
ornează tortul pe margini. La sfârșit se presară fisticul.

Fantezie
cu căpșuni






