
Caiet rețete nr. 26

S`rb`torile
au gustul

pr`jiturilor 
 de cas`  de cas`  de cas` 



Încearc` [i noile sortimente de esen]e 38 ml: 
 c`p[uni, vi[ine, trandafiri! c`p[uni, vi[ine, trandafiri! c`p[uni, vi[ine, trandafiri! c`p[uni, vi[ine, trandafiri! c`p[uni, vi[ine, trandafiri! c`p[uni, vi[ine, trandafiri! c`p[uni, vi[ine, trandafiri! c`p[uni, vi[ine, trandafiri! c`p[uni, vi[ine, trandafiri! c`p[uni, vi[ine, trandafiri! c`p[uni, vi[ine, trandafiri! c`p[uni, vi[ine, trandafiri! c`p[uni, vi[ine, trandafiri!



Primăvara aduce idei noi de prăjituri, tocmai bune de 
adunat într-un rețetar!

Prăjiturește cu spor, răsfoind trucurile și ideile de 
decor, presară un strop de culoare și alege dintre produsele 
noastre acelea care aduc zâmbetul pe chipurile celor dragi! 

La sfârșit, nu mai e nevoie decât de aprecierea celorlalți pentru 
ca fi ecare prăjitură să aducă la masă bucuria sărbătorilor!

 Spor la prăjiturit!
Echipa Dr. Oetker România

 S`rb`torile au gustul
          pr`jiturilor de cas`

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



Timp de preparare: cca. 30 minute
Timp de coacere: 10 minute

 Ingrediente: 
 Pentru aluat:  

2 legături pătrunjel proaspăt,

4 albuşuri,

1 vârf de cuţit cu sare,

4 gălbenuşuri,

100 g smântână,

1 vârf de cuţit cu piper negru,

80 g făină,

1 linguriță rasă de

Praf de copt cu Șofran Dr.Oetker,

20 g amidon din porumb Gustin 

Dr.Oetker.

 Pentru umplutură:  
 70 g brânză albastră 

(de exemplu, Roquefort),

200 g smântână,

250 g brânză de vaci proaspătă,

1 vârf de linguriţă de muştar,

25 g verdeaţă (diferite verdeţuri) 

tocată (proaspete sau congelate),

1 vârf de cuţit cu sare,

1 vârf de cuţit cu piper negru,

4 felii de şuncă. 
Mai aveți nevoie de:

 tavă de copt (30 x 40 cm),

hârtie pentru copt,

răzătoare.  

Pasul 1  Pentru preparea aluatului se bat spumă albuşurile cu 
sare, folosind mixerul electric la treapta medie de viteză.  
Gălbenușurile se amestecă cu smântâna şi cu piperul. Se 
adaugă făina amestecată cu praful de copt şi amidonul. 
Compoziţia se încorporează în albuşul spumă, apoi totul se 
întinde în tava tapetată  cu hârtie de copt. Se presară 
deasupra frunzele de pătrunjel, apoi se coace în cuptorul 
preîncălzit.

  Cuptor electric: 200°C
Cuptor cu aer cald: 180°C
Cuptor pe gaz: treapta 4
Timpul de coacere: 10 minute

Pasul 2  Aluatul copt se așează cu susul în jos pe o bucată curată de 
hârtie și se lasă să se răcească.  

Pasul 3  Pentru prepararea umpluturii se amestecă smântâna cu 
brânza de vaci, brânza Roquefort, muştarul și verdeața. Se 
condimentează cu sare şi piper. Se întinde amestecul de 
brânză în așa fel încât grosimea compoziției să fi e mai mică 
spre margini. Se întind apoi feliile de șuncă și se rulează 
longitudinal. Se lasă în repaus aproximativ 1 oră, în frigider. 
Înainte de servire, rulada se taie felii.  

  

Rulad`
     de Pa[te

Rulad`
     de Pa[te

SUGESTIE:
În loc de brânză 
de vaci se poate 
folosi brânză de 
capră proaspătă. 
După preferințe 
se poate asezona 
și cu nuci tocate.





 Număr de bucăți: 12 
Timp de preparare: cca. 40 minute

Timp de coacere: cca. 20 minute 
Ingrediente:

 Pentru aluat: 
1 cutie Mix Muffi ns Dr. Oetker,

1 plic Marțipan Dr. Oetker,

2 ouă,

125 ml ulei,

75 ml lapte.

 Pentru decorare:  
 1 plic de Glazură cu gust 

de lămâie Dr. Oetker,

1 plic Marțipan Dr. Oetker,

Decoruri Dr. Oeker,

Creioane de decor Dr. Oetker. 

Pasul 1 Se prepară mixul pentru Muffi ns conform instrucțiunilor de pe ambalaj. Marțipanul 
se taie mărunt și se încorporează în aluatul de mai sus. Aluatul se distribuie uniform 
în formele de brioșe.  

              Cuptor cu încălzire electric: cca. 180°C
Cuptor cu aer cald: cca. 160°C  
Timp de coacere: 20-25 minute

Pasul 2 Se prepară Glazura conform instrucțiunilor și se toarnă peste brioșe. Se decorează 
cu marțipan și decoruri, iar cu creioanele de decor și cu marțipan se desenează fețe 
zâmbitoare.  

      
  

 Brio[e cu fe]e
           amuzante
 Brio[e cu fe]e
           amuzante

SUGESTIE:
Puteți să cerneți 
zahăr pudră 
sau să preparați 
separat un sos de 
ciocolată pentru a 
le glazura.



Număr de bucăți: 12
Timp de preparare: cca. 20 minute 
Timp de dospire: cca. 80 minute 
Timp de coacere: cca. 25 minute 
Ingrediente:
Pentru aluat: 
1 cutie Mix pentru Gogoși Dr. Oetker, 

200 ml lapte călduț,

150 g unt topit și răcit,

1/2 linguriță Esență de rom 38 ml 

Dr.Oetker,

50 g Stafi de Brune Dr. Oetker tăiate 

bucăți.

Pentru decorare:  
50 g migdale feliate,

1 ou bătut.

Mai aveți nevoie de:  
tavă de copt,

pensulă.

Pasul 1 Cu ajutorul unui mixer (spirale) se amestecă, timp de 2 minute, Mixul  
pentru Gogoși, laptele, untul, esența de rom și stafi dele până la obținerea 
unui aluat omogen. Acesta se lasă la dospit într-un loc călduț timp de 45 – 
60 de minute. 

Pasul 2 Aluatul dospit se împarte în 12 părți egale din care apoi se formează 
rulouri subțiri de cca. 20 cm lungime. Din aceste rulouri se modelează 
diferite forme (de spirale, de opt etc.) care se așează în tava de copt unsă 
în prealabil. Se mai lasă la dospit încă 20 de minute, apoi se ung cu ou 
bătut, iar deasupra se presară feliile de migdale. Se introduce tava în 
cuptorul preîncălzit și se coace.  

      Cuptor electric: 180°C
Cuptor cu aer cald: 160°C
Cuptor cu gaz: treapta 3-4  
Timp de coacere: cca. 25 minute

SUGESTIE:
După gust, 
cornulețele se pot 
unge cu  miere 
sau cu unt.
După ce se 
răcesc, cornulețele 
se ornează cu 
zahăr pudră.

   Cornule]e
  tradi]ionale
   Cornule]e
  tradi]ionale



Timp de preparare: cca. 40 minute 
Timp de dospire: cca. 90 minute 

Timp de coacere: cca. 30-40 minute 
Ingrediente:

 Pentru aluat: 
1 cutie Mix pentru Gogoși Dr. Oetker,

300 ml apă caldă,

50 g unt topit,

1 plic Zahăr vanilinat Dr. Oetker.

 Pentru umplutura cu mac:  
250 g mac măcinat,

150 ml lapte,

½ plic Original Pudding vanilie 

Dr. Oetker, 

1 linguriță Esență de rom Dr. Oetker,

20 g zahăr, 

1 plic Zahăr vanilinat Dr. Oetker.

 Pentru umplutura cu mere:  
250 g mere curățate de coajă și rase,

60 g zahăr,

1 linguriță scorțișoară, 

1 lingură stafi de aurii Dr. Oetker, 

½ plic Original Pudding vanilie 

Dr. Oetker, 

2 linguri apă rece,

2 linguri rase de pesmet.

Pasul 1 Pentru prepararea aluatului se amestecă cu spiralele unui mixer, mixul pentru 
Gogoși, zahărul vanilinat, apa și untul topit până la obținerea unui aluat omogen. Se 
acoperă și se lasă la dospit într-un loc călduț timp de  45-60 de minute. 

Pasul 2 Pentru umplutura de mac se amestecă  praful de budincă cu zahărul, laptele, esența 
de rom și zahărul vanilinat. Se adaugă macul și se amestecă până la omogenizare. 

Pasul 3 Pentru prepararea umpluturii cu mere se amestecă într-o oală merele, zahărul, 
scorțișoara și stafi dele, apoi se fi erb la foc mic timp de 3 minute. Praful de budincă 
se amestecă cu apă și apoi se adaugă peste mere. Oala se ia de pe foc, apoi se 
adaugă pesmetul.

Pasul 4 Aluatul dospit se împarte în patru părți. Fiecare parte se întinde sub forma unei foi 
dreptunghiulare cu grosimea de circa 5 mm. Două foi se umplu cu mac, iar celelalte 
două cu mere. Foile se rulează, apoi se împletesc toate patru într-un colac care se 
așează într-o tavă unsă. Se lasă încă 30 de minute la dospit într-un loc călduț, apoi 
se unge cu ou bătut și se coace.   

     Cuptor electric: 170°C
Cuptor cu aer cald: 150°C
Cuptor cu gaz: treapta 2
Timp de coacere: cca. 30-40 minute

Pasul 5 Peste colacul cald se presară zahăr pudră.  

   Colac cu
  mac [i mere
   Colac cu
  mac [i mere

SUGESTIE:
Foarte gustos 
lângă un pahar 
mare cu lapte.



Timp de preparare: cca. 40 de min.
Timp de coacere: cca. 40 de min.
Ingrediente:

Pentru aluat:
4 ouă,

150 g zahăr,

1 plic Zahăr vanilinat Dr.Oetker,

120 g făină,

1 linguriță rasă Praf de copt cu șofran 

Dr.Oetker,

130 g alune rase,

50 g ciocolată de menaj rasă.

Pentru umplutură:
500 ml frișcă, 

2 linguri rase cu zahăr pudră,

1 plic Zahăr vanilinat Dr.Oetker,

200 ml lichior cremă de whisky, 

1 plic Gelatină Dr.Oetker,

100 ml apă călduță.

Pentru decorare:
70 g alune rase,

1 plic Glazură neagră Dr. Oetker.

100 ml apă călduță.

Mai aveți nevoie de:
formă de tort rotundă (26 cm),

folie de prospețime,

forme de decor.

Pasul 1 Pentru blat se bat spumă cu mixerul la viteza cea mai mare ouăle, zahărul 
și zahărul vanilinat. Făina se amestecă cu praful de copt și împreună cu 
alunele și ciocolata, se încorporează în spuma de ouă. 

Pasul 2 Compoziția obținută se toarnă în forma de tort unsă și tapetată cu făină, 
apoi 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: cca. 40 de minute

Pasul 3 Pentru cremă se bate frișca cu zahărul și cu zahărul vanilinat folosind 
mixerul la treapta cea mai  mică de viteză, apoi se încorporează ușor 
lichiorul. Gelatina se înmoaie în apă conform instrucțiunilor de pe plic, apoi 
se încorporează în cremă.

Pasul 4 Blatul răcit se taie în trei rondele, se umple cu 2/3 din cremă, iar restul de 
cremă se repartizează deasupra și pe laterale. Se ornează tortul cu nuci și 
se ține la rece timp de 3 ore.  

Pasul 5 Glazura neagră se topește conform indicațiilor de pe plic. Cu jumătate din 
cantitatea de glazură se stropește decorativ tortul, iar din cealaltă jumătate 
se confecționează forme decorative cu care se decorează tortul. Formele 
decorative se obțin prin turnarea glazurii în formele speciale așezate pe o 
folie. După întărirea glazurii, formele decorative sunt gata de utilizare. 

   Tort festiv
   cu nuci
   Tort festiv
   cu nuci

SUGESTIE:
Pentru un gust 
aparte, nuca 
tăiată se poate 
rumeni puțin la 
cuptor înainte de 
ornare.



Chec pascal
Timp de preparare: cca. 10 minute

Timp de coacere: cca. 60 minute
Ingrediente:

Pentru aluat: 
1 cutie Mix pentru Chec Dr. Oetker,

60 ml lapte (6 linguri),

3 ouă,

150 g unt/margarină moale,

25 g alune rase,

25 g fructe confi ate, 

50 g stafi de,

1 linguriță Esență de rom Dr. Oetker.

Chec cu cacao și cocos
Timp de preparare: cca. 10 minute

Timp de coacere: cca. 60 minute
 Ingrediente:

 Pentru aluat: 
1 cutie Mix pentru Chec Dr. Oetker,

60 ml lapte,

3 ouă,

150 g unt/margarină moale,

50 g nucă de cocos Dr. Oetker, 

1 lingură rasă cu cacao,

2  linguri lapte.

Chec pascal
Pasul 1 Într-un vas, se prepară mixul pentru Chec conform instrucțiunilor de pe cutie, apoi 

se adaugă alunele rase, fructele confi ate, stafi dele și esența de rom.  

Pasul 2 Aluatul astfel obținut se coace conform instrucțiunilor specifi ce fi ecărei mașini de 
copt pâine sau în cuptor. 

     Cuptor electric: 180°C
Cuptor cu aer cald: 160°C
Cuptor cu gaz: treapta 2-3
Timp de coacere: 60 de minute

Chec cu cacao și cocos
Pasul 1 Într-un vas, se prepară mixul pentru Chec conform instrucțiunilor de pe cutie, apoi 

se adaugă nuca de cocos. Două treimi din aluatul obținut se toarnă în tava tapetată. 
Se amestecă 1 lingură rasă cu cacao, 2 linguri de lapte și cu aluatul rămas și se 
toarnă peste aluatul din tavă.  

Pasul 2 Aluatul astfel obținut se coace conform instrucțiunilor specifi ce fi ecărei mașini de 
copt pâine sau în cuptor. 

     Cuptor electric: 180°C
Cuptor cu aer cald: 160°C
Cuptor cu gaz: treapta 2-3
Timp de coacere: 60 de minute

   Gust`ri dulci
    de prim`var`
   Gust`ri dulci
    de prim`var`



Timp de preparare: cca. 35 minute 
Timp de coacere: cca. 15 minute

Ingrediente:
Pentru aluat:
400 g de aluat pentru foietaj (congelat),

1 lingură rasă cu zahăr pudră,

Pentru cremă:
10 pișcoturi de șampanie,

2 plicuri Cremă pentru prăjituri cu gust 

de ciocolată Dr. Oetker,

500 ml lapte,

6 linguri rase cu zahăr pudră.

Pentru însiropare:
150 ml lapte,

1 linguriță Esență de cafea Dr. Oetker, 

38 ml.

Mai aveți nevoie de:
tavă de copt,

formă de tort rotundă 

(diametru de 26 cm).

Pasul 1 Aluatul se lasă la decongelat timp de 15 minute, conform instrucțiunilor de 
pe ambalaj. Din foaia de aluat  se decupează un cerc cu diametru de 26 de 
cm, pentru blat. Restul foii se taie în bucățele mici de formă oarecare. Se 
așează blatul în tava unsă, apoi se înțeapă de mai multe ori cu o furculiță. 
Se introduce tava în cuptor și se coace. Separat se coc restul de bucățele 
de aluat. 

Pasul 2 Blatul răcit se așează într-o formă pentru copt cu inel detașabil. 

   Cuptor electric: 200°C
Cuptor cu aer cald: 180°C
Cuptor cu gaz: treapta 4  
Timp de coacere: cca. 15 minute

Pasul 3 Crema de prăjituri se prepară cu zahăr și lapte conform instrucțiunilor de 
pe plic.

Pasul 4 Pișcoturile se înmoaie în laptele amestecat cu esența de rom, apoi 
împreună cu crema pentru prăjituri se repartizează în straturi alternative 
peste blat (un rând de pișcoturi, un strat de cremă și se continuă tot așa 
până la epuizarea cantităților).  

Pasul 5 Bucățile de foietaj se așează deasupra și se apasă ferm ca să pătrundă 
puțin în cremă. Tortul se păstrează în frigider timp 4 ore. 

      

 Tort cu
  crem` de ciocolat`
 Tort cu
  crem` de ciocolat`

SUGESTIE:
Înainte de servire, 
peste tort se 
presară zahăr 
pudră și se 
scoate marginea 
formei de tort.



  Număr de porții: 16 bucăți
 Timp de preparare: cca. 35 minute 

Timp de coacere: cca. 15 minute

 Ingrediente:
 Pentru aluat crocant: 

200 g făină,

½  plic Praf de copt Dr. Oetker,

60 g zahăr,

1 plic Zahăr Vanilat Bourbon Dr. Oetker,

130 g de unt sau margarină (moale).

Pentru aluatul opărit: 
330 ml apă,

70 g unt sau margarină,

200 g făină cu un vârf de cuțit cu sare,

40 g amidon Gustin Dr. Oetker,

5 ouă,

1/2 linguriță Praf de copt Dr. Oetker.

Pentru cremă: 
3 linguri rase cu dulceață de zmeură,

400 g  zmeură,

1 plic Original Pudding vanilie Dr. Oetker,

500 ml lapte,

40 g zahăr / 50 g zahăr pudră,

500 g brânză dulce,

suc de la o jumătate de lămâie,

1 plic Spumă pentru deserturi cu gust 

de frișcă Dr. Oetker,

150 ml lapte rece (de la frigider).

Pasul 1 Se amestecă făina, praful de copt, zahărul și zahărul vanilinat. Se adaugă untul 
și se amestecă până la obținerea unui aluat omogen. Cu ajutorul unui sucitor se 
întinde aluatul într-o foaie de 30x40 cm. Se pune într-o tavă la copt.  

   Cuptor electric: 200°C
Cuptor cu aer cald: 180°C
Cuptor cu gaz: treapta 4
Timp de coacere: cca. 15 minute

Pasul 2 Pentru prepararea aluatului opărit se topește într-un vas untul sau margarina cu apa 
și sarea. Se ia vasul de pe foc și se adăugă făina amestecată cu amidonul și praful 
de copt. Se amestecă continuu folosind mixerul la viteză mare și se încorporează 
treptat ouăle.   

Pasul 3 1/3 din aluat se întinde cu ajutorul unei spatule în tava tapetată cu hârtie de copt. Se 
introduce tava în cuptorul preîncălzit și se coace la temperatura indicată timp de 20 
de minute, iar în primele 15 minute nu se deschide cuptorul! Se scoate foaia coaptă 
pe un grătar de bucătărie și se lăsă să se răcească. Se fac 3 foi.

Pasul 4 Una din foi se taie în 16 dreptunghiuri egale, care apoi se taie în două pe diagonală.  

Pasul 5 Pentru cremă se prepară budinca conform instrucțiunilor de pe plic, după care se 
încorporează  brânza, zahărul pudră, zeama de lămâie și spuma desert cu gust de 
frișcă. Se întinde jumătate din crema astfel obținută peste prăjitură, apoi se presară 
200 g de zmeură și se acoperă cu ultima foaie de aluat opărit rămasă. Restul de 
cremă se întinde uniform deasupra.   

 Pr`jitur`
    cu zmeur`
 Pr`jitur` 
    cu zmeur`

SUGESTIE:
Se decorează 
cu zmeură și cu 
triunghiurile de 
aluat. Prăjitura 
se servește a 
doua zi.



Număr de bucăți: cca. 14
Timp de preparare: cca. 40 minute 
Timp de coacere: cca. 30 minute 
Timp de așteptare: cca. 40 minute

Ingrediente:
Pentru aluat:
240 ml apă,

60 g unt,

un vârf de cuțit cu sare,

1 lingură de zahăr,

1 plic de Zahăr vanilinat Dr. Oetker,

160 g făină,

4 ouă.

Pentru cremă:
2 plicuri Cremă pentru prăjituri cu gust 

de fructe de pădure Dr. Oetker, 

500 ml lapte,

6-8 linguri zahăr pudră.

Pentru decorare:
1 lingură rasă de zahăr pudră.

Mai aveți nevoie de:
tavă de copt,

hârtie de copt,

poș (cu orifi ciu de 1 cm) și cu tub 

neted (diametru 1 cm).

Pasul 1 Pentru prepararea aluatului se fi erbe într-un castron apa, untul, sarea, 
zahărul și zahărul vanilinat. Se ia vasul de pe foc, se adăugă făina, apoi se 
amestecă până la obținerea unui aluat omogen care nu se mai lipește de 
marginea castronului. Se pune aluatul într-un bol și se încorporează ouăle 
amestecând cu mixerul electric la treapta cea mai mare de viteză, până 
când compoziția devine omogenă. 

Pasul 2 Se pune aluatul în poșul având montat tubul neted, și în tava tapetată 
cu hârtie de copt se formează inimioare (diametru de circa 8 cm). Se 
introduce tava în cuptorul preîncălzit și se coace. 

   Cuptor electric: 190°C
Cuptor cu aer cald: 170°C
Cuptor cu gaz: treapta 3
Timp de coacere: cca. 30 minute 
Nu se deschide cuptorul în primele 15 minute!

Pasul 3 Inimioarele se lasă să se răcească, apoi se taie în două jumătăți.
Pasul 4 Pișcoturile se înmoaie în laptele amestecat cu esența de rom, apoi crema 

se prepară conform instrucțiunilor de pe plic și cu ajutorul unui poș se 
repartizează între cele 2 jumătăți de inimioare.  

Pasul 5 Înainte de servire inimioarele se decoreaza cu  zahăr pudră.  

Inimioarele
   iubirii
Inimioarele
   iubirii

SUGESTIE:
Pentru un decor 
aparte poți folosi 
Creioanele de 
decor Dr. Oetker. 



Număr de porții: 16
Timp de preparare: cca. 50 minute

Timp de închegare: cca. 3 ore 
Timp de coacere: cca. 60 minute 

Ingrediente: 
 Pentru crema pariziană:  

ciocolată de menaj rasă,

250 ml frișcă lichidă. 

 Pentru blat:  
 1 plic Glazură neagră Dr. Oetker,

250 g unt sau margarină,

300 g făină,

4 linguri rase Praf de copt Dr. Oetker,

1 plic Cacao Dr. Oetker,

250 g zahăr,

1 plic Zahăr vanilinat Dr. Oetker,

4 ouă,

125 ml lapte. 
Pentru crema cu lichior de ouă:  

400 ml frișcă, 

1 plic Zahăr vanilat Bourbon Dr. Oetker,

1 plic Gelatină Dr. Oetker,

100 ml apă,

125 ml lichior de ouă. 
Pentru decorare:

 1 lingură rasă cu zahăr pudră.

Mai aveți nevoie de:
formă rotundă de copt 

(de tort, cu diametru de 26 cm),

hârtie de copt,

forme de decor.

Pasul 1  Pentru prepararea cremei pariziene se încălzește frișca fără a 
o da în clocot. Se adaugă ciocolată rasă și se amestecă până 
când toată ciocolata s-a topit, apoi se lasă să se răcească. 
Se lasă peste noapte (minim 3 ore) să se întărească.

Pasul 2  Pentru prepararea aluatului, se topește glazura împreună cu 
untul sau margarina, într-o tigaie, la foc mediu, amestecând 
continuu. Într-un vas se amestecă  făina, praful de copt, 
cacaua, zahărul și zahărul vanilinat. Se adăuga ouăle, laptele 
și se amestecă energic cu mixerul, la început la viteză mică, 
apoi la viteză maximă. La fi nal se încorporează untul și 
glazura topite. Compoziția se întinde uniform în forma 
rotundă de copt, tapetată cu hârtie pentru copt, se introduce 
în cuptor și se coace.  

   Cuptor electric: 160 °C
Cuptor cu aer cald: 140 °C
Cuptor cu gaz: treapta 2  
Timp de coacere: cca. 60 de minute

Pasul 3  După coacere, blatul se lasă timp de 10 minute în formă ca 
să se răcească, apoi se răstoarnă pe un grătar de bucătărie 
acoperit cu hârtie de copt și se desprinde hârtia pe care s-a 
copt. Blatul se răstoarnă încă o dată, se lasă să se răcească 
complet și se taie în 3 foi.  

Pasul 4  Foaia de jos se așează pe un platou. Crema pariziană se 
freacă cu mixerul la viteză mare apoi se întinde peste foaia 
de pe platou și se acoperă cu foaia superioară. Din foaia de 
mijloc se decupează forme decorative care se pun deoparte. 

Pasul 5  Pentru prepararea cremei cu lichior de ouă se bate frișca 
cu zahărul vanilinat, folosind mixerul la viteză mică, timp de 
aproximativ 3 minute. Gelatina se lasă la înmuiat în 100 ml 
apă, apoi se amestecă cu lichiorul. Se pun deoparte, pentru 
decorare, 4 linguri din acest amestec, iar restul se 
încorporează în frișca bătută.  

Pasul 6  Crema astfel preparată se întinde peste tort, iar deasupra se 
așează foaia din mijloc din care s-au decupat formele 
decorative. Se apasă ușor. În golurile din foaia de blat se 
toarnă cele 4 linguri de amestec de lichior cu gelatină. Tortul 
se păstrează peste noapte în frigider (minim 3 ore).

Pasul 7  Înainte de servire se decorează cu zahăr pudră și formele 
decorative decupate din blat.

   Tort
   de Pa[te
   Tort
   de Pa[te

SUGESTIE:
Penru un 
decor diferit, poți 
încerca și
Ornamentele 
sidefate de la 
Dr. Oetker.






