Rețete de
Iarnă

Ingrediente:
Pentru aluat:
300 g făină,
25 g zahăr,
o jumătate de linguriță de sare,
1 plic de Garant pentru aluaturi dospite
Dr.Oetker,
150 ml de apă,
40 ml de ulei,
1 ou,
1 linguriță Esență de Rom Dr. Oetker.
Pentru umplutură:
200 g nuci,
30 de bucăți de pișcoturi,
2 plicuri de Zahăr Vanilinat Dr.Oetker,
100 ml lapte.
Pentru decorare:
1 ou,
1 lingură de Zahăr pudră cu aromă de
vanilie Dr. Oetker.
Se folosește:
formă de tort (Ø 26 cm),
hârtie de copt, spatulă cu zimți.
Temperatura de coacere:
Cuptor electric: 180°C

Cornuri vanilate

Cuptor cu aer cald: 160°C
Cuptor cu gaz: treapta 3
Timp de coacere: circa 30 minute.

Pasul 1 Pentru prepararea umpluturii, se mărunțesc nucile și pișcoturile, se adăugă
zahărul vanilinat și laptele și se amestecă bine.
Pasul 2 Pentru prepararea aluatului, se amestecă bine într-un vas făina, zahărul,
sarea și Garant pentru aluaturi dospite. Se adăugă apa, uleiul, oul și romul.
Se amestecă foarte bine cu o spatulă până la obținerea unui aluat omogen
care se lipește de pereții vasului.
Pasul 3 Aluatul se întinde pe masa de lucru, într-o foaie cu grosimea de 3 mm.
Foaia se taie în fâșii de circa 11 cm, apoi din fâșii se taie triunghiuri.
Se pune umplutură pe fiecare triunghi, apoi se formează cornulețele.
Cornulețele se pun în tava tapetată cu hârtie de copt și se ung cu ou bătut.
Tava se introduce în cuptorul preîncălzit și se coace.
Pasul 5 Cornulețele calde se ornează cu zahăr pudră.

Ingrediente:
Pentru aluat:
250 g unt sau margarină,
200 g zahăr,
1 plic Zahăr vanilinat Dr. Oetker,
2 ouă
150 ml lapte,
250 g făină,
½ plic Praf de copt cu șofran
Dr. Oetker.
Pentru umplutură:
650 g pere tăiate cubulețe,
250 ml vin alb,
100 g zahăr
1 linguriță rasă scorțișoară,
1 linguriță Esență de portocale
Dr. Oetker,
1 plic Vege Gel Dr. Oetker,
200 ml apă rece,
1 plic Pudding cu aromă de vanilie
Dr. Oetker.
Pentru decor:
1 plic Spumă pentru deserturi cu gust
de frișcă Dr. Oetker,
1 lingură Cacao Dr. Oetker,

Prăjitură cu pere și scorțișoară

150 ml lapte.
Temperatura de coacere:
Cuptor electric: cca. 180°C (preîncălzit)
Cuptor cu aer cald: cca. 160°C

Pasul 1 Se bate spumă cu mixerul untul/margarina, zahărul, zahărul vanilinat,
laptele și ouale. Se adaugă făina amestecată cu praful de copt.
Pasul 2 Se toarnă aluatul într-o tavă (30 x40 cm) acoperită cu hârtie de copt. Se
introduce tava în cuptorul preîncălzit și se coace aproximativ 20 minute.
Pasul 3 Blatul fierbinte se răstoarnă peste o hârtie pudrată cu zahăr pudră, iar
hârtia de copt se șterge cu puțină apă rece și se trage ușor de pe blat. Se
taie blatul pe lățime în 2 părți egale.
Pasul 4 Se curăță perele, se scot sâmburii și se taie în bucățele mici. Se amestecă
bine cu telul vinul cu Vege gel, se adaugă zahărul și scorțișoara și se pun
pe foc până la primul clocot. Se adaugă și perele și se lasă să clocotească
timp de 2 minute amestecând continuu. Se amestecă conținutul plicului de
Pudding cu apă și se adaugă în compoziția de mai sus. Se lasă să dea în
clocot, amestecând continuu și apoi se trage de pe foc.
Pasul 5 Se toarnă umplutura peste blat și se acoperă cu cealaltă jumătate de blat.
Se lasă la frigider timp de 3 ore.
Pasul 6 Se prepară frișca conform instrucțiunilor de pe plic. Din hârtie de copt se
taie un șablon în formă de pară, se așează pe suprafața prăjiturii și se
pudrează ușor cu cacao.

(preîncălzit)
Cuptor pe gaz: treapta 3 (preîncalzit)
Timp de coacere: circa 20 minute.

Ingrediente:
Pentru aluat:
250 g unt sau margarină,
125 g zahăr,
2 plicuri Zahăr vanilinat Dr. Oetker,
1 ou,
3 gălbenuşuri,
250 g făină,
150 g Gustin Dr. Oetker (amidon din
porumb).
Pentru sirop:
150 g ciocolată de menaj, amăruie,
2 linguriţe ulei.
Temperatura de coacere:
Cuptor electric: cca. 200°C (preîncălzit)
Cuptor cu aer fierbinte: cca. 180°C
(preîncălzit)
Cuptor cu gaz: treapta 3–4 (preîncălzit)
Timp de coacere:
cca. 10 minute pentru fiecare tavă.
Se obţin aproximativ 80 bucăţi.

Fursecuri fragede
Pasul 1 Pentru aluat se amestecă untul sau margarina cu mixerul la viteză
maximă. Se adaugă treptat zahărul, zahărul vanilinat şi se amestecă,
până când se formează o masă compactă. Se adaugă treptat oul şi
gălbenuşurile, fiecare gălbenuş la aproximativ ½ minut.
Pasul 2 Se amestecă făina cu amidonul şi se încorporează în aluat. Aluatul se
pune într-un şpriţ, cu ajutorul căruia se dau forme de coroniţe cu diametrul
de aproximativ 4 cm, pe tava unsă şi tapetată cu hârtie pentru copt şi se
introduce în cuptor.
Pasul 3 Fursecurile se scot din tavă şi se lasă la răcit.
Pasul 4 Pentru glazură se taie ciocolata în bucăţi mici, se amestecă cu ulei şi
se fierbe pe baie de aburi la temperatură mică, până devine o masă
compactă. Fursecurile se scufundă pe jumătate în ciocolată şi se aşează
pe hârtie pentru copt. După preferinţă se pudrează cu zahăr sau se
stropesc cu sirop de lămâie.
Pasul 5 După preferinţă se leagă coroniţele cu fundiţă. Se pot folosi ca şi cadouri
sau ornamente în bradul de Crăciun. Fursecurile pot fi de asemenea
stropite cu ciocolată topită (75 g ciocolată). Se pot păstra 2–3 săptămâni.

Ingrediente:
Pentru aluat:
450 g făină,
1 plic Drojdie Dr. Oetker,
90 g zahăr pudră,
1 plic Zahăr vanilinat Dr. Oetker,
90 g unt moale,
2 gălbenușuri,
2 ouă,
1 praf de sare,
1/8 lapte călduț.
Umplutură cu mac:
100 ml lapte,
2 linguri zahăr,
1 lingură rom,
puțină scorțișoară,
½ plic Finesse coajă rasă de lămâie
Dr. Oetker,
100 g mac măcinat.
Umplutură cu brânză:
250 g brânză degresată (10 %),
2 gălbenușuri,
1 plic Zahăr vanilinat Dr. Oetker,
1 fiolă Esență de rom Dr. Oetker ,
½ plic Finesse coajă rasă de lămâie

Mini prăjituri cu mac și brânză

Dr. Oetker,
1 lingură zahăr pudră,
1 ligură unt moale.
Umplutură cu gem de prune:

Pasul 1 Se amestecă făina cu drojdia. Se adaugă restul ingredientelor și se
omogenizează cu ajutorul unui tel. Aluatul se lasă la crescut, la loc cald,
până când își dublează volumul.
Pasul 2 Pentru umplutura cu mac, se fierbe într-o oală laptele cu zahărul, romul,
scorțișoara și Finesse-ul. Se ia oala de pe foc și se încorporează și macul.
Se lasă la răcit amestecând de mai multe ori.

200 g gem de prune,
puțină scorțișoară,
1 lingură de rom.
Firimituri:
50 g făină,

Pasul 3 Pentru umplutura cu brânză, se amestecă și se omogenizează într-un vas
toate ingredientele.

20 g zahăr pudră,

Pasul 4 Pentru umplutura de gem se amestecă și se omogenizează într-un vas
toate ingredientele.

Separat, un ou bine bătut.

Pasul 5 Pentru firimituri, se adaugă toate ingredientele într-un vas și se
fărâmițează cu degetele în bucățele mici.

Cuptor electric: 180°C (preîncălzit)

20 g unt.
Temperatura de coacere:

Cuptor cu gaz: treapta 3 (preîncălzit)
Pasul 6 Aluatul se întinde sub formă de rulou și se taie în bucăți egale(30 bucăți).
Timp de coacere: circa 25 minute.
Bucățile obținute se tasează ușor. Peste ele se toarnă alternativ umplutura
cu mac și cea de brânză. Umplutura se acoperă cu marginile bucăților de
aluat. Se așează în tava tapetată în prealabil cu hârtie de copt, cu partea
de sus în jos. Mini prăjiturile se ung cu oul bătut, iar în mijloc se pune câte
puțin din compoziția de gem. Peste ele se presară firimiturile. Se introduce
tava la cuptor, în partea de mijloc a acestuia.

Ingrediente:
Pentru aluat:
300 g de făină,
2 lingurițe rase de Praf de copt
Dr. Oetker,
200 g de alune rase,
120 g de pesmet,
200 g de zahăr pudră,
1 vârf de cuţit de sare,
1 plic de Zahăr vanilinat Dr. Oetker,
1 vârf de cuţit de scorţişoară,
1 ou,
1 albuș,
250 g de untură moale.
Pentru umplutură:
1 plic de întăritor de frișcă Dr.Oetker,
300 g de gem picant (de exemplu de
coacăze),
1 gălbenuș,
1 lingură de lapte.
Pentru decor:
Două linguri de zahăr pudră.
Temperatura de coacere:
Cuptor electric: 180°C
Cuptor cu aer cald: 160°C

Prăjitură de Crăciun

Cuptor pe gaz: treapta 3
Timp de coacere: 50 minute.
Sfat:
În loc de gem poate fi folosită dulceață.

Pasul 1 Se amestecă manual făina, praful de copt, alunele rase, pesmetul, zahărul,
sarea, zahărul vanilinat, scorţişoara, oul, albușul și untura moale. Se obține
un aluat omogen. Se păstrează o oră în frigider.
Pasul 2 Aproximativ două treimi din aluat se întinde în forma de copt unsă și
tapetată cu făină. Aluatul se va întinde puțin și pe lateral.
Pasul 3 Peste aluatul astfel întins, se presară uniform întăritor de frișcă (previne
umezirea aluatului) apoi se întinde cu gemul.
Pasul 4 Restul de aluat se întinde pentru a obține o foaie cu grosimea de circa
5 mm din care se vor decupa formele de steluțe. Acestea se așează
peste gem. Amestecați bine gălbenuşul cu lapte și întindeți acest amestec
folosind pensula pe suprafata steluțelor. Coaceți în cuptorul preîncălzit.
Pasul 5 Peste prăjitura răcită se presară zahărul pudră.

Ingrediente:
Pentru blat:
4 ouă,
3 linguri de apă fierbinte,
150 g zahăr,
1 plic Zahăr vanilinat Dr. Oetker,
150 g făină,
1 plic Original Pudding cu gust de
ciocolată neagră Dr. Oetker,
2 lingurițe Praf de copt cu șofran
Dr. Oetker.
Pentru cremă:
2 plicuri Original Pudding gust de
frișcă Dr. Oetker,
1 l lapte,
80 g zahăr,
400 ml frișcă,
1 linguriță Esență de migdale
Dr. Oetker.
Pentru sirop:
150 g zahăr,
150 ml apă.
Pentru decor:
Ciocolată albă rasă(50 g).
Se folosește:

Tort Cristal

Formă de copt cu diametrul de 26 cm.
Temperatura de coacere:
Cuptor electric: cca. 180°C (preîncălzit)
Cuptor cu are cald: cca. 160°C

Pasul 1 Pentru prepararea blatului, se amestecă ouale și apa cu mixerul la
viteză mare timp de un minut. Se adaugă zahărul, zahărul vanilinat și se
amestecă timp de un minut, la început, la viteză mică și apoi, timp de 2
minute, la viteză mare.
Pasul 2 Se amestecă făina cu praful de copt și budinca și se încorporează în
compoziția obținută anterior, amestecând continuu. Se toarnă aluatul în
forma de copt unsă și tapetată cu hârtie de copt și se pune în cuptor.
Pasul 3 După ce s-a răcit blatul se taie în două pe orizontală.
Pasul 4 Pentru prepararea cremei se prepară budinca conform instrucțiunilor de pe
plic și se lasă la rece. Se bate frișca, se încorporează în budinca rece și se
adaugă esența de migdale.
Pasul 5 Pentru preaparea siropului se pune la fiert apa împreună cu zahărul până
se dizolvă, apoi se lasă la rece.
Pasul 6 Se însiropează fiecare strat de blat și apoi se pune crema păstrându-se ¼
din cremă pentru ornare. Pentru decor se adaugă și ciocolata albă rasă.

(preîncălzit)
Cuptor pe gaz: treapta 3 (preîncălzit)
Timp de coacere: circa 20 minute.

