
Gogoși glazurate
O rețetă simplă, spornică și de efect pentru întreaga familie
15 bucăți    grad de dificultate redus  up to 60 Min. Ingrediente:

Pentru aluat:
Tavă de copt (30 x 40 cm)
1 cutie Mix pentru Gogoși Dr. Oetker
2 linguri ulei pentru aluat
500 ml ulei pentru prăjit

Pentru decor:
1 plic Decor Glazură cu gust de
ciocolată Dr. Oetker sau Decor
Glazură cu gust de lămâie Dr. Oetker
coloranți alimentari Dr. Oetker,
diverse culori
2 lingurițe apă
Ornamente colorate Dr. Oetker - fire
cu gust de ciocolată, flori de zahăr,
fluturași dulci, fulgi îndulciți, confetti
vesele, inimioare roz, fire colorate de
zahăr.

Aluat: 
Într-un vas, se amestecă mixul pentru gogoși și conținutul plicului de drojdie cu
apă caldă și ulei, folosind spiralele pentru aluat ale mixerului, timp de 1 minut,
până la omogenizare. Aluatul astfel obținut se lasă la dospit într-un loc cald,
pentru 30 de minute, apoi se modelează în inele.
Prăjire: 12 – 15 minute în ulei încins.

Cuptor electric 200 °C
Groove/Height: central
Durată de coacere: 15 Minute

Decor: 
Se prepară glazura de ciocolată sau lămâie conform instrucțiunilor de pe
ambalaj. În glazura de lămâie se pot adăuga 7 picături de Colorant alimentar Dr.
Oetker (diverse culori).

Alternativ, se poate obține o glazură și din 200 g zahăr pudră, 1 albuș de ou, 1
lingură zeamă de lămâie, care se omogenizează cu ajutorul unui mixer timp de
2 minute, la viteză medie. Cantitatea de glazură obținută se poate împărți și
colora în diverse culori. Pentru colorare, se adaugă 7 picături de Colorant
alimentar Dr.Oetker. 

Gogoșile se decorează cu glazură și ornamente colorate.

© Dr. Oetker RO S.R.L. · 115 300 Curtea de Arge · www.oetker.ro
E-Mail: office@oetker.ro · Tel. 0248 507 001



Tip from the Test Kitchen

Vă rugăm să țineți cont și de condițiile de coacere ale cuptorului dvs.
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