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Se  adaugã :

Un strop 
de 

sãrbãtoare

E timpul celor mai bune prãjituri,
cu aditivii de patiserie Dr. Oetker!

Caiet de reåete nr.4
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Prãjituri speciale pentru Crãciun
Prãjiturile pentru Crãciun fãrã aditivii de patiserie Dr. Oetker seamãnã cu bradul

împodobit fãrã lumânãri - practic lipseæte ceva. Încã din anul 1891 Dr. Oetker 
reprezintã simbolul produselor de calitate, produse care garanteazã succesul æi aduc
bucuria de a prepara dulciuri de casã. Astãzi, la fel ca æi atunci, este valabilã filozofia
potrivit cãreia “Calitatea e cea mai bunã reåetã”.

Ce nu trebuie sã lipseascã
În România, compania Dr. Oetker oferã un bogat sortiment de aditivi

de patiserie necesari pregãtirii dulciurilor de casã: de la 
produsele originale clasice cum ar fi praful de copt pentru prãjituri
sau zahãrul vanilinat (care nu trebuie sã lipseascã de la nici un
preparat dulce realizat în casã) pânã la preparatele moderne, între
care putem menåiona glazura de ciocolatã sau caramel æi cremele
pentru prãjituri. Gama nu ar fi completã dacã nu am menåiona: cacao, zahãr pudrã
cu aromã de vanilie æi Gustin - amidon fin din porumb.

Reåetele noastre
În mãsura în care, în prepararea unor dulciuri de casã vã place sã vã lãsaåi 

inspiratã de ceva nou, atunci trebuie sã cunoaæteåi reåetele pregãtite æi încercate în
bucãtãria Dr. Oetker. Veåi gãsi aici nu numai reåete, dar æi sugestii æi idei pe tema
dulciurilor de casã. În mãsura în care sunteåi interesatã de cât mai multe reåete din
bucãtãria Dr. Oetker, puteåi accesa site-ul nostru: www.oetker.ro

Dr. Oetker reprezintã o întreagã lume a dulciurilor de casã sub un singur nume
ce garanteazã experienåa æi siguranåa rezultatului. În acest spirit vã dorim sã vã

bucuraåi  atunci când preparaåi dulciuri de casã respectând reåetele
prezentate în continuare, urându-vã cu aceastã ocazie Sãrbãtori de
Crãciun pline de confort æi fericire.

S e  a d a u g ã :
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Ingrediente:

• 1 plic Glazurã cu gust de ciocolatã Dr. Oetker

Decor:

Sugestie: în locul alunelor de pãdure se pot folosi æi 300 g fulgi de nucã de

cocos. Triunghiurile cu alune rezistã æi 3-4 sãptãmâni într-o cutie bine închisã.

Mod de preparare:

Triunghiuri cu alune

1. Pentru aluat se amestecã fãina cu
praful de copt æi se toarnã într-un vas.
Se adaugã zahãrul tos, zahãrul 
vanilinat, oul, apa æi untul sau 
margarina. Se amestecã bine
ingredientele cu mixerul, întâi la viteza
cea mai micã æi apoi la turaåia maximã.
2. Aluatul obåinut se întinde pe 
planæeta de lucru æi se împãtureæte în
douã, netezind uæor cu mâinile. Dacã
aluatul se lipeæte, înveliåi-l într-o folie
de ambalare æi lãsaåi-l puåin la rece.
Întindeåi-l apoi pe o tavã de copt unsã
în prealabil (30 x 40 cm).

3. Se unge aluatul cu gem de caise.
Prepararea umpluturii: untul, zahãrul,
zahãrul vanilinat æi apa se încãlzesc uæor,
amestecând continuu æi se lasã sã se
dizolve. Se adaugã alunele mãcinate æi
se lasã umplutura sã se rãceascã puåin.
4. Se întinde uniform umplutura pe
aluat. Se introduce tava în cuptor æi se
lasã prãjitura la copt.
Cuptor electric - cca. 180ºC (preîncãlzit)
Cuptor cu aer fierbinte - cca. 160ºC
(preîncãlzit)
Cuptor cu gaze - treptele 2 - 3
(preîncãlzit)
Timp de coacere: 25 - 30 minute
5. Se aæeazã tava pe un grãtar de
bucãtãrie æi se lasã prãjitura sã se
rãceascã. Apoi se taie în pãtrate (8 x
8 cm), care ulterior se taie pe 
diagonalã formând astfel triunghiuri.
6. Glazura de ciocolatã se preparã
conform instrucåiunilor de pe plic æi se
decoreazã triunghiurile conform 
imaginilor. Apoi se aæeazã triunghiurile
pe o hârtie de copt æi se lasã glazura
sã se întãreascã.

Se  adaugã :

• 3 linguri cu gem de caise
• 150 g unt
• 125 g zahãr
• 1 plic Zahãr vanilinat Dr. Oetker
• 3 linguri cu apã
• 300 g alune de pãdure

• 225 g fãinã
• 1 linguriåã rasã cu Praf de copt Dr. Oetker
• 100 g zahãr tos
• 1 plic Zahãr vanilinat Dr. Oetker
• 1 ou
• 1 lingurã cu apã
• 100 g unt sau margarinã

Umplutura:

(20 bucãåi)
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Aluat frãmântat:
• 1 ou
• 1 gãlbenuæ
• 110 g Zahãr pudrã  Dr. Oetker
• 1 plic Zahãr vanilinat Dr. Oetker
• 1 vârf de cuåit cu sare
• 1 linguriåã cu vârf cu cafea instant
• 60 g ciocolatã fierbinte
• aproximativ 225 g alune de pãdure mãcinate
• 1 vârf de cuåit cu Praf de copt Dr. Oetker

Ingrediente:

• 50 g Zahãr pudrã Dr. Oetker
• 1 albuæ
• eventual 2 - 3 picãturi de apã

Glazura:

Sugestie: dupã gust, puteåi amesteca în glazurã æi o linguriåã cu vârf de cacao.

Steluåele se pot pãstra timp de 3 - 4 sãptãmâni.

Mod de preparare:

Steluåe cu ciocolatã æi alune

1. Oul, gãlbenuæul, zahãrul, zahãrul
vanilinat, sarea æi cafeaua instant se
bat bine cu mixerul la turaåia cea mai
mare pânã se obåine o spumã.

2. Se rupe ciocolata în bucãåi mici æi
se pune într-o crãticioarã la foc mic în
baie de abur sã se dizolve; se
amestecã bine æi dupã aceea se 
încorporeazã uæor în prima compoziåie.
Se amestecã alunele mãcinate æi 
praful de copt în compoziåie cu ajutorul
mixerului la turaåie medie (se folosesc
spiralele). Compoziåia obåinutã se lasã
la rece cca 4 ore.
3. Pentru glazurã, se bate albuæul
spumã. Treptat se adaugã zahãrul
pudrã, eventual foarte puåinã apã, pen-
tru a putea întinde glazura.
4. Pe planæeta de lucru presãratã cu
fãinã se întinde o foaie subåire de
aproximativ 2 cm. Se decupeazã
steluåe cu forma æi se aæeazã pe tavã.
În prealabil în tavã se aranjeazã o 
hârtie specialã pentru copt. Steluåele
se ung cu un strat gros de glazurã. Se
lasã glazura sã pãtrundã în aluat æi
dupã 10 minute se pune la copt.
Cuptor electric - cca. 140ºC (preîncãlzit)
Cuptor cu aer fierbinte - cca. 120ºC
(preîncãlzit)
Cuptor cu gaze - treapta 2 (preîncãlzit)
Timp de coacere: fiecare tavã 25 - 30
minute

Se  adaugã :

(35 bucãåi)
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Aluat fraged:
• 175 g unt sau margarinã
• 100 g zahãr pudrã
• 1 plic Zahãr vanilinat Dr. Oetker
• 1/2 fiolã Esenåã de rom Dr. Oetker
• 1 vârf de cuåit cu scoråiæoarã mãcinatã
• 1 albuæ
• 200 g fãinã
• 20 g praf de Cacao Dr. Oetker
• 1 vârf de cuåit cu Praf de copt Dr. Oetker
• 125 g migdale nedecojite mãcinate
• albuæ spumã
• migdale prãjite æi decojite

Ingrediente:

Sugestie: se pot înlocui migdalele cu alune de pãdure. Bãrcuåele se pot pãstra

timp de 3 - 4 sãptãmâni.

Mod de preparare:

Bãrcuåe de Crãciun

1. Untul sau margarina se amestecã
cu mixerul pânã se obåine o spumã.
Treptat se adaugã zahãrul pudrã,
zahãrul vanilinat, aroma de rom æi
scoråiæoara. Se bate pânã ce se
obåine o masã compactã, apoi se
încorporeazã æi albuæul (aproximativ 1
minut).

2. Apoi se amestecã treptat în com-
poziåie fãina, praful de cacao æi praful
de copt æi se bate în continuare. La
sfâræit se încorporeazã æi migdalele.
3. Din cocã se formeazã rulouri lungi
din care se taie bucãåele de aproxima-
tiv 4 cm care se modeleazã la capete
pentru a deveni ascuåite. Se aæeazã în
tava în care s-a pus hârtie pentru copt
unsã.
4. Pe fiecare bãrcuåã se pune puåin
albuæ spumã cu rol de liant peste care
se aæeazã jumãtate de migdalã.
Cuptor electric - cca. 200ºC (preîncãlzit)
Cuptor cu aer fierbinte - cca. 180ºC
(preîncãlzit)
Cuptor cu gaze - treapta 4 (preîncãlzit)
Timp de coacere: 10 minute

Se  adaugã :

(40 bucãåi)
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Aluat dospit:
• 1 plic Drojdie Dr. Oetker
• 400 g fãinã
• 200 ml (2 dl) apã caldã
• 100 ml (1 dl) ulei
• 1 ou
• 30 g zahãr tos
• 5 g migdale decojite æi tãiate
• 10 g stafide

Ingrediente:

Sugestie: pentru a obåine un gust mai bun, putem folosi stafidele care au stat

în prealabil în rom.

Mod de preparare:

Pâine specialã de Crãciun

1. Fãina, drojdia, apa, uleiul, oul æi
zahãrul se pun într-un vas. Se
amestecã totul foarte bine æi apoi se
frãmântã cu mâna (5-10 minute) pânã
se obåine un aluat neted care nu se
mai lipeæte de pereåii vasului. Pe
suprafaåa aluatului se presarã fãinã, se
acoperã cu un ætergar æi se aæeazã la
loc cald sã dospeascã în total 90 de
minute.
2. La jumãtatea intervalului de dospire
se adaugã în aluat migdalele æi stafi-
dele æi se lasã sã se încheie procesul.
3. Dupã ce aluatul a crescut suficient
se împarte în 3 bucãåi mari æi 3 mici
din care se rãsucesc cu mâna rulouri.
Din cele 3 rulouri mari se împleteæte o
coadã, peste care se aæeazã coada
împletitã din cele 3 rulouri mici. Pentru
a nu se desface în timpul coptului,
înåepãm partea superioarã a pâinii, pe
laterale, cu o scobitoare. Se unge
suprafaåa cu unt încãlzit sau cu un ou
bãtut spumã æi se presarã bucãåi mici
de migdale.
4. Introducem pâinea în cuptorul
preîncãlzit æi-l lãsãm sã se coacã cca.
35 minute.
Cuptor electric - cca. 180 - 200ºC
Cuptor cu aer fierbinte - cca. 150 -
160ºC
Cuptor cu gaze -  treptele 2 - 3 
Timp de coacere: aproximativ 35 minute
5. Pentru a fi siguri cã s-a copt pâinea,
se înåeapã în centru cu o scobitoare.
Dacã aluatul nu este lipit de el, pâinea
s-a copt cum trebuie.

Se  adaugã :
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Aluat frãmântat:
• 50 g unt sau margarinã
• 125 g zahãr pudrã
• 1 plic Zahãr vanilinat Dr. Oetker
• 1/2 fiolã Esenåã de rom Dr. Oetker
• 1 ou
• 125 g fãinã
• 2 linguriåe cu vârf cu Praf de copt Dr. Oetker
• 250 g fulgi de cocos
• 1 lingurã cu lapte

Ingrediente:

Sugestie: pricomigdalele se pot decora cu glazurã de ciocolatã Dr. Oetker,

prin înmuierea pãråii din spate a pricomigdalei în glazurã, în aæa fel încât sa aparã
pãråi întunecate. Se poate accentua gustul fulgilor de nucã de cocos dacã în 
prealabil îi prãjim într-o tigaie fãrã grãsime.

Mod de preparare:

Pricomigdale cu nucã de cocos

1. Cu mixerul reglat la viteza maximã
se bate untul sau margarina pânã se
obåine o spumã. Treptat se adaugã
zahãrul pudrã, zahãrul vanilinat æi
esenåa de rom. Se bate pânã se
obåine o masã compactã, apoi se
încorporeazã æi oul (aproximativ 1/2
minut).

2. Se adaugã treptat fãina æi praful de
copt æi se amestecã în continuare în
compoziåie, de aceastã datã la o
vitezã medie a mixerului. Turnãm apoi
laptele. La sfâræit se încorporeazã
rapid æi fulgii de cocos.
3. Cu douã linguriåe modelãm
grãmãjoare de pricomigdale care se
depun în tava în care s-a pus hârtie
unsã pentru copt . Eventual se apasã
uæor cu degetul.
Cuptor electric - cca. 200ºC (preîncãlzit)
Cuptor cu aer fierbinte - cca. 180ºC
(preîncãlzit)
Cuptor cu gaze - treapta 4 (preîncãlzit)
Timp de coacere: 9 - 10 minute fiecare
tavã
4. Dupã ce s-au copt, pricomigdalele
se scot din tavã æi se lasã sã se
rãceascã.

Se  adaugã :

(45 bucãåi)
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Se  adaugã :

Aluat de piæcoturi:
• 150 g fãinã 
• 150 g unt sau margarinã
• 75 g zahãr pudrã pentru aluat 
• 75 g zahãr pudrã pentru albuæuri 
• 1 plic Zahãr vanilinat Dr. Oetker 
• 150 g ciocolatã amãruie 
• 6 ouã (2 ouã întregi + 4 gãlbenuæuri + 4 albuæuri)
• 20 g Cacao Dr. Oetker 
• 1 linguriåã cu Praf de copt Dr. Oetker 

Ingrediente:

• 200 g gem de caise 

Umpluturã:

• 1 plic Glazurã cu gust de ciocolatã Dr. Oetker

Glazura:

Mod de preparare:

Sugestie: pentru ca la tãierea bucãåilor glazura sã nu crape, se înmoaie cuåitul

în apã fierbinte.

Tort special de Crãciun

1. Se dizolvã ciocolata amãruie în baie de
abur æi se lasã sã se rãceascã. 
2. Se bate untul spumã cu mixerul æi
treptat se adaugã zahãrul pudrã (75 g),
zahãrul vanilinat, ciocolata rãcitã în 
prealabil, 2 ouã æi 4 gãlbenuæuri. Se
încorporeazã fãina în care s-a 
amestecat praful de copt æi cacao æi
se amestecã pânã se obåine o 
compoziåie omogenã. Albuæurile se
bat spumã æi se amestecã æi zahãrul
pudrã (75 g) cu lingura. Spuma se
încorporeazã cu grijã în compoziåie. Se
toarnã într-o formã de tort cu
diametrul de 26 cm, tapetatã cu hârtie
de copt æi se introduce în cuptor.
Cuptor electric - cca. 170ºC (preîncãlzit)
Cuptor cu aer fierbinte - cca. 150ºC
(fãrã a fi preîncãlzit)
Cuptor cu gaze - treptele 2 - 3 (neîncãlzit)
Timp de coacere: aproximativ 45 minute
3. Se scoate blatul din cuptor æi se
lasã sã se rãceascã. 
4. Se amestecã bine gemul. Se taie
blatul longitudinal în douã pãråi æi se
unge jumãtatea inferioarã cu 2/3 din
gem. Deasupra se aæeazã cealaltã
jumãtate. Pãråile laterale ale blatului æi
partea de deasupra se ung cu un strat
subåire din restul de gem. 
5. Glazura de ciocolatã se preparã
conform instrucåiunilor de pe plic. Apoi
se decoreazã tortul deasupra.  
6. Tortul poate fi servit dupã ce s-a
întãrit glazura. 
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Aluat frãmântat:
• 370 g fãinã
• 150 g grãsime (unt topit)
• 125 g zahãr tos
• 1,5 pliculeåe Praf de copt Dr. Oetker
• 250 g brânzã de vaci
• 2 ouã
• 1 plic Zahãr vanilinat Dr. Oetker
• stafide, alune, fructe confiate (dupã gust)

Ingrediente: Mod de preparare:

1. Se amestecã fãina cu praful de
copt æi se toarnã într-un vas. Se
adaugã zahãrul, zahãrul vanilinat, untul
topit, ouãle æi brânza de vaci. Se
amestecã bine ingredientele cu
mixerul.

2. Compoziåia se aæeazã apoi pe
planæeta pudratã cu fãinã æi se adaugã
stafidele, alunele æi fructele confiate æi
se frãmântã cu mâna pânã se obåine
un aluat neted.
3. Din aluatul obåinut se modeleazã
prãjitura astfel: pe planæetã se întinde
cu sucitorul un dreptunghi cu
grosimea de aproximativ 3 cm. Laturile
lungi se strâng în aæa fel încât sã se
atingã în centru æi se îndoaie apoi pe
latura longitudinalã pe jumãtate.
4. Se aæeazã prãjitura pe tava pe care
s-a aranjat hârtia de copt æi se bagã în
cuptor.
Cuptor electric - cca. 180ºC (preîncãlzit)
Cuptor cu aer fierbinte - cca. 160ºC
(preîncãlzit)
Cuptor cu gaze - treptele 2 - 3
(preîncãlzit)
Timp de coacere: 30 - 35 minute
5. Dupã ce s-a copt,
prãjitura se unge 
imediat cu unt topit
æi se presarã zahãr
pudrã.

Se  adaugã :

Prãjiturã de Crãciun cu brânzã
de vaci
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Aluat frãmântat:
• 200 g ciocolatã menajerã pentru topit
• 75 ml apã
• 100 g unt sau margarinã
• 100 g zahãr pudrã
• 1 plic Zahãr vanilinat Dr. Oetker
• 1 linguriåã rasã cu scoråiæoarã mãcinatã
• 3 ouã
• 150 g fãinã
• 3 linguriåe rase cu praf de Cacao Dr. Oetker
• 100 g caise uscate tãiate fin
• 50 g migdale decojite si tãiate fin
• 1 plic Glazurã ciocolatã Dr. Oetker 

Ingrediente:Ingrediente: Mod de preparare:

1. Pentru aluat, ciocolata ruptã în bucãåi
mici, apa æi untul/margarina se pun 
într-o crãticioarã în baie de abur la foc
mic, amestecându-se pentru a se
obåine o cremã compactã.
2. Compoziåia se toarnã într-un vas æi,
treptat, cu ajutorul mixerului se
amestecã zahãrul, zahãrul vanilinat æi
scoråiæoara. Se adaugã apoi ouãle,
treptat (pentru fiecare ou se amestecã
cu mixerul cca. jumãtate de minut).

3. Fãina se amestecã cu praful de
copt æi se adaugã în compoziåia
pregãtitã, folosind mixerul la vitezã
medie. Se încorporeazã apoi caisele æi
migdalele. În tava tapetatã cu hârtie de
copt se toarnã compoziåia æi se
netezeæte. Se introduce în cuptor.
Cuptor electric - cca. 180ºC (preîncãlzit,
partea de jos)
Cuptor cu aer fierbinte - cca. 160ºC
(preîncãlzit)
Cuptor cu gaze - Treapta 3 (preîncãlzit)
Timp de coacere: aproximativ 20 minute
4. Dupã coacere se lasã prãjitura sã
se rãceascã pe grãtarul de bucãtãrie.
5. Glazura de ciocolatã se preparã
conform instrucåiunilor de pe plic.
Când glazura este încã moale se
decoreazã cu caise æi migdale æi se
lasã sã se întãreascã.
6. Dupã ce s-a rãcit, prãjitura se taie
în bucãåi (de 4 x 4 cm).

Prãjiturã cu caise confiate æi migdale

Se  adaugã :
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