
Caiet rețete nr. 37

Prăjituri 
delicioase,

Sărbători 
mai frumoase!



Sărbătorile de iarnă miros a prăjituri

 grad de difi cultate scăzut
 grad de difi cultate mediu
 grad de difi cultate ridicat

Durata de preparare fără timpii de așteptare, coacere și răcire.

Legenda semnelor din rețetar:
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durată de preparare până în 20 de minute
durată de preparare până în 40 de minute
durată de preparare până în 60 de minute



Cel mai frumos dar al Crăciunului, mai prețios 
decât cadourile de sub brad, este familia fericită, 
adunată în jurul mesei festive. Și, pentru ca masa 
ta de sărbători să fi e cea mai cea, îți dăruim acest 
rețetar, să ai spor și inspirație pentru cele mai 

reușite prăjituri de sezon. Fă-ți familia să simtă 
bucuria în inimi și mirosul prăjiturilor în casă. Așa 
începe Crăciunul! 

Cu drag,
Echipa Dr. Oetker
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Cca 12 bucăți
Grad de difi cultate: mediu

Durată de preparare: cca 40 de 
minute 

Pentru forma de copt rotundă cu 
margine detașabilă (diametru de 

26 cm): 
puțină grăsime 

Aluat:
150g migdale mărunțite 

225g făină 
1 linguriță rasă Praf de 

copt Dr. Oetker 
100g de zahăr

1 plic Zahăr vanilat 
Bourbon Dr. Oetker 

1 ou 
150g de unt sau margarină, moale 

1 praf de sare

Cremă:
gem de prune

1 linguriță Esență naturală de migdală 
marocană Dr. Oetker 

1. Pregătirea:    Migdalele se prăjesc – fără grăsime – într-o tigaie teflonată apoi se lasă 
pe o farfurie întinsă, mare să se răcească.

2. Aluatul: Făina se amestecă cu praful de copt. Se adaugă restul ingredientelor și 
migdalele prăjite și se amestecă cu mixerul (cu paletele de frământare) 
la început scurt, la viteză mică, apoi la viteză maximă până ce se obține 
un aluat omogen, neted. Aluatul se împachetează în folie de plastic apoi 
se lasă la rece cca. o oră. Se unge forma de copt și se preîncălzește 
cuptorul.

 Cuptor electric: cca 180°C
 Cuptor cu aer cald: cca 160°C
 Un sfert din cantitatea de aluat se întinde subțire pe o suprafață de 

lucru tapetată cu făină. Se decupează diverse motive de Crăciun (brazi, 
steluțe, reni) și se așază pe o hârtie de copt.

 Restul de aluat se frământă scurt. ¾ din cantitatea de aluat se întinde în 
forma de copt , iar din restul de aluat se face un rulou de grosimea unui 
deget și se așază pe lateralul formei de copt.

3. Crema:  Gemul de prune se amestecă cu esența de migdale şi se întinde peste 
blat. Deasupra se așază motivele de Crăciun. Se introduce forma în 
cuptor și se coace timp de 40 de minute.

 Se scoate prăjitura din forma de copt și se lasă pe un grătar de bucătărie, 
cel mai bine peste noapte, să se răcească.

Prăjitură de 
Crăciun în stil 

Linzer

Puzzle 
alb-negru

Sugestie:
•  Înainte de servire 

pudrați cu zahăr 
pudră.
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fig. 1 fig. 2

1. Aluatul:  Făina se amestecă cu praful de copt. Se adaugă restul 
ingredientelor apoi se amestecă cu mixerul (cu paletele de 
frământare) la început scurt, la viteză mică, apoi la viteză maximă 
până ce se obține un aluat omogen, neted. În jumătate din 
cantitatea de aluat se încorporează prin frământare cacao, zahăr 
și lapte.

 Tava de copt se tapetează cu hârtie de copt. Se preîncălzește 
cuptorul.

 Cuptor electric: cca. 180°C
 Cuptor cu aer cald: cca. 160°C
 Aluaturile se întind, separat, în foi subțiri, pe o suprafață de lucru 

ușor tapetată cu făină. Din ambele foi de aluat se decupează 
diverse motive (triunghiuri, steluțe) de diferite mărimi. Sugestie: 
Se decupează motive de diferite mărimi și culori astfel încât 
acestea să poată fi asamblate în fursecuri bi sau chiar tricolore, 
ca un puzzle (fig. 1). Apoi din triunghiuri sau steluțe se decupează 
motive mai mici. Se așază în tava de copt și se coc în partea din 
mijloc a cuptorului timp de 12 minute.

 Fursecurile se scot cu tot cu hârtia de copt pe un grătar de 
bucătărie apoi se lasă să se răcească.

Puzzle 
alb-negru

Cca 50 de bucăți
Grad de difi cultate: mediu
Durată de preparare: cca 60 de 
minute 
Pentru tava de copt: hârtie de copt 
Aluat:
250g făină 
1 linguriță rasă Praf de copt cu șofran 
Dr. Oetker 
150g zahăr
1 plic Zahăr vanilinat Dr. Oetker 
1 ou 
75g de unt sau margarină, moale 
50g cremă de arahide
Cca. 1 lingură de lapte

Suplimentar:
1 lingură Cacao neagră 
Dr. Oetker 
1 linguriță zahăr
1 linguriță lapte

Sugestie: 
•  Fursecurile pot fi 

păstrate în doze 
metalice bine 
închise până la 
trei săptămâni.
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Sugestie: 
•  Fursecurile pot fi  

păstrate în doze 
metalice bine 
închise până la trei 
săptămâni.

Cca. 120 de bucăți
Grad de difi cultate: scăzut

Durată de preparare: cca. 40 de minute 
Pentru tava de copt: hârtie de copt 

Aluat:
350g făină

1 linguriță rasă Praf de copt Dr. Oetker 
100g zahăr 

200g unt sau margarină, moale
1 ou 

Bănuții de musli:
50g ciocolată de menaj 

1 plic Zahăr vanilat Bourbon Dr. Oetker
60g Musli extra crocant 

double chocolate Vitalis Dr. Oetker 

Bănuții de arahide:
30g arahide decojite sărate

1 plic Zahar cu caramel Dr. Oetker 

Bănuții de cocos și portocale:
30g fulgi de cocos Dr. Oetker 

1 lingură zahăr
1 lingură lichior de portocale sau de suc 

de portocale
1 plic Finesse coajă rasă de portocale 

Dr. Oetker 
25g de migdale mărunțite

1. Pregătirea:  Pentru diferitele sortimente de bănuți se mărunțesc grosier musli, ciocolata și 
arahidele.

2. Aluatul:  Făina se amestecă cu praful de copt. Se adaugă restul ingredientelor apoi 
se amestecă cu mixerul (cu paletele de frământare) la început scurt, la viteză 
mică, apoi la viteză maximă până ce se obține un aluat omogen, neted. Aluatul 
obținut se împarte în trei porții.

3. Variantele 
de bănuți:  Se frământă pe rând câte o bucată de aluat cu musli, ciocolată şi zahărul 

vanilinat şi cu arahidele şi zahărul caramel. Pentru bănuții de cocos și 
portocale se pune deoparte 1 lingură de fulgi de cocos. Restul de fulgi se 
frământă în ultimul sfert de aluat împreună cu zahărul, lichiorul, coaja de 
portocale Finesse și migdalele. Fiecare aluat se rulează în câte un rulou cu 
lungimea de circa 20 cm. Se învelește fiecare rulou în câte o folie de plastic și 
se păstrează la frigider cel puțin 1 oră.

 Tava de copt se tapetează cu hârtie de copt. Se preîncălzește cuptorul.
 Cuptor electric: cca. 180°C
 Cuptor cu aer cald: cca. 160°C
 Rulourile de aluat se taie în rondele de circa 1 cm grosime, se așază în tava 

de copt și se coc în partea din mijloc a cuptorului timp de 10-12 minute.
 Fursecurile se scot cu tot cu hârtia de copt pe un grătar de bucătărie și se lasă 

să se răcească.

Bănuţi 
în 3 straturi
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1. Pregătirea:  Nucile pecan se macină fin sau se toacă fin cu un cuțit pe un blat 
de bucătărie. 

2. Masa 
de praline:  Smântâna dulce se pune într-o oală și se dă în fiert. Se ia oala de pe 

foc și se adaugă untul și glazura preparată conform instrucțiunilor 
de pe plic și se topesc în smântâna fierbinte. Se adaugă Finesse 
coajă rasă de portocale și nucile pecan. Compoziția se toarnă 
într-un vas și se lasă să se răcească.

3. Decorarea: Se bate compoziția cu mixerul cu paletele de batere. Cacaua se 
pune pe o farfurie întinsă. Cu ajutorul a două linguri se iau porții 
mici din masa de praline și se rostogolesc prin cacao. Pralinele 
acoperite cu cacao se așază în forme de praline sau pe un blat de 
bucătărie tapetat cu hârtie de copt. 

Praline 
cu nuci pecan

Cca. 70 de bucăți
Grad de difi cultate: scăzut
Durată de preparare: cca. 40 de 
minute 

Masa de praline:
50g miez de nuci pecan
1 plic Glazură neagră Dr. Oetker 
1 plic Glazură duo Dr. Oetker 
200g smântână dulce 
50g unt moale
1 plic de Finesse coajă rasă de 
portocale Dr. Oetker 

Suplimentar:
Cca 50g de Cacao Dr. Oetker 

Sugestie: 
•  Pralinele pot 

fi  păstrate în 
frigider până la 1 
săptămână.
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Sugestie: 
•  Pentru ca albușul 

să se bată cât mai 
bine (tare) trebuie 
să fi e liber de orice 
urmă de gălbenuș 
iar vasul de mixare 
și paletele de batere 
trebuie să fi e bine 
degresate.

•  Șabloanele de 
decupare se pot 
trece prin zahăr 
pudră înainte de 
utilizare și astfel 
aluatul nu se va 
mai lipi.

•  Spuma trebuie să 
rămână albă după 
coacere.

•  Fursecurile rămân 
zemoase dacă 
se păstrează în 
doze metalice bine 
închise (cca. 2 
săptămâni).

Cca. 40 de bucăți
Grad de difi cultate: mediu

Durată de preparare: cca. 60 de 
minute 

Pentru tava de copt: hârtie de copt 
Aluat:

2 albușuri 
200g zahăr pudră

1 plic Zahăr vanilinat Dr. Oetker 
1 linguriță Esență de rom Dr. Oetker 

Cca. 250g de alune mărunțite 

Suplimentar:
Cca. ½ tub Colorant alimentar verde 

Dr. Oetker 
1 linguriță Cacao Dr. Oetker 

Zahăr pudră

1. Pregătirea:  Tava de copt se tapetează cu hârtie de copt. Se preîncălzește cuptorul.
 Cuptor electric: cca. 140°C
 Cuptor cu aer cald: cca. 120°C
2. Aluatul:  Într-un vas, se bat spumă tare albușurile cu mixerul (paletele de batere) la 

viteză maximă. Zahărul pudră se cerne și se încorporează treptat. Pentru 
decorare se pun deoparte 2 linguri de spumă într-un poș. În restul de 
spumă se încorporează folosind mixerul la viteză mică, zahărul vanilinat, 
esența de rom și jumătate din cantitatea de alune. Din restul de alune se 
încorporează doar atât cât e nevoie ca aluatul să nu se mai lipească.

 Aluatul se împarte în două. O jumătate se amestecă cu colorant verde, iar 
cealaltă cu cacao. Se tapetează suprafața de lucru cu zahăr pudră și se 
întind aluaturile, separat, în foi de circa 1 cm grosime. Se taie triunghiuri 
(de circa 5 x 4 cm) sau se decupează motive, după preferință, care se 
așază în tava de copt.

 Se decorează cu spuma din poș, apoi se introduc în cuptor și se coc în 
partea de jos a cuptorului timp de cca.20 minute.

  Fursecurile trebuie să se simtă puțin moi în partea de jos la scoaterea 
din cuptor. Fursecurile se scot cu tot cu hârtia de copt pe un grătar de 
bucătărie și se lasă să se răcească.

Fursecuri 
cu alune și 

spumă de ou
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1. Pregătirea:  Tava de copt se tapetează cu hârtie de copt. Se preîncălzește 
cuptorul.

 Cuptor electric: cca. 180°C
 Cuptor cu aer cald: cca.160°C
2. Masa 
de albuș:  Marțipanul se taie cubulețe mici și se pune într-un vas. Se adaugă 

restul ingredientelor și se amestecă cu mixerul folosind paletele 
de batere. Pe un blat de bucătărie, se rulează compoziția în 
porții mici, sub forma unor rulouri cu diametrul de cca. 1 cm. Din 
acestea se taie batoane cu lungimea de circa 5 cm. Batoanele se 
așază în tava de copt și se coc în partea de mijloc a cuptorului 
timp de 12 minute.

 Poziția grătarului: mijloc
 Durata de coacere: cca. 12 minute
 Batoanele se scot cu tot cu hârtia de copt pe un grătar de 

bucătărie și se lasă să se răcească.
3. Decorarea:  Se prepară glazura conform indicațiilor de pe ambalaj. Capetele 

batoanelor se scufundă oblic în glazură, se scurg apoi se lasă să 
se întărească

Batoane-
pricomigdale 

cu nuci

Cca. 50 de bucăți
Grad de difi cultate: scăzut
Durată de preparare: cca. 60 de 
minute 
Pentru tava de copt: hârtie de copt 
Masa de albuș:
200g marțipan 
1 albuș 
75g zahăr
1 praf sare
1 lingurita Esență naturală de 
migdală marocană Dr. Oetker 
100g de nuci măcinate

Pentru decorare:
1 plic Glazură neagră Dr. Oetker

Sugestii:
•  După preferință, 

capetele batoanelor 
scufundate în 
glazură se pot 
presăra cu nuci 
măcinate înainte 
ca glazura să se 
întărească complet.

•  Batoanele se pot 
păstra în doze 
metalice bine 
închise, într-un loc 
uscat și rece (cca. 
2 săptămâni). Cu 
trecerea timpului, 
batoanele se 
înmoaie.
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Sugestie: 
•  Fursecurile se pot 

păstra în doze 
metalice bine 
închise cca. 1 
săptămână.

Cca. 60 de bucăți
Grad de difi cultate: mediu

Durată de preparare: cca. 60 de 
minute 

Pentru tava de copt: hârtie de copt 
Aluat:

150g făină 
½ lingurița rasă Praf de copt 

Dr. Oetker 
50g zahăr 

3 gălbenușuri 
80g de unt sau margarină, moale 

Cremă:
Cca. 100g cremă de alune și cacao 

3 albușuri 
100g zahăr

Pentru decorare:
1 plic Glazură neagră Dr. Oetker 

1. Pregătirea:  Tava de copt se tapetează cu hârtie de copt. Se preîncălzește cuptorul.
 Cuptor electric: circa 140°C
 Cuptor cu aer cald: circa 120°C
2. Aluatul:  Făina se amestecă cu praful de copt. Se adaugă restul ingredientelor apoi 

se amestecă cu mixerul (cu paletele de frământare) la început scurt, la viteză 
mică, apoi la viteză maximă până ce se obține un aluat omogen, neted. Pe 
o suprafață de lucru ușor tapetată cu făină se întinde aluatul sub forma unei 
foi subțiri. Se decupează rondele cu diametrul de 4 cm care se așază în tava 
de copt.

3. Crema:  Pe rondelele de aluat se pune câte o linguriță de cremă de alune și cacao. 
Albușurile se bat spumă tare folosind mixerul cu paletele de batere la viteză 
maximă. Se încorporează treptat zahărul la viteză maximă. Spuma se pune 
într-un poș cu orificiu rotund cu diametrul de cca. 8 mm. Se acoperă complet 
fiecare fursec cu câte un moț de spumă.

 Se introduce tava în cuptor și se coace în partea de mijloc a cuptorului 
pentru cca. 40 minute.

 Fursecurile se scot cu tot cu hârtia de copt pe un grătar de bucătărie și se 
lasă să se răcească. 

4. Decorarea:  Se prepară glazura conform instrucțiunilor de pe plic și se decorează 
fursecurile.

Norișori
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Cca. 95 bucăți
Grad de difi cultate: mediu
Durată de preparare: până în 80 de 
minute
Pentru tava de copt: hârtie de copt 
Aluat:
200g unt rece
250g făină 
3 gălbenușuri 
125g zahăr pudră
1 linguriță Esență de vanilie 
Dr. Oetker 
1 linguriță Esență de rom Dr. Oetker 
cca. 2 linguri de lapte

Pentru decor:
50g Fulgi de nucă de cocos 
Dr. Oetker
Coloranți alimentari Dr. Oetker

Spuma de ouă:
2 albușuri 
100g Zahăr pudră Dr. Oetker

1. Aluat:  Untul se taie cubulețe. Făina se pune într-un vas de mixare. Se 
adaugă restul ingredientelor și se amestecă totul, folosind mixerul 
(paletele de frământat), până ce se obține un aluat omogen. 
Aluatul se păstrează la frigider cca. 1 oră.

2. Decor:  Fulgii de nucă de cocos se distribuie în mod egal în 4 boluri mici. 
În fiecare bol se încorporează puțin colorant alimentar. Tava de 
copt se tapetează cu hârtie de copt. Se preîncălzește cuptorul.

 Cuptor electric sau cu gaz: cca. 180°C
 Cuptor cu aer cald: cca. 160°C
 Aluatul se întinde pe un blat de lucru tapetat în prealabil cu făină, 

obținându-se o foaie cu grosimea de cca. 3 mm. Din foaie se 
decupează fursecuri în formă de „lună” și „stele” care se așază în 
tava de copt.

3. Spuma 
de ouă:  Într-un vas de mixat se spumează albușurile folosind mixerul 

(paletele de batere). Se încorporează apoi treptat zahărul 
pudră. Spuma obținută se toarnă într-un poș, iar cu ajutorul lui 
se repartizează spuma peste fursecurile decupate anterior. 
Se presară apoi fulgii de nucă pe toata suprafața acestora. Se 
introduce tava la cuptor, în partea de mijloc a acestuia.

 Durată de coacere: circa 8-10 minute
 Fursecurile se lasă la răcit pe un grătar de bucătărie, fără a 

îndepărta hârtia de copt.

Fursecuri în formă 
de lună și stele

Sugestie: 
•  Așază fursecurile pe 

o farfurie roșie sau 
albastră pentru un 
decor deosebit.
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fig. 1 fig. 2

1. Aluat: Făina se amestecă cu praful de copt într-un vas de mixare. Se adaugă restul ingredientelor apoi se 
amestecă cu mixerul (cu paletele de frământare) la început scurt, la viteză mică, apoi la viteză mare până 
se obține un aluat omogen .

 Aluatul se rulează sub forma unui rulou cu lungimea de 40 cm, se învelește în folie de plastic și se 
păstrează minim 1 oră la frigider.

 Ruloul de aluat se taie în rondele egale de cca. 1 cm grosime, iar rondelele se modelează sub forma unor 
bile.

 Bilele de aluat se așază în tava de copt la distanță unele față de altele. Cu coada unei linguri de lemn se 
apasă în mijlocul fiecărei bile. Dacă aluatul se lipește, se scufundă coada lingurii în făină.

 Tava de copt se tapetează cu hârtie de copt
 Cuptor electric: circa 180 ͦC
 Cuptor cu aer cald: circa 160 ͦC 
 Poziția grătarului: mijloc 
 Durata de coacere: 12 minute 
 Fursecurile se scot cu tot cu hârtia de copt pe un grătar de bucătarie și se lasă să se răcească.
2. Crema:  Într-o crăticioară se pune oul şi se amestecă, se adaugă restul ingredientelor (mai puțin untul) și se 

amestecă bine. 
 Crăticioara se pune pe un vas cu apă (bain-marie), se adaugă untul și se amestecă 10 minute, la foc 

mediu, până se topesc zahărul și untul și crema începe să se îngroașe.
 Se lasă 3-4 minute, până când crema capătă consistența dorită.
 Crema rezultată se pune în mijlocul fursecurilor.
3. Glazura:  Conținutul unui plic se amestecă cu 15-20 ml apă rece (3-4 lingurițe), până la omogenizarea compoziției.
 Masa de glazură astfel obținută se împrăștie peste fursecuri.

Aluat:
225g făină 

100g unt sau margarină moale 
50g zahăr 

1 plic Zahăr vanilinat Dr Oetker
1 plic coajă rasă de lămâie Finesse 

Dr. Oetker
1 praf de sare 

1 plic Praf de copt Dr. Oetker 
20 ml lapte 

Umplutura:
1 plic Finesse coajă rasă de lămâie 

1 ou
80g zahăr pudră

50g unt 
10g Amidon din porumb Dr. Oetker

1 linguriță Esență naturală vanilie 
Madagascar Dr. Oetker 

Glazura:
1 plic Glazură de lămâie Dr. Oetker

Pupici cu lămâie
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1. Aluatul:  Făina se amestecă cu praful de copt. Se adaugă restul 
ingredientelor apoi se amestecă cu mixerul (cu paletele de 
frământare) la început scurt, la viteză mică, apoi la viteză maximă 
până ce se obține un aluat omogen, neted.

2. Pregătirea:  Tava de copt se tapetează cu hârtie de copt. Se preîncălzește 
cuptorul.

 Cuptor electric: cca. 180°C
 Cuptor cu aer cald: cca. 160°C
 Pe o suprafață de lucru ușor tapetată cu făină se întinde aluatul 

sub forma unei foi cu grosimea de circa ½ cm. Se decupează 
motive după preferință (diametru de circa 4 cm). Acestea se 
așază în tavă și se coc în partea din mijloc a cuptorului timp de 14 
minute.

 Fursecurile se scot cu tot cu hârtia de copt pe un grătar de 
bucătărie și se lasă să se răcească. 

3. Decorarea:  Între două folii de plastic, fondantul se întinde într-o foaie subțire 
cu grosimea de 2 mm, iar la ambele capete se taie. Se decupează 
motive identice cu cele folosite la fursecuri şi apoi se lipesc peste 
fursecuri cu un creion pentru decor. Fursecurile se decorează 
folosind creioanele pentru decor.

Fursecuri cu 
fondant ștampilat

Cca. 60 de bucăți
Grad de difi cultate: mediu
Durată de preparare: cca. 60 de 
minute, respectiv 20 de minute
Pentru tava de copt: hârtie de copt 
Aluat:
250g făină 
½ linguriță Praf de copt Original 
Backin Dr. Oetker 
50g alune măcinate 
150g unt sau margarină, moale
50g zahăr 
1 plic Zahăr Vanilinat Dr. Oetker 
1 praf de sare
1 ou 

Pentru decorare:
200g de Fondant alb Dr. Oetker 
Creioane pentru decor Dr. Oetker 

SugestiI: 
•  Dacă aluatul 

se lipește, se 
împachetează în 
folie de plastic și se 
păstrează cca 30 de 
minute la rece.

•  Fursecurile pot fi  
păstrate în doze 
metalice bine închise 
cca. 3 săptămâni
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Sugestii: 
• Dacă aluatul 
se lipește, se 
împachetează în 
folie de plastic și se 
păstrează cca 30 
de minute la rece.• 
• Fursecurile pot 
fi  păstrate în doze 
metalice bine închise 
cca. 3 săptămâni.

Cca. 70 de bucăți
Grad de difi cultate: scăzut

Durată de preparare: cca. 60 de 
minute 

Pentru tava de copt: hârtie de copt 
Aluat:

200g făină 
1 vârf de cuțit cu Praf de copt 

Dr. Oetker 
100g zahăr 

1 plic Zahăr vanilinat Dr. Oetker 
1 ou 

125g de unt sau margarină, moale 
50g de Fulgi de nucă de cocos 

Dr. Oetker 

Pentru decorare:
Ciocolata albă topită

Coloranți alimentari Dr. Oetker, roșu 
și verde

4 linguri fulgi de cocos

1. Pregătirea:  Tava de copt se tapetează cu hârtie de copt. Se preîncălzește cuptorul.
 Cuptor electric: cca. 180°C
 Cuptor cu aer cald: cca. 160°C
2. Aluatul:  Făina se amestecă cu praful de copt. Se adaugă restul ingredientelor apoi 

se amestecă cu mixerul (cu paletele de frământare) la început scurt, la 
viteză mică, apoi la viteză maximă până ce se obține un aluat neted. Pe o 
suprafață de lucru ușor tapetată cu făină se continuă frământarea până ce 
se obține un aluat neted.

 Din aluat se rulează rulouri de grosimea unor creioane care se taie în 
lungimi de cca 4-5 cm. Capetele acestor bucăți de rulouri se subțiază apoi 
rulourilor li se dă forma de cornuleț. Se așază în tava de copt și se coc în 
partea de mijloc a cuptorului timp de 10 minute. 

 Cornulețele se scot cu tot cu hârtia de copt pe un grătar de bucătărie și se 
lasă să se răcească. 

3. Decorarea:  Ciocolata albă se topește pe baie de apă, la foc mic. Câteva picături de 
colorant alimentar roșu, respectiv verde se pun separat în câte un bol 
și se amestecă cu câteva picături de apă. În fiecare bol cu colorant se 
adaugă câte 2 linguri de fulgi de nucă de cocos și se amestecă până ce se 
colorează uniform.

 Cornulețele se scufundă la ambele capete în ciocolata topită, se scurg apoi 
capetele se scufundă în fulgii de cocos colorați. Se așază pe o hârtie de 
copt și se așteaptă ca ciocolata să se întărească.

Cornuleţe 
cu cocos
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Sugestie: 
•  Fursecurile pot fi  

păstrate în doze 
metalice bine închise 
cca. 3 săptămâni.

Cca. 25 de bucăți
Grad de difi cultate: mediu
Durată de preparare: cca. 60 de 
minute 
Pentru tava de copt: hârtie de copt 
Aluat:
200g făină
½ linguriță rasă Praf de copt 
Dr. Oetker 
50g migdale mărunțite 
50g zahăr
1 plic Zahăr vanilinat Dr. Oetker 
1 linguriță Esență naturală lămâie 
siciliană Dr. Oetker 
1 praf sare
1 ou 
100g de unt sau margarină, moale 
1 lingură de lapte

Pentru decorare:
1 plic Glazură neagră Dr. Oetker 
Ornamente din zahăr Dr. Oetker 

1. Pregătirea:  Tava de copt se tapetează cu hârtie de copt. Se preîncălzește 
cuptorul. 

 Cuptor electric: cca. 200°C
 Cuptor cu aer cald: cca. 180°C
2. Aluatul:  Făina se amestecă cu praful de copt. Se adaugă restul 

ingredientelor apoi se amestecă cu mixerul (cu paletele de 
frământare) la început scurt, la viteză mică, apoi la viteză maximă 
până ce se obține un aluat omogen, neted. Dacă aluatul se 
lipește, se păstrează puțin la frigider.

 Pe o suprafață de lucru ușor tapetată cu făină se întinde aluatul 
sub forma unei foi cu grosimea de ½ cm. Se decupează circa 25 
de rondele de diferite mărimi (diametre de 2,5 cm, 3 cm și 4 cm 
de ex.) care apoi se așază în tava de copt și se coc în partea de 
mijloc a cuptorului timp de 10 minute.

 Fursecurile se scot cu tot cu hârtia de copt pe un grătar de 
bucătărie și se lasă să se răcească. 

3. Decorarea:  Se prepară glazura conform instrucțiunilor de pe plic. Se pune 
câte un strop de glazură pe rondelele cele mai mari, în așa fel 
încât glazura să se scurgă puțin spre margini. Se acoperă cu 
câte o rondelă mijlocie, apoi se adaugă un strat de glazură și 
se acoperă în final cu câte o rondelă mică. După preferință se 
presară ornamentele înainte ca glazura să se întărească complet.

Fursecuri 
picături
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