Украси за сладкиши!

Фин марципан

Украси за
сладкиши и десерти

Играй навън,
хапвай вкъщи!

Захарни шрифтове и
сладкарски цветове

Украсете Вашите сладкиши, торти, печива и десерти със
сладката украса Dr. Oetker. Декорирайте дребните
сладки със захарните цветни шрифтове Dr. Oetker и
поръсете глазурата на мъфините с конфети за
декорация Dr. Oetker. Оцветете десертния крем със
сладкарски цветове Dr. Oetker и покрийте сладкиша с
фин марципан Dr. Oetker.

Очаровайте с уникални
сладки произведения!

Д-р Йоткер България EООД, София, 1784, ж.к. Младост 1,
бл. 38б, вх. 3, ет. 2
www.oetker.bg

Книжките с рецепти Dr. Oetker се разпространяват безплатно.

Провокирайте въображението си!

Рецепти за деца

Мерни единици в рецептите:
Съкращения:

кг =

килограм

г=

грам

л=

литър

мл =

милилитър

с.л. =

супена лъжица

ч.л. =

чаена лъжица

kJ =

килоджаули

kcal =

килокалории

Мерилни лъжички:

Равна
супена
лъжица:
Пълна
супена
лъжица:
Твърди съставки:

1000 г =

1 кг

750 г =

3/4 кг

500 г =

1/2 кг

250 г =

1/4 кг

125 г =

1/6 кг

Течни съставки:

1000 мл =

1л

750 мл =

3/4 л

500 мл =

1/2 л

375 мл =

3/8 л

250 мл =

1/4 л

Хей, кулинарен приятелю,
Забъркай нещо вкусно в
кухнята сам или с помощта
мама, баба или друг по-голям
от теб.
В тази книжка сме приготвили
рецепти за празници и делници, за парти или бърза
закуска, за летните или зимни
дни.
Приготви
пухкави
кифлички с шунка за закуска,
топла морковена супа за обяд
или уникален крем-десерт
"Трио Иглу".
Лили и Влади също обичат да
готвят, да пекат домашни
сладкиши,
да
майсторят
чудни десерти. В тази книжка
ще те напътстват и съветват
за всяка една рецепта. Ако ги

послушаш, винаги ще имаш
сполучлива вкусотийка.

Избери рецепта, внимателно я прочети, измий
ръцете хубаво, повикай
някой по-голям на помощ.
Нека кулинарното
приключение започне!

С пожелание за
забавно готвене и
вкусно хапване!

Морковена супа
Продукти:
Супа:
700 г моркови
1 скилидка чесън
2 ч.л. маргарин/масло
350 мл портокалов сок
500 мл зеленчуков бульон
3 с.л. лимонов сок
сол
черен пипер
3 ч.л. мед

Добавки:
4 печени филийки и
2 с.л. подсолено масло
150 г заквасена сметана
4 ч.л. печени белени
слънчогледови семки
2 с.л. ситно нарязан магданоз
2 с.л. настърган пармезан
или твърдо сирене

Начин на приготвяне:

1.

Подготви и претегли всички продукти предварително.

2.

Супа:
Обели морковите с белачка и ги нарежи на кръгчета с дебелина ½
см. Обели скилидката чесън.

3.

В подходящ съд за супа разтопи маслото на средна температура.
Добави нарязаните морковите и скилидката чесън и ги остави да се
задушат за около 3 минути. Добави портокаловия сок и зеленчуковия бульон. Oстави супата, покрита с капак, да къкри около 30
минути на слаб огън, докато морковите омекнат.

4.

Пюрирай морковите с пасатор или преса до получаването на фина
кашичка. Внимавай при пасирането, защото може и да пръска.
Добави лимоновия сок и овкуси с подправките и меда. В леко
охладената супа разбъркай добре заквасената сметана.

5.

Добавки:
Опечи филийките, намажи ги с подсоленото масло и ги нарежи на
триъгълничета. Още по-интересна и вкусна ще бъде супата, ако
изрисуваш личице с различните добавки: магданоз, слънчогледови
семки, пармезан.

Продукти:
Пълнеж:
2 червени чушки (или 1 тиквичка)
12 филийки варена шунка или
12 малки парченца кренвирши
Тесто:
1 морков (около 100 г)
300 г пшеничено брашно
1 пак. бакпулвер Dr. Oetker
125 г извара
3 с.л. прясно мляко

75 мл олио
1 белтък
1 ч.л. сол
Допълнително:
1 жълтък
1 с.л. прясно мляко
сусам, подправки за пица
(чубрица, босилек, ким и др.)

Начин на приготвяне:
За 12 кифлички

1.

Подготви и претегли всички
продукти предварително.

2.

Изрежи парче хартия за печене с размерите на тавата. Загрей фурната за печене
предварително на 180°C на горен и долен
нагревател или на 160°C на горещ въздух.
Измий и почисти чушките от семената.
Нарежи ги на 24 ленти. Измий, обели и
настържи на ситно моркова.

3.

Тесто:
Смеси брашното с бакпулвера и го пресей в подходяща купа за
разбъркване. Добави останалите съставки за тестото и настъргания
морков. С помощта на миксер и куки за
тестото разбъркай сместа първо на ниска,
след това на висока степен до получаването на гладко тесто (Не разбърквай твърде
дълго, за да не започне да лепне.)

4.

Върху набрашнена повърхност разточи
тестото на кръгла кора (с диаметър 40 см), разрежи я с набрашнен
нож на четири парчета и всяко от тях на още три. Върху всяко парче
постави по една филийка шунка (кренвирш) и по две ленти чушка
(тиквичка), завий го на руло откъм широката страна. Постави кифличките върху застланата с хартия за печене тава и ги намажи с предварително разбития жълтък с прясното мляко. Поръси по желание със
сусам и подправки.

5.

Постави тавата в предварително загрятата фурна и печи около 25 минути.
След изпичане внимателно изтегли кифличките заедно с хартията върху
метална скара да изстинат.

Топли кифлички
с шунка

Ванилови
спагети - изненада

Ванилови
спагети - изненада
Продукти
Спагети:
250 мл студено
прясно мляко
1 пакетче крем
Парадиз
ванилия Dr. Oetker
Ягодов сос:
150 г свежи или
замразен ягоди
2 с.л. захар (25 г)
Допълнително:
Малко бял шоколад

Начин на приготвяне:

1.

Подготви и претегли всички
продукти предварително.

2.

Ванилов крем:
Изсипи млякото в купа за
разбъркване
заедно
с
пакетчето крем Парадиз
ванилия.
Разбъркай
с
миксер за кратко на ниска
степен, след това 3 минути
на висока степен. Напълни
получения крем в здрава
полиетиленова торбичка и
срежи долното ъгълче. В
четири чинии шприцовай
крема във формата на
спагети и остави за 30
минути в хладилника.

Пица – пудинг

3.

4.

Ягодов сос:
Измий, почисти ягодите и ги
остави да се отцедят
добре. Добави захар и ги
пюрирай с пасатор.
Украса:
Разпредели ягодовия сос
върху ваниловите спагети и
настържи белия шоколад
върху десерта.

Пица - пудинг
Продукти
Пудинг:
1 пакетче
Оригинален пудинг
ванилия Dr. Oetker
40 г захар
500 мл прясно мляко
Ягодов сос:
150 г свежи или замразен ягоди
2 с.л. захар (25 г)
Допълнително:
Различни плодове, напр. банани,
киви, грозде, мандарини
Малко бял шоколад

Начин на приготвяне:

1.

Подготви и претегли
продукти предварително.

всички

2.

Пудинг:
Приготви пудинга ванилия с 500 мл
прясно мляко и захарта според
указанията върху опаковката.
След това го разпредели в 4
дълбоки чинии и остави да
изстине и втвърди в хладилник за
около час.

3.

Ягодов сос:
Измий, почисти ягодите и ги
остави да се отцедят добре.
Добави захар и ги пюрирай с
пасатор.

4.

Украса:
Измий, почисти и обели плодовете. Нарежи ги на ситно. Разпредели ягодовия сос върху втвърдения
пудинг. Украси пицата-пудинг с
плодовете и настържи шоколада.

Необходими съдове:
Тава за печене с
размери 40x30 см

Продукти:
350 г отцедени вишни от компот
6 яйца
200 г захар
1 пак. ванилена захар Dr. Oetker
240 г пшеничено брашно
2 ч.л. бакпулвер Dr. Oetker
2 с.л. пудра захар за поръсване

Начин на приготвяне:

1.

Подготви и претегли всички продукти предварително. Остави вишните да се отцедят
добре в голяма цедка или гевгир. Намасли
тавата за печене. Загрей фурната на 180°C на
горен и долен нагревател или на 160°C на
горещ въздух.

2.

Разпредели отцедените вишни равномерно в
тавата. В подходяща купа разбий яйцата с
миксер, добави захарта и
ванилената захар и разбъркай
всичко за около 4 минути на
висока степен. Смеси брашното
с бакпулвера и го объркай в
яйчената маса с миксер на ниска
степен. Разстели готовата смес
равномерно върху вишните в
тавата и печи на средното ниво
на предварително загрятата
фурна около 30 минути.

3.

След изпичане поръси готовия
сладкиш с пудра захар и го
сервирай топъл или остави да
изстине върху метална скара.

4.

Съвет:
Разрежи сладкиша на квадрати и
сервирай
върху
хартиени
формички.

Френски сладкиш
с вишни

Трио ИГЛУ
Продукти:
1 пак. Оригинален пудинг ягода Dr. Oetker
1 пак. Оригинален пудинг ванилия Dr. Oetker
1 пак. Оригинален пудинг шоколад Dr. Oetker
1.2 л прясно мляко
8 с.л. захар
1 банан
малко лимонов сок

Начин на приготвяне:

1.
2.

3.

4.
5.
6.

Приготви пудинга шоколад с 300 мл прясно мляко и 3 с.л. захар
според указанията върху опаковката и по същия начин – пудинг
ягода, но само с 400 мл прясно мляко и 3 с.л.
захар.
Последния пудинг ванилия свари с 500 мл
мляко и 2 с.л. захар според стъпките на
опаковката и го излей в предварително
изплакната със студена вода купа (с 18 см
диаметър и дълбочина 10 см). В центъра на
ваниловата смес внимателно налей и
готовия пудинг ягода.
Нарежи банана на тънки шайби, полей ги с
лимоновия сок, за да не потъмнеят и ги
объркай в шоколадовия пудинг. Получената
смес налей в центъра на купата върху
ягодовия пудинг.
Получения десерт остави за 4 часа в хладилника.
След това отдели ръбчетата на десерта и го
обърни в голяма тортена чиния. Ако пудингът
се отделя трудно от стените, потопи съда за кратко в съд с гореща
вода.
Украси по желание със счукани ядки (орехи, бадеми и др.) и
резенчета плодове.

Продукти:
Сладолед:
200 мл студено прясно мляко
150 г кисело мляко
1 пак. Крем Його малина
Dr. Oetker
70 г малинов конфитюр

Допълнително:
дебели коктейлни пръчици
(твърди сламки);
силиконови или пластмасови
форми за лед

Около 35 бр.

Начин на приготвяне:

1.

Подготви и претегли всички продукти
предварително.

2.

Изсипи студеното прясно мляко във
висок съд и прибави крема на прах.
Разбъркай с миксер, първо на ниска степен, след което разбий на
висока степен около 3 минути.
Прибави киселото мляко и разбъркай крема за още 15-20 секунди
на ниска степен.
Добави малиновия конфитюр и го объркай в крема внимателно,
за да се запазят цели парченца плодове.
Напълни формите за лед с получения
крем, като използваш лъжица.
Забоди коктейлните пръчици и остави в
хладилната камера за минимум 3 часа.

3.

След като сладоледените близалки са се
втвърдили ги извади от формата за лед.
Ако не се изваждат лесно, потопи за
кратко долната част на формата в топла
вода.

4.

Съвет:
Приготви сладоледените близалки и с
Крем Його Банан и
ягодов конфитюр или
Крем Його Кайсия с
кайсиев конфитюр.

Сладоледени
близалки

