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Gelfix Classic & Extra
С желиращи добавки 
Гелфикс ще приготвите 
мармаладите и 
конфитюрите за 
рекордно кратко време, 
без дълго варене, и така 
ще запазите витамини-
те и цвета на плодове-
те. И това, благодаре-
ние на съдържанието на 
естествения продукт 
пектин, който помага 
за бързото желиране без 
дълго варене.

Лимонена киселина
Dr. Oetker
Използва се за по-завършен 
вкус на плодови салати, 
компоти и салатни 
сосове. Така ще избегнете 
покафеняване на плодове-
те. Добавете лимонена 

киселина при варенето на плодовете, ако желаете да 
получите по-желирани конфитюри, мармалади и 
желета. 

С едно пакетче 
Гелфикс може да 
консервирате  един 
килограм плодове, 
изчистени и 
измити. 



С Pikant fix ще приготвите хрупкава 
туршия като запазите формата на 
зеленчуците. Сместа от традиционни 
подправки ще обогати вкуса на турши-
ята.

С Консервант Dr. Oetker
Консервантът предпазва от 
образуването на плесен и 
развалянето на продукта. 
Консервантът се слага в 
продукта веднага след варенето 
и се разбърква добре в сместа. 
При кисели консерви консер-
вантът се прибавя към горещия 
оцетен разтвор. Може да се 
използва за приготвянето на 
сокове, компоти, консервиране 
на зеленчуци и туршии. 



Любимите

конфитюри
и мармалади
се правят по-лесно
от всякога
 

4 Затворете бурканите

Свалете сместа от огъня и я 
разпределете, още гореща, в измити 
и подсушени буркани. Обърнете ги с 
капачките надолу за 5 минути. 
Съхранявайте на тъмно и хладно 
място. 

3 За по-желиран конфитюр

Отстранете пяната по желание. За 
по-желиран конфитюр разбъркайте 
добре 1 пакетче лимонена киселина 
Dr. Oetker и оставете да заври 
отново.

2 Сварете за 5 минути

Смесете Гелфикс с 2 с.л. захар и 
прибавете към плодовете в съд за 
варене. Сложете да заври, след това 
добавете останалата захар. Бъркай-
те постоянно, докато ври между 3-5 
минути. 

1 Подгответе плодовете

Измийте и подсушете плодовете. 
Нарежете за конфитюр, мармалад 
или изцедете за сироп за желе. 
Използвайте Гелфикс Екстра 2:1 – за 
по-сладки и зрели плодове (череши, 
ягоди и др.) или Гелфикс Класик 1:1 – 
за по-твърди и кисели плодове 
(ябълки, сини сливи и др).

Гелфикс 
Екстра 2:1
1 кг плодове и
0,5 кг захар

Гелфикс Класик 1:1
1 кг плодове и
1 кг захар



Добър апетит

с хрупкави 
туршии

4 Съхранение

Съхранявайте на тъмно и хладно 
място (15°C).

3 Затворете бурканите 

Залейте зеленчуците в бурканите с 
горещата марината. Затворете 
бурканите и ги обърнете с капачките 
надолу за 5 минути.

2 Пригответе марината

Смесете съдържанието на пакетче-
то Пикант фикс с 1,75 л вода, 0,3 л 
оцет (задължително 9% или 6%) и 
150 г захар в съд за варене. Поставе-
те на огъня и оставете да ври 3-5 
минути при непрекъснато бъркане. 

1 Подгответе зеленчуците

Подредете измитите, почистени, 
цели или нарязани зеленчуци в предва-
рително измити и подсушени 
буркани. Ако ползвате цели зеленчу-
ци, надупчете ги с игла, за да влезе 
маринатата във вътрешността им.



Kонфитюр от 
вишни с дъх на касис
 

Продукти:

900 г вишни (обезкосте-
ни)
100 мл ликьор касис
500 г захар
1 пак. бурбонска ванилова
захар Dr. Oetker
1 пак. лимонена киселина
Dr. Oetker
1 пак. Гелфикс Екстра 2:1
Dr. Oetker

Приготвяне:

Измийте, почистете и обезкостете 
вишните. Претеглете 900 г. Пасирайте 
две трети от вишните, а останалите 
нарежете на две. Смесете пюрето и 
плодчетата със 100 мл ликьор касис в 
подходящ съд. Към съдържанието на 
пакетчето Гелфикс Екстра 2:1 добавете 2 
с.л. захар и разбъркайте в плодовата смес. 
Сложете сместа да заври на средна 
температура, при непрекъснато бъркане. 
След като заври, прибавете останалата 
захар и бурбонската ванилова захар и 
разбъркайте добре. Конфитюрът трябва 
да ври около 3-5 мин при непрекъснато 
бъркане. По желание отстранете пяната. 
Добавете лимонената киселина и върнете 
за още една минута на котлона. 

Свалете конфитюра от котлона и 
веднага го разпределете в предварително 
измитите и подсушени бурканчета. 
Затворете бурканчетата и ги обърнете с 
капачките надолу. Оставете така около 5 
мин. Съхранявайте на хладно и тъмно.

Съвет!
Може да замените 

ликьора от касис 

със сладко 

десертно вино.





Златен кайсиев
конфитюр
 

Продукти:

700 г кайсии
300 мл прецеден ябълков
сок
1 пак. лимонена киселина
Dr. Oetker
1 пак. Гелфикс Екстра 2:1
Dr. Oetker
500 г захар

Приготвяне:

Измийте, почистете и нарежете кайсии-
те на малки парченца. Претеглете 700 г и 
в подходящ съд смесете с 300 мл прецеден 
бистър ябълков сок. Смесете 2 с.л. от 
претеглената захар със съдържанието на 
пакетчето Гелфикс Екстра 2:1. Прибаве-
те ги към плодовата смес. Разбъркайте 
добре и сложете сместа да заври на 
средна температура. Разбърквайте 
непрекъснато. След като сместа заври, 
прибавете останалата захар и разбъркай-
те добре. Конфитюрът трябва да ври 
около 3-5 мин при непрекъснато бъркане. 
Добавете лимонената киселина и оставе-
те за още една минута да ври.

Свалете конфитюра от огъня и веднага 
го разпределете в предварително измити-
те и подсушени бурканчета. Затворете 
бурканчетата, обърнете ги с капачките 
надолу и ги оставете така около 5 мин. 
Съхранявайте на тъмно и хладно място.

Съвет!
Използвайте 

винтови капачки. 

Само така ще 

сте сигурни, че 

бурканчетата са 

добре затворени.





Ягодов конфитюр с 
мента и лимонов 
аромат 

Продукти:

1 кг ягоди
1 кг захар
1 пак. Гелфикс Kласик 1:1 
Dr.Oetker
1 пак. лимонена киселина 
Dr.Oetker
1 пак. захар с лимон 
Dr.Oetker
 

Приготвяне:

Измийте и почистете ягодите. Нареже-
те ги на малки парченца и претеглете
1 кг. Нарежете на ситно листата мента.

Поставете плодовете в подходящ съд за 
варене. Смесете 2 с.л. захар със съдържа-
нието на пакетчето Гелфикс Класик 1:1 и 
ги добавете към плодовата смес. Сложете 
сместа да заври при средна температура 
при непрекъснато разбъркване. След като 
заври, прибавете останалата захар и 
лимонена киселина и разбъркайте добре. 
Оставете отново кипне и варете конфи-
тюра още около 3-5 мин при непрекъсна-
то бъркане. По желание отстранете 
пяната.

Свалете конфитюра от котлона и още 
горещ го разпределете в предварително 
измитите и подсушени бурканчета. 
Затворете ги и ги обърнете с капачката 
надолу за 5 мин. Съхранявайте на тъмно 
и хладно място.

Съвет!

Вижте видеото 

към рецептата 

на YouTube.com
/

DrOetkerBulgaria





Съвет!
Определете 

количеството 

захар според 

сладостта на 

плодовете. 

Пикантна туршия с 
чорбаджийки чушки

Продукти:

3 кг чушки
(чорбаджийски)
1 връзка магданоз 
1 връзка копър 
1 кг моркови
10 скилидки чесън 
1 пак. Пикант фикс -
люта Dr.Oetker
1,75 л. вода
300 мл оцет (6% или 9%)
150 г захар

Приготвяне:

Измийте чушките, морковите, магданоза 
и копъра. Почистете морковите и 
скилидките чесън и ги нарежете на филий-
ки. Надупчете с игла целите чушки. 
Подредете чушките в бурканите като 
между тях поставяте чесън, моркови, 
магданоз и копър.

Смесете съдържанието на пакетчето 
Пикант фикс с водата, оцета и захарта. 
Така получената марината сложете на 
огъня и я оставете да ври за 3-5 мин., 
като бъркате непрекъснато.

След като сместа заври, могат да се 
добавят допълнително оцет и захар 
според вкуса, който желаете да получите.
Залейте подготвените зеленчуци с 
горещата марината, разклатете буркани-
те добре и долейте марината, ако е 
необходимо. Затворете бурканите 
веднага.





Зимна туршия за 
мезе

Продукти:

1 кг зелени домати 
1 кг карфиол
1 кг чушки
2 глави целина
1 кг моркови
2 бр. червен лук 
1 връзка магданоз
1 пак. Пикант фикс - 
сладко кисела Dr.Oetker
300 мл оцет (6% или 9%)
150 г захар
1,75 л вода

Приготвяне:

Измийте зеленчуците и магданоза. Обеле-
те лука. Нарежете морковите, чушките, 
червения лук на филийки, а карфиолът 
накъсайте на розички. Нарежете зелените 
домати на половинки или четвъртинки 
според размера, а целината - на кубчета. 
Накълцайте магданоза на ситно. Подреде-
те всички зеленчуци и подправки предва-
рително измитите и подсушени буркани.

Смесете съдържанието на пакетчето 
Пикант фикс с водата, оцета и захарта. 
Така получената марината сложете на 
огъня и я оставете да ври за 3-5 мин като 
разбърквате непрекъснато.

След като сместа заври, могат да се 
добавят допълнително оцет и захар 
според вкуса, който желаете да получите.

Залейте подготвените зеленчуци с 
горещата марината, разклатете буркани-
те добре и долейте марината, ако е 
необходимо. Затворете бурканите 
веднага.





Кисели краставичкиПродукти:

2,5 кг корнишони
375 г дребни лукчета
1 пак. Пикант фикс –
сладко-кисела Dr. Oetker
150 г захар
300 мл оцет (задължително 
6% или 9%)
2750 мл вода
1 пак. консервант
Dr. Oetker
75 г сол
копър, черен пипер на
зърна (по желание)

Приготвяне:

Измийте и почистете корнишоните, 
залейте ги със солена саламура (на 1 л вода – 
75 г сол). Оставете ги да престоят 12-24 
часа на хладно място, след което ги 
измийте и подсушете.

Подредете плътно корнишоните заедно с 
нарязаните лукчета, накъсания на едри 
стръкове копър и зърната пипер в предва-
рително измитите буркани.

Смесете съдържанието на пакетчето 
Пикант фикс с водата, оцета и захарта. 
Така получената марината сложете 
на огъня и я оставете да ври за 3-5 мин, 
като бъркате непрекъснато и прибавете 
консерванта. След като сместа заври, 
могат да се добавят допълнително оцет 
и захар според вкуса, който желаете да 
получите.

Залейте подготвените зеленчуци с 
горещата марината, разклатете буркани-
те добре и долейте марината, ако е 
необходимо. Затворете бурканите 
веднага. Съхранявайте на тъмно и хладно 
място.





Добавки за приготвяне на
вкусна домашна зимнина
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www.oetker.bg
DrOetkerBulgaria

Последвай ни
www.YouTube.com/Dr.Oetker Bulgaria

Д-р Йоткер България ЕООД 
кв. Хаджи Димитър, ул. „Резбарска” 5, 1510 София

Видео съвети и рецепти в нашия
                    канал. 

да приготвите любимото 
сладко само за 5 мин. 

да запазите витамините и 
вкуса на плодовете

без много захар

Гелфикс Dr. Oetker ще ви помогне:

да приготвите хрупкава туршия

да запазите формата и 
консистенцията на зеленчуците

да предотвратите  нежелана 
ферментация или развитието на 
вредни микроорганизми.

Пикант фикс Dr. Oetker ще ви помогне:
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