
A minôség a legjobb recept.

A minôség a legjobb recept.
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Édes
kalandozások

Képes receptfüzet
gyerekeknek

2. számú receptgyűjtemény

Dr. Oetker Magyarország Élemiszer Kft., 9241 Jánossomorja, Franck u. 38-40.

Kösd össze a számokat a megfelelô sorrendben,
hogy megtaláld, mit rejt a kép!

Mit találtál?  

Színezd ki, díszítsd fel kedved szerint!

A Dr. Oetker a magyarországi SOS-Gyermekfalvak 
platina fokozatú támogatója.



Kedves Kalandor!
A következô oldalakon édes kalandozásra hívunk:
A Dr. Oetker segítségével megismerkedhetsz a sütés-fôzés 
tudományával. Néhány egyszerû és ötletes recept kíséretében 
felfedezheted, milyen vidám mulatság az édességek készítése!
Lepd meg a szüleidet, kápráztasd el a nagyit saját készítésû 
finomságokkal. Vagy rendezz gyerekzsúrt, és készítsd te az 
ínycsiklandó finomságokat!

A sütés világában elkísérnek segítôtársaid Tomi és Lili 
valamint a Dr. Oetker!
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Mielôtt munkához látsz, mindig olvasd végig a receptet!

A bonyolultabb mûveleteknél kérd ki a felnôttek segítségét 
(pl. a sütô használatánál)!

Mindig tiszta kézzel és megfelelô ruházatban kezdj neki a 
finomságok készítésének!

Sok sikert és édes kalandokat!

Néhány jó tanács,
mielôtt az édes kalandozásba kezdenél:



Készítsd elô és mérd ki valamennyi hozzá-
valót. A mélyfagyasztott málnát hagyd fel-
olvadni. Egy szûrôn keresztül jól csöpög-
tesd le. (Ha a levét felfogod, finom szörpöt 
készíthetsz belôle.) A papírformákat állítsd 
egy tepsibe, majd melegítsd elô a sütôt a 
megadott hômérsékletre.
Alsó és felsô sütés: kb. 180 °C 
(elômelegítve)
Légkeveréses: kb. 160 °C (elômelegítve)
Gáz: kb. 2-3. fokozat (elômelegítve)

Öntsd a muffin tészta alapport és a csoko-
ládédarabokat egy keverôtálba. Add hozzá a 
tojást, a kimért tejet és az olajat, majd egy 
kanál vagy kézi habverô segítségével keverd 
jól össze, míg sima tésztát kapsz. A tésztát 
két evôkanál segítségével az elôkészített 
papírformákban oszd el úgy, hogy mindegyik 
forma kb. 2/3-ig legyen. Végül told a tepsit 
az elômelegített sütôbe, és máris sülhet a 
sütemény.
Sütési idô: kb. 15-20 perc 

A megsült muffinokat egy sütôrácsra téve 
hagyd kihûlni, majd a muffinok tetejét vágd 
le. A marcipánra csepegtess néhány csepp 
zöld ételszínezéket, és jól gyúrd össze. Majd 
helyezz rá egy fóliát, és nyújtsd ki kb. 2 mm 
vékonyra. Süteménykiszúró formával vagy 
kis pohár segítségével szaggass a marci-
pánból körlapokat, majd helyezd a muffinok 
levágott kalapjára. Tetszés szerint díszítsd 

a marcipán kalapot színes Dekorszívekkel, 
Csoki drazséval.

A krémhez a felolvadt málnát turmixold 
össze. A hideg habtejszínt a vanillincukor, 
majd a habfixáló hozzáadásával (konyhai ro-
botgép segítségével) verd kemény habbá. 
Majd keverd hozzá a málnapürét. A krémet 
a muffinok alsó részére halmozzuk, majd rá-
helyezzük a feldíszített muffin kalapokat.

     

     Tipp:
A dobozban lévô csokilapokat felhasznál-
hatod a muffinok díszítésére is.

Hozzávalók kb. 12 darabhoz:

Tésztához:
1 doboz Dr. Oetker Muffin alappor
1 tojás (közepes méretû)
150 ml tej
50 ml étolaj

Krémhez:
125 g mélyfagyasztott málna
100 ml hideg habtejszín
1 tasak Dr. Oetker Vanillincukor
1 tasak Dr. Oetker Habfixáló

Díszítéshez:
100 g Dr. Oetker 
Marcipán
kevés zöld ételszínezék
Dr. Oetker Dekorszív 
és Dr. Oetker 
Csoki Drazsé 
vagy egyéb Dr. Oetker 
szórócukrok

Így készítsd el:
1

2

3 Málnás-krémes 
muffin

Málnás-krémes 
muffin
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Hozzávalók kb. 4 adaghoz:

1 tasak Dr. Oetker Eredeti Puding vaníliaízû
40 g porcukor
250 ml tej
200 ml habtejszín

Díszítéshez:
250 g friss vagy mélyfagyasztott eper
Dr. Oetker Dekor toll
Dr. Oetker Dekorszív vagy Dr. Oetker Gyöngy mini

Így készítsd el:

Születésnapi 
 puding
Születésnapi 
 puding

Készítsd elô és mérd ki valamennyi hozzá-
valót. Az epret mosd meg, szárát távolítsd 
el. Ha mélyfagyasztott epret használsz, 
hagyd felolvadni, majd egy szûrön keresztül 
jól csöpögtesd le. A pudingformákat (kb. 4 db) 
hideg vízzel öblítsd ki.

A pudingot a tasakon lévô használati utasí-
tás alapján, de 500 ml tej helyett 250 ml tej 
és 200 ml tejszín hozzáadásával készítsd el. 
Majd az elôkészített pudingformákban oszd 
el és fóliával fedd le a puding tetejét. Majd 
kb. 2 órára tedd a hûtôszekrénybe.  

Közben vágd az epret apró darabokra. Vé-
gül a pudingot fordítsd egy tányérra, díszítsd 
Dekorszívekkel vagy szórd meg színes cukor 
gyönggyel. A puding körül oszd el az eper 
darabokat. A puding tetejébe szúrj egy szüli-
napi gyertyát. Tetszés szerint a Dekor Tollal 
írj szülinapi jókívánságot a tányér szélére.

      

   Tipp:
Díszítsd az ünnepi pudingot csokiforgács-
csal.  Ehhez olvassz fel 1 tasak Dr. Oetker 
ét Tortabevonót, egy sütôpapíron simítsd 
el a folyékony mázat, majd hagyd min. fél 
órát szilárdulni. Ha a máz megszilárdult, 
sajtszeletelô segítségével készíthetsz csoki-
forgácsot vagy csokispirálokat.



Készítsd elô és mérd ki valamennyi hozzá-
valót. A kapcsos tortaformát (kb. 26 cm át-
mérôjû) vajazd ki, alját béleld ki sütôpapírral. 
Melegítsd elô a sütôt a megadott hômér-
sékletre.
Alsó és felsô sütés: kb. 180 °C 
(elômelegítve)
Légkeveréses: kb. 160 °C (elômelegítve)
Gáz: kb. 2-3. fokozat (elômelegítve)

A tésztához a lisztet a sütôporral keverd el, 
és szitáld bele egy keverôtálba. Add hozzá 
a többi hozzávalót, és konyhai robotgéppel 
kezdetben alacsony, majd a legmagasabb 
fokozaton keverd az egészet sima tésztává 
(kb. 3 percig). A tészta felét öntsd bele az 
elôkészített tortaformába. A másik adag 
tésztához keverd hozzá a kakaót, majd a 
kakaós tésztát lassan, pacaszerûen öntsd 
a világos tésztára. Végül told a sütôformát 
az elômelegített sütô középsô részébe, és 
máris sülhet a sütemény. 
Sütési idô: kb. 35 perc 
  

A megsült süteményt 10 percig a formá-
ban, majd a formából kivéve egy sütôrácson 
hagyd kihûlni. Ha kihûlt, vízszintesen vágd 
félbe a tésztát. Az alsó tortalapot tedd egy 
tortatálra, a megtisztított tortaforma keretet 
csatold a tészta köré.

A krémhez az ivójoghurtot a cukorral keverd 
el. A tejszínt verd fel, keverd hozzá a Zsela-
tin fixet, majd a joghurtot.  A krémet a tor-
talapon egyenletesen kend el, majd helyezd 
rá a felsô tortalapot. Végül tedd a tortát kb. 
2 órára hûtôszekrénybe.

      Tipp:
Próbáld ki a tortát különbözô ízû ivójoghurttal!

Hozzávalók kb. 12 szelethez:

Tésztához:
250 g búzaliszt
1 tasak Dr. Oetker Sütôpor
150 g porcukor
1 tasak Dr. Oetker Vanillincukor
4 tojás (közepes méretû)
150 ml napraforgó olaj
125 ml ôszibarackos ivójoghurt

Ezenkívül:
3 teáskanál kakaó (cukrozatlan)

Krémhez:
375 ml ôszibarackos ivójoghurt
75 g porcukor
200 ml hideg habtejszín
1 tasak Dr. Oetker 
Zselatin fix

Így készítsd el:
1

2

3

Zsiráf 
       torta
Zsiráf 
       torta
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Készítsd elô és mérd ki valamennyi 
hozzávalót. 

A fagylaltport tedd egy keverôedénybe, 
öntsd hozzá a tejet, keverd csomó-
mentesre, majd konyhai robotgéppel 
verd habosra. A fagylalt krémet öntsd 
egy tálba, majd min. 2 órára helyezd a 
hûtôszekrény fagyasztó rekeszébe. 

Egy fagylaltos kanál segítségével készíts 
gömböket és forgasd a müzlibe.

Tipp:
A fagylalt gömböket forgathatod 
Dr. Oetker barna vagy színes 
Tortadarába is.

Készíts csokoládéízû fagylalt válto-
zatot is!

Hozzávalók kb. 4 adaghoz:

1 tasak Dr. Oetker Fagyipor vaníliaízû
200 ml tej
100 g Dr. Oetker Vitalis Knusper Plus 
duplacsokis vagy mézes-mandulás müzli

Így készítsd el:
1

2

3

Vaníliafagyi 
ropogós kabátban

Vaníliafagyi 
ropogós kabátban



Készítsd elô és mérd ki valamennyi 
hozzávalót. A tepsit (kb. 28 x 32 cm) vajazd 
ki, szórd be liszttel. Melegítsd elô a sütôt a 
megadott hômérsékletre.
Alsó és felsô sütés: kb. 180 °C 
(elômelegítve)
Légkeveréses: kb. 160 °C (elômelegítve)
Gáz: kb. 2-3. fokozat (elômelegítve)

A tésztához a lisztet a kakaóval és a sütôpor-
ral keverd el, és szitáld bele egy keverôtál-
ba. Add hozzá a többi hozzávalót, és konyhai 
robotgéppel (dagasztó spirál használatával) 
kezdetben alacsony, majd a legmagasabb 
fokozaton keverd az egészet sima tésztává. 
Tedd a tésztát fél órára hûtôszekrénybe. 
Majd enyhén lisztezett munkalapon gyúrd 
át, nyújtsd ki tepsi méretûre, és fektesd az 
elôkészített tepsibe. Majd told a tepsit az 
elômelegített sütôbe, és süsd elô a tésztát. 
Sütési idô: kb. 8 perc 
  

A túrós töltelékhez valamennyi hozzávalót 
tegyél egy keverôtálba, és konyhai robot-
géppel jól keverd össze. Majd a tölteléket 
simítsd el az elôsütött, kihûlt tésztán.
A mákos töltelékhez a tejet, a mézet, az 
aromát, a cukrot és a fahéjat egy fôzôedény-
ben keverd el és melegítsd össze. Majd 
keverd hozzá a mákot és a zsemlemorzsát. 

Folyamatos keverés mellett fôzd kb. 1-2 per-
cig, majd vedd le a tûzrôl. 

A mákos töltelékbôl tegyél kis halmokat a 
túrós töltelékre, majd nyomkod a krémbe. 
Végül told vissza a tepsit a sütô középsô 
részébe, és máris sülhet a sütemény. 
Sütési idô: kb. 35 perc

Hozzávalók kb. 24 szelethez:

Tésztához:
200 g búzaliszt
2 evôkanál instant kakaó
1 mokkáskanál Dr. Oetker 
Sütôpor
100 g porcukor
2 tasak Dr. Oetker 
Vanillincukor
120 g lágy vaj vagy margarin
1 tojás (közepes méretû)

Túrós töltelékhez:
750 g túró

3 tojássárgája (közepes méretû)
250 g lágy vaj vagy margarin
2 teáskanál Dr. Oetker 
Aroma citrom 
200 g porcukor
2 tasak Dr. Oetker Eredeti 
Puding vaníliaízû

Mákos töltelékhez:
125 ml tej
1 evôkanál méz
2 teáskanál Dr. Oetker 
Aroma rum

3 evôkanál porcukor
1 csipet ôrölt fahéj
100 g darált mák
2 evôkanál zsemlemorzsa

Így készítsd el:
1

2

3

4

Foltos 
        túrós
Foltos 
        túrós



Készítsd elô és mérd ki valamennyi hozzá-
valót. A spenótot hagyd felolvadni. Tisztítsd 
meg a hagymát a külsô vöröses héjától, 
majd vágd apróra. A tepsit (kb. 30 x 40 cm) 
béleld ki sütôpapírral. Melegítsd elô a sütôt 
a megadott hômérsékletre.
Alsó és felsô sütés: kb. 180 °C 
(elômelegítve)
Légkeveréses: kb. 160 °C (elômelegítve)
Gáz: kb. 2-3. fokozat (elômelegítve)

A lisztet az Expressz Élesztôvel keverd el, 
és szitáld bele egy keverôtálba. Add hozzá 
a többi hozzávalót, és konyhai robotgéppel 
(dagasztó spirál használatával) kezdetben
alacsony, majd a legmagasabb fokozaton 
dagaszd sima tésztává. Hintsd meg a tésztát
liszttel, és egy munkalapon elôbb for-
mázd hengerré, majd nyújtsd tepsi 
méretûvé és fektesd a tepsibe.
Kend meg ketchuppel, szórd meg 
reszelt sajttal. 
  

A felengedett spenótot keverd el az apróra 
vágott hagymával és a zsemlemorzsá-
val, fûszerezd ízlés szerint sóval, bors-
sal, majd oszd el egyenletesen a tésztán.
Kenj tejföl pacákat a spenótra. 

Takard le a tepsit, és hagyd a pizzát 15 per-
cet pihenni. Végül told a tepsit a sütôbe, és 
máris sülhet a pizza.
Sütési idô: kb. 30 perc

      Tipp:
Ha húsimádó vagy, tegyél a ketchuppel 
megkent pizza tésztára vékony bacon 
szalonna csíkokat, majd folytasd a többi 
hozzávalóval.

Hozzávalók kb. 20 szelethez:

Tésztához:
375 g búzaliszt
1 tasak Dr. Oetker 
Expressz Élesztô
200 ml langyos víz
1-2 teáskanál só
6 evôkanál olívaolaj

Feltéthez:
450 g mélyfagyasztott 
spenót
1 fej vöröshagyma
5 evôkanál ketchup
150 g reszelt sajt
2 evôkanál zsemlemorzsa
só, bors ízlés szerint
150 ml tejföl

Így készítsd el:
1

2

3

  Spenótos-
tejfölös  
      pizza
  Spenótos-
tejfölös  
      pizza


