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Puzzle alb-negru

Circa 50 bucăți
Grad de diﬁcultate: mediu
Durată de preparare: cca 60 de
minute

Pentru tava de copt: hârtie de copt
Aluat:
250 g făină
1 linguriță rasă Praf de copt cu
șofran Dr. Oetker
150 g zahăr
1 plic Zahăr vanilinat Dr. Oetker
1 ou
75 g de unt sau margarină, moale
50 g cremă de arahide
Cca. 1 lingură de lapte
Suplimentar:
1 lingură de
Cacao neagră Dr. Oetker
1 linguriță zahăr
1 linguriță lapte
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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. 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. 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.
Sugestie: Fursecurile pot ﬁ păstrate în doze metalice bine închise până
la trei săptămâni.
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Banuti în 3 straturi

Circa 120 de bucăți
Grad de diﬁcultate: scăzut
Durată de preparare: cca. 40 de minute

Pentru tava de copt: hârtie de copt
Aluat:
350 g făină
1 linguriță rasă Praf de copt Dr. Oetker
100 g zahăr
200 g unt sau margarină, moale
1 ou
Bănuții de musli:
60 g de Musli extra crocant double
chocolate Vitalis Dr. Oetker
50 g ciocolată de menaj
1 plic Zahăr vanilat Bourbon Dr. Oetker
Bănuții de arahide:
30 g arahide decojite sărate
1 plic Zahăr caramel Dr. Oetker
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Bănuții de cocos și portocale:
30 g 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
25 g de migdale mărunțite Dr. Oetker
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 și zahărul vanilinat și cu arahidele și 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.
Sugestie:
Fursecurile pot ﬁ păstrate în doze metalice bine închise până la 3 săptămâni.
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Fursecuri cu alune si spuma de ou

Circa 40 de bucăți
Grad de diﬁcultate: mediu
Durată de preparare: cca. 60 de
minute

Pentru tava de copt: hârtie de copt
Aluat:
2 albușuri
200 g zahăr pudră
1 plic Zahăr vanilinat Dr. Oetker
1 linguriță
Esență de rom Dr. Oetker
Cca. 250 g de alune mărunțite
Suplimentar:
Cca. ½ tub Colorant alimentar
verde Dr. Oetker
1 linguriță Cacao Dr. Oetker
Zahăr pudră
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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 încorporeaza 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.
Sugestie: Pentru ca albușul să se bată cât mai bine (tare) trebuie să ﬁe
liber de orice urmă de gălbenuș iar vasul de mixare și paletele de batere
trebuie să ﬁe 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).
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Fursecuri picaturi

Circa 25 de bucăți
Grad de diﬁcultate: mediu
Durată de preparare: cca. 60 de
minute

Pentru tava de copt: hârtie de copt
Aluat:
200 g făină
½ linguriță rasă
Praf de copt Dr. Oetker
50 g migdale mărunțite
50 g zahăr
1 plic Zahăr vanilinat Dr. Oetker
1 linguriță Esență naturală lămâie
siciliană Dr. Oetker
1 praf sare
1 ou
100 g de unt sau margarină,
moale
1 lingură de lapte
Pentru decorare:
1 plic Glazură neagră Dr. Oetker
Ornamente din
zahăr Dr. Oetker
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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 dorință se presară ornamentele înainte ca glazura
să se întărească complet.
Sugestii: Fursecurile pot ﬁ păstrate în doze metalice bine închise până
la 3 săptămâni.
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Fursecuri cu fondant stampilat

Circa 60 de bucăți
Grad de diﬁcultate: mediu
Durată de preparare: cca 60 de
minute, respectiv 20 de minute

Pentru tava de copt: hârtie de
copt
Aluat:
250 g făină
½ linguriță Praf de copt
Original Backin Dr. Oetker
50 g alune măcinate
150 g unt sau margarină, moale
50 g zahăr
1 plic Zahăr Vanilinat Dr. Oetker
1 praf de sare
1 ou
Pentru decorare:
200 g de Fondant alb Dr. Oetker
Creioane pentru decor Dr. Oetker
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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
dorință (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 și apoi se lipesc peste fursecuri
cu un creion pentru decor. Fursecurile se decorează folosind creioanele
pentru decor.
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 până la 3
săptămâni.
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Tort patrat cu lichior de oua

Circa 16 bucăți
Grad de diﬁcultate: mediu
Durată de preparare: cca 40 de minute

Pentru tava de copt (40 x 30 cm):
Puțină grăsime
Hârtie de copt
Aluat:
150 g făină
3 lingurițe rase Praf de copt Dr. Oetker
75 g zahăr
1 plic Zahăr vanilinat Dr. Oetker
1 praf sare
3 ouă
125 g unt sau margarină, moale
Umplutura:
1 plic Cremă pentru prăjituri
vanilie Dr. Oetker, preparare cu unt
150 g unt moale
200 g smântână dulce
150 ml de lichior de ouă
150 g de dulceață de caise
Pentru decorare:
Puțin ulei
75 g de zahăr
1 plic Glazură de
lămâie Dr. Oetker

1. Pregătirea: Se unge tava de copt și
se tapetează cu hârtie de copt formând
într-o parte o margine astfel încât să se
obțină o suprafață pătrată de 30 x 30 cm.
Se preîncălzește cuptorul.
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Cuptor electric: circa 180°C
Cuptor cu aer cald: circa 160°C
2. Aluatul: Se amestecă făina cu praful de copt. Se adaugă restul ingredientelor apoi
se amestecă cu mixerul (cu paletele de batere) la început scurt, la viteză mică, apoi
la viteză maximă 2 minute până ce se obține un aluat neted. Aluatul se întinde în
forma de copt, se nivelează și se coace pe grătarul din mijloc al cuptorului.
Durata de coacere: cca 18 minute
Blatul se scoate cu tot cu hârtia de copt pe un grătar de bucătărie și se lasă să se
răcească.
Blatul cu tot cu hârtia de copt, se taie pe grătarul de bucătărie în patru pătrate egale,
de circa 15 x 15 cm.
3. Umplutura: Mixul pentru cremă pentru prăjituri, untul foarte moale, smântâna și
lichiorul de ouă se pun într-un vas. Se bate spumă timp de 2 minute cu mixerul
(paletele de batere), la început la viteza cea mai mică apoi la viteză maximă. Se
pune crema într-un poș cu oriﬁciu în formă de stea (diametru de 12 mm). Se pune un
pătrat de blat pe un platou de tort, se acoperă cu ¼ din cremă, lăsând o zonă mică în
formă de pătrat liberă. În această zonă liberă se pune cu lingura cca 1/3 din dulceața
de caise. Se acoperă cu următorul pătrat de blat pe care se întinde crema și dulceața
având grijă ca pătratul de dulceață să ﬁe decalat față de primul. Se acoperă cu cel
de-al treilea blat și se acoperă cu cremă și dulceață, având de asemenea grijă ca
pătratul de dulceață să ﬁe decalat față de stratul de dinainte. Se acoperă cu ultimul
pătrat de blat peste care se întinde ușor restul de cremă. Tortul se păstrează la rece
până la servire.
4. Decorarea: Se ia o lingură rotundă din metal – cel mai bun ar ﬁ un polonic, se
așază pe o hârtie de copt și se unge pe interior cu ulei folosind o pensulă. Zahărul se
lasă să se caramelizeze într-o oală mică la foc mediu și se amestecă numai după ce
zahărul începe să se topească până ce întreaga masă de zahăr a căpătat culoarea
maro deschis. Masa de caramel se lasă să se răcească, amestecând continuu până
ce începe să se ”tragă în ﬁre”. Cu ajutorul unei furculițe ﬁrele de caramel se răsucesc
în lingura rotundă (sau polonic) unsă cu ulei. Dacă masa de caramel a devenit prea
tare, se încalzește din nou. Prin rotire ușoară se desprinde de lingură decorul din
caramel.
Se prepară glazura conform instrucțiunilor de pe plic. Înainte de servire se decorează
tortul cu decorul din caramel și glazura de lămâie.
Sugestie: În loc de lichior de ouă puteți prepara crema și cu 200 g de unt moale și
150 ml de suc de portocale. Puteți pregăti un poș simplu dintr-o pungă de congelare
pe care o tăiați la un colț. Puteți coace blatul și într-o ramă de copt.
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