Декорации за печива и десерти

Пухкави
сладкиши
Поръски за сладкарска украса

Захарни шрифтове
и сладкарска боя

Провокирайте въображението си!
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 глазурата или десертния крем със сладкарска боя Dr. Oetker
и покрийте сладкиша с фин марципан Dr. Oetker.

Очаровайте с уникални
сладкарски произведения!

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

Книжките с рецепти на Dr. Oetker се разпространяват безплатно.

Фин марципан

Книжка с рецепти №11

Пухкави сладкиши...
С пролетта идват топлите слънчеви лъчи, първите
разлистени дървета, разцъфнали цветя и Великденските празници. Посрещнете ги с пъстри яйца,
уханни печива и приятни моменти с близките.

Българската традиция повелява за празничната
трапеза да се боядисат яйца и да се поднесе обре-

ден сладък хляб – козунак. Замесването на козунак звучи предизвикателно, но следвайки няколко
основни съвети, успехът е гарантиран.
В следващите страници ще откриете съвети и кулинарни идеи от опитната кухня Dr. Oetker за приготвяне на пухкави козунаци, десерти и дребни печива.

За пухкави сладкиши
със суха мая Dr. Oetker
Първата и най-важна предпоставка за печивата с
мая и получаването на пухкав козунак са качествените продукти и най-вече маята, която предизвиква
втасване и набухване на печивото.
Сухата мая Dr. Oetker е подходяща както за сладки,
така и за пикантни печива и не изисква съхранение в
хладилник, а единствено – на сухо и проветриво
място при стайна температура. За да сте сигурни в
резултата, използвайте продукт с доказан произход.
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2. Добавете останалите описани по рецептата продукти като те
трябва да са със стайна температура, за да се активизира набухвателната функция на маята. Течността (мляко или вода)
също трябва да е топла (около 37°C).
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Сухата мая на Dr. Oetker дава гаранция за сполучливост при спазване на указанията върху опаковката.
Сухата мая на Dr. Oetker е жива мая, подложена на
процес на дехидратиране. От продукта се отнемат
течностите и консистенцията на сухата мая представлява светлокафяви фини зрънца. Следва процес на стерилен пакетаж в специална опаковка и
така продуктът може да се запази за дълъг период около година и половина.
В магазините може да откриете продукта на рафтовете при останалите добавки за печене на Dr. Oetker
- бакпулвер, ванилена захар, есенции, желатин,
какао, сода бикарбонат, кремове за сладкиши и др.

1. Пресейте брашното в купа и разбъркайте добре в него сухата
мая. Важна особеност е, че сухата мая се смесва с пресятото
брашно и сухите продукти, а не се размива в течност.

3. Тестото с мая трябва да се омеси много добре. Най-напред
с миксер с куки за тесто на ниска степен, след това на висока
степен около 5 минути до получаването на гладко тесто.
Колкото повече размесвате тестото, толкова по-пухкави и „на
конци” ще станат печивата или козунаците.

3

За да сте сигурни, че ще получите пухкав сладкиш
или печиво, e необходимо единствено да прочетете
и спазите указанието за употреба на маята и точните
пропорции, които се намират на гърба на всяка опаковка суха мая Dr. Oetker.

4

5

4. Омесеното тесто с мая не се пече веднага, а се оставя да
втаса на два етапа. Първото втасване е след като всички продукти се омесят до гладкост, тогава тестото се оставя покрито с
кърпа на топло място, докато видимо увеличи обема си (20–30
минути). За да съкратите времето за втасване, Ви предлагаме
няколко идеи:
• във фурна за печене: покрито с кърпа тестото в купата се поставя в загрята фурна на 50°C на горен и долен нагревател с
леко отворена врата (за целта може да поставите дървена
лъжица). Тестото престоява, докато видимо увеличи обема си.
• в микровълнова фурна: поставеното в купата тесто се покрива
с леко навлажнена кърпа, за да не се изсуши повърхността му.
Настройвате микровълновата фурна 80 вата или макс. 90 вата
за около 8 мин. При микровълнови фурни без въртящата се
подложка, след четвъртата минута обърнете тестото.
Тестото е втасало, когато равномерно е увеличило обема си и
повърхността му е като коприна. Ако изглежда малко и лепне
при разточване, означава, че не е достатъчно добре втасало.
5. След първото втасване, тестото се размесва отново добре и
се приготвя според указанията на рецептата като се добавят
напр. плодове, ядки, сирене и др.
Тестото, поставено във формата за печене, се оставя да втаса
още веднъж на топло място, ако е указано в рецептата и едва тогава се пече. След изпичане оставете печивото за около 10 мин.
във формата, покрито с чиста кърпа, след което го извадете.
Още съвети и трикове на www.oetker.bg

Продукти:
Тесто:
200 g течна сметана
50 ml прясно мляко (4 с.л.)
500 g пшеничено брашно
1 пак. суха мая Dr. Oetker
75 g захар
1 щипка сол
1 пак. ванилена захар Dr. Oetker
½ амп. есенция ванилия Dr. Oetker
2 яйца
Пълнеж:
200 g лешникова нуга
(течен шоколад)
75 g филирани бадеми
Допълнително:
малко масло
25 g филирани бадеми

Козуначен
венец с нуга
Приготовление: Затоплете сметаната и млякото в малък съд,
но без да завират. Пресейте брашното в купа,
объркайте го добре с маята и добавете затоплената сметанова смес и останалите продукти.
Разбъркайте сместа с миксер (куки за тесто) за
кратко на ниска, след това на висока степен за
около 5 мин. до получаването на гладко тесто.
Покрийте го с чиста кърпа и го оставете на топло
да втаса, докато видимо увеличи обема си.
Пълнеж: Затоплете нугата на слаб огън, така че
да се размазва лесно. Размесете втасалото тесто
върху леко набрашнена повърхност още веднъж
за кратко и го разточете на кора с размери около
55 x 30 cm. Намажете нугата върху нея и
поръсете равномерно бадемите, след което я завийте на руло откъм дългата страна. Поставете
рулото като венец в предварително намаслена и
поръсена с бадеми плитка форма за кекс (с диаметър 26 cm). Покрийте сладкиша с чиста кърпа и
оставете на топло, докато видимо увеличи обема
си. Печете в долната половина на предварително
загрята фурна на 180°C на горен и долен нагревател или на 160°C на горещ въздух около 30 мин.
След изпичане оставете козуначения венец за
още 10 мин. във формата, след което го извадете
и оставете да се охлади добре върху метална
скара.

Продукти:
Тесто:
250 g червено грозде (без семки)
200 g фин марципан Dr. Oetker
375 g пшеничено брашно
1 пак. суха мая Dr. Oetker
75 g захар
1 пак. ванилена захар Dr. Oetker
2 яйца
100 g меко масло или маргарин
200 ml прясно мляко
Необходими са 8 броя
термоустойчиви чаени чаши
(с обем 300 ml).

Марципанови
сладкишчета
в чаша

Приготовление: Измийте и разполовете гроздовите зърна, отделете една част от тях за украса. Настържете марципана на едро.
Пресейте брашното в купа и разбъркайте добре
сухата мая в него. Добавете останалите продукти
без гроздето и марципана и разбъркате всичко с
миксер (с куки за тесто) първо на ниска степен за
кратко, след това на висока степен за около 5
мин. до гладкост. Покрийте полученото тесто с
чиста кърпа и го оставете на топло, докато видимо увеличи обема си.

След това върху набрашнена повърхност омесете
във втасалото тесто първо половината от настъргания марципан и след това – гроздето. С помощта на две супени лъжици напълнете сместа в
предварително намаслените термоустойчиви
чаши. Поръсете другата половина от марципана
върху сладкишите и украсете с останалите гроздови зърна. Подредете чашите върху тава, покрийте ги с чиста кърпа и оставете да втасат на
топло място за около 15 мин. След това печете в
долната половина на предварително загрята
фурна на 180°C при горен и долен нагревател или
на 160°C на горещ въздух около 30 мин. След изпичане оставете 10 мин. да се охладят. Можете
да сервирате сладкишчетата топли или охладени.
Съвет: Може да приготвите сладкишчетата в 1214 чаши за кафе или форми за суфле, тогава времето за печене ще е около 25 мин.

Продукти:
Тесто:
200 ml прясно мляко
50 g масло или маргарин
375 g пшеничено брашно
1 пак. суха мая Dr. Oetker
50 g захар
1 пак. ванилена захар Dr. Oetker
1 щипка сол
3 жълтъка
Пълнеж:
1 1/2 kg ябълки
1 пак. Оригинален пудинг
ванилия Dr. Oetker
500 ml прясно мляко
Белтъчна маса:
1/2 ч.л. смляна канела
100 g захар
3 белтъка
50 g настъргани лешници

Ябълков
сладкиш
с целувки

Приготовление: Затоплете млякото и разтопете маслото в него.
Пресейте брашното в купа и го объркайте добре с
маята. Добавете останалите продукти и затоплената маслено-млечна смес. Разбъркайте сместа с
миксер (куки за тесто) за кратко на ниска, след
това на висока степен за около 5 мин. до получаването на гладко тесто. Покрийте го с чиста кърпа
и го оставете на топло, докато видимо увеличи
обема си.
Пълнеж: Докато втасва тестото, пригответе пудинга според указанието на опаковката, отделете
250 g от него и го оставете да се охлади. Обелете
и почистете ябълките, нарежете ги на четвъртини
и след това – на филийки. Размесете втасалото
тесто още веднъж върху леко набрашнена повърхност, разточете го на кора, разстелете я
върху предварително намаслена тава с размери
40 x 30 cm. Разпределете равномерно топлия
пудинг върху тестото, подредете ябълките като
филийките се застъпват и печете в долната половина на предварително загрята фурна на 180°C
на горен и долен нагревател или на 160°C на
горещ въздух около 25 минути.
Белтъчна маса: Смесете канелата и захарта.
Разбийте белтъците на твърд сняг и объркайте
внимателно в тях сместа от захар и канела. Напълнете получената смес в шприц с приставка
с форма на звезда и диаметър 10 mm и покрийте
с белтъчни ленти изцяло изпечения сладкиш.
Поръсете с настърганите лешници и печете в средата на загрятата фурна още 15 мин.
След изпичане оставете сладкиша да се охлади
върху в метална скара.

Продукти:
Тесто:
175 ml прясно мляко
50 g масло или маргарин
350 g пшеничено брашно
1 пак. суха мая Dr. Oetker
50 g захар
1 пак. ванилена захар Dr. Oetker
1 шипка сол
1 яйце
Пълнеж:
2 буркана компот от вишни
(отцедено тегло общо 700 g)
500 g заквасена сметана
100 g захар
1 пак. крем-пудинг Гала шоколад
и бадеми или Оригинален пудинг
шоколад Dr. Oetker
2 яйца
За поръсване:
100 g амаретини
(бадемови бисквитки)

Шоколадов
крем-сладкиш
с вишни

Приготовление: Затоплете млякото и разтопете маслото в него.
Оставете вишните да се отцедят добре в цедка.
Пресейте брашното в купа и го объркайте добре с
маята. Добавете останалите продукти и затоплената маслено-млечна смес. Разбъркайте сместа с
миксер (куки за тесто) за кратко на ниска, след
това на висока степен за около 5 мин. до получаването на гладко тесто. Покрийте го с чиста кърпа
и оставете на топло, докато видимо увеличи
обема си.

След това размесете втасалото тесто още веднъж
върху леко набрашнена повърхност, разточете го
на кора и я разстелете върху предварително намаслена тава. Покрийте тавата с чиста кърпа и
оставете тестото отново да втаса, докато видимо
увеличи обема си.
Пълнеж: Разбийте сметаната, захарта, пакетчето
пудинг и яйцата с бъркалка до получаването на
хомогенна смес. Разсипете получения крем равномерно върху втасалото тесто и разпределете
отцедените вишни. Начупете амаретините на
едри парчета и поръсете с тях сладкиша равномерно.
Печете около 40 мин. в долната половина на
предварително загрята фурна на 180°C горен и
долен нагревател или на 160°C на горещ въздух.
След изпичане оставете тавата със сладкиша да
се охлади.

Продукти:
Тесто:
200 ml прясно мляко
80 g масло
400 g пшеничено брашно
1 пак. суха мая Dr. Oetker
100 g захар
1 пак. ванилена захар Dr. Oetker
Пълнеж:
2 червени ябълки
100 g счукани бадеми
2 белтъка
Допълнително:
1 жълтък
2 с.л. прясно мляко

Ябълкови
кошнички
Приготовление: Затоплете млякото в подходящ съд и разтопете
в него маслото. Пресейте брашното в купа и го
объркайте добре с маята. Добавете останалите
продукти и затоплената маслено-млечна смес.
Разбъркайте сместа с миксер (куки за тесто) за
кратко на ниска, след това на висока степен за
около 5 мин. до получаването на гладко тесто.
Покрийте го с чиста кърпа и оставете на топло,
докато видимо увеличи обема си.
Измийте ябълките, настържете ги на едро и ги
разбъркайте с белтъците и бадемите. Отделете
малко от втасалото тесто за украса. Разделете
останалото тесто на две равни половини,
разточете всяка на квадратна кора с размери
33 x 33 cm върху леко набрашнена повърхност и
нарежете на 9 малки квадрати (с размери 11 x 11
cm). Намажете краищата им със сместа от мляко
и жълтък, поставете малко от ябълковата смес в
средата на всяко парче, прегънете двата срещуположни края към средата и притиснете леко. От
отделеното тесто за украса оформете малки топчета и ги поставете в средата на ябълковите кошнички. Намажете кошничките с останалата смес
от жълтък и мляко, подредете върху застлана с
хартия за печене тава и оставете да втасат на
топло за още 20 мин. Печете на средното ниво в
предварително загрята фурна на 180°C при горен
и долен нагревател около 20 минути. След изпичане поръсете с пудра захар по желание и
оставете да се охладят.

