Pășind spre
primăvară

Se spune că primăvara este
semnul dat de natură să ne
bucurăm de viață.
Şi da, prăjiturile fac parte din
plăcerile vieții. Primăvara ne inspiră
la noi arome și gusturi, iar acest
rețetar cuprinde o mică parte din
bunătățile ce-ți pot bucura familia
de Paști, sau în orice zi obișnuită a
celui mai frumos anotimp.
Lasă-te, așadar, inspirată de
prospețimea fructelor, de aroma
intensă a ciocolatei și de gustul
inconfundabil al trufelor sau al
ﬁsticului.
Cu o prăjitură chiar se face
primăvară! Să ne bucurăm de
soare, de primăvară și de prăjiturile
delicioase de sezon.
Spor la inspirație și la gătit!
Cu drag,
Echipa Dr. Oetker România
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Brioșe cu lămâie și dovlecei
Cca. 12 bucăți | Grad de diﬁcultate: mediu | Durată de preparare: cca. 30 de minute plus răcire și
depozitare | Durată de coacere: 25 de minute
Ingrediente:

12 forme de brioșe (de hârtie)
175 g făină
1 linguriță Praf de copt Dr. Oetker
115g zahăr
150 g dovlecei răzuiți
2 ouă bătute
60 ml ulei de ﬂoarea soarelui
1 linguriță Esență naturală lămâie
siciliană Dr. Oetker
Pentru decorare:

200 g brânză dulce slabă (3% grăsime)
2 linguri zahăr pudră
1 linguriță Esență naturală vanilie
Madagascar cu semințe Dr. Oetker
1 plic Finesse coajă rasă de lămâie

Preparare:
1. Se preîncălzește cuptorul.
Cuptor electric: cca. 180°C
Cuptor cu aer cald: cca. 160°C
Cuptor cu gaz: poziția 4
Se așază formele de brioșe într-o tavă. Se cern făina și praful
de copt într-un bol apoi se amestecă cu zahărul.
2. Se face o adâncitură în mijlocul amestecului de făină și se
adaugă în aceasta dovleceii, ouăle, uleiul și esența naturală de
lămâie siciliană. Se amestecă până la omogenizare perfectă.
3. Aluatul obținut se distribuie în formele de brioșe. Se coc
cca. 25 minute până ce cresc în volum și capătă o culoare
galben aurie, iar textura este tare la suprafață. Se scot pe un
grătar de bucătărie și se lasă să se răcească. Se păstrează
într-un recipient etanș pentru cca. 24 de ore pentru a permite
dezvoltarea texturii și a aromelor.
4. Pentru decorare, se pune brânza dulce într-un bol și se
amestecă cu o lingură de lemn ca să se înmoaie. Se
încorporează zahărul pudră și se adaugă esența naturală de
vanilie de Madagascar. Se amestecă bine.
5. Se întinde crema de brânză peste brioșe și se presară coaja
rasă de lămâie.
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Fondante din ciocolată neagră
Cca. 4 bucăți | Grad de diﬁcultate: mediu | Durată de preparare: circa 30 de minute plus timp de
așteptare | Durată de coacere: 8 minute
Ingrediente

125g ciocolată ﬁnă de menaj neagră
125g unt (nesărat) tăiat în mici cubulețe
2 ouă
2 gălbenușuri
50 g zahăr tos
1 linguriță Esență naturală vanilie
Madagascar Dr. Oetker
1 lingură Amidon din cartoﬁ Dr. Oetker

Preparare:
1. Se preîncălzește cuptorul.
Cuptor electric: cca. 200°C
Cuptor cu aer cald: cca. 190°C
Cuptor cu gaz: poziția 6
Se ung cu un strat foarte subțire de ulei 4 forme de budincă
de 150 ml.
2. Se mărunțește ciocolata în bucăți și se pune împreună cu
untul într-un bol rezistent termic. Se lasă pe baie de apă să se
topească. După ce s-au topit se pune deoparte.
3. Între timp, se amestecă ouăle, gălbenușurile și zahărul până
se obține o cremă vâscoasă. Se încorporează ciocolata topită,
caldă și esența naturală de vanilie Madagascar. Se adaugă și
se amestecă amidonul din cartoﬁ până se obține o compoziție
omogenă, ﬁnă.
4. Se distribuie compoziția în formele de budincă. Dacă nu se
servesc imediat, fondantele se acoperă și se păstrează la
frigider maxim 24 de ore.
5. Când fondantele sunt gata de preparare/servire se scot din
frigider și se lasă să ajungă la temperatura camerei. Se pun
formele într-o tavă și se introduc la cuptor cca. 10 minute
până ce marginile s-au legat, dar mijlocul nu este încă complet
legat.
6. Imediat după coacere se răstoarnă fondantele pe farfurii
încălzite, iar formele se îndepărtează după cca. 2 minute.
Se servesc imediat alături de înghețată.
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Puișori veseli - Trufe din marțipan
Cca. 8 bucăți | Grad de diﬁcultate: scăzut | Durată de preparare: circa 1 oră plus răcire | Durată de
gătire: 5 minute pentru topirea ciocolatei
Ingrediente:

1 plic Glazură neagră Dr Oetker
100 g ﬁrimituri simple de prăjituri
50 g gem ﬁn de caise
Pentru decorare:
Zahăr pudră

325 g Fondant Dr. Oetker
Coloranți alimentari galben și roșu
Dr. Oetker
Margarete decor Dr. Oetker
Creion pentru decor alb Dr. Oetker

Preparare:

1. Glazura se pregătește conform instrucțiunilor de pe plic,

apoi se toarnă într-un bol și se lasă să se răcească timp de 5
minute.
Se pun deoparte 5 ml de glazură, pentru decorare.

2. Se adaugă ﬁrimiturile de prăjituri și gemul și se amestecă bine.
Se acoperă recipientul și se lasă la răcit cca. 30 de minute
până când amestecul poate ﬁ modelat.
3. Între timp se prepară decorurile. Se tapetează ușor suprafața
de lucru cu zahăr pudră. Se taie o bucată de 25 g de fondant
și se învelește în folie.
4. Se întinde ușor restul de fondant, se presară 5 picături de
colorant alimentar galben și se frământă pentru omogenizarea
culorii. Se continuă adăugarea de colorant, în porții de
câte 5 picături până ce se obține culoarea galbenă dorită.
Se învelește în folie pentru a împiedica uscarea. Se repetă
procedeul de colorare descris mai sus și cu bucata de fondant
de 25 g adăugând colorant roșu și galben pentru obținerea
culorii portocaliu.
5. Amestecul de trufe se împarte în 8 porții egale care se
modelează pentru a conferi forma de bilă. Se așază pe un
platou tapetat cu hârtie de copt. Se acoperă și se păstrează la
rece cca. 30 de minute până ce se întăresc.
6. Din fondantul galben se taie o bucată de circa 25g și se
învelește în folie. Restul de fondant se împarte în 8 bucăți.
Fiecare bucată de fondant se prelucrează, una după cealaltă
astfel: se întinde sub forma unui disc cu diametrul de 8 cm.
În mijloc se pune bila de ciocolată apoi se ridică marginile
cercului pentru a cuprinde bila de ciocolată, complet,
în fondant, strângând partea de sus pentru a sigila. Se
modelează în palmă pentru a conferi formă de bilă. Se așază
pe un platou tapetat cu hârtie de copt. Trufele de ciocolată se
păstrează acoperite în timpul prelucrării.
7. După ce s-au format toate cele 8 bile de fondant se formează
din bucata galbenă de fondant pusă deoparte 8 perechi de
aripioare care se lipesc – folosind dacă e nevoie puțină apă –
pe bilele din fondant/ corpul puișorilor.
8. Din fondantul portocaliu se formează ciocul și ghearele și se
lipesc cu grijă pe corpul puișorilor. Se formează câte o creastă
pentru 4 puișori folosind imaginea alăturată drept ghid apoi
crestele se lipesc pe capul puișorilor. Pentru ceilalți 4 puișori în
loc de creasta portocalie se folosește câte o margaretă decor.
9. Se desenează ochii folosind creionul alb pentru decor. Se
topește din nou glazura pusă deoparte și se desenează cu
aceasta pupilele ochilor.
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Desert cu afine și brânză
Cca. 4 bucăți | Grad de diﬁcultate: mediu | Durată de preparare: circa 30 de minute plus răcire

| Durată de gătire: 7 minute
Ingrediente:
200 g aﬁne

1 plic Gelatină Dr. Oetker
200 g cremă de branză sau
mascarpone
100 g smântână dulce (15% grăsime)
4 biscuiți aperitiv, zdrobiți
2 albușuri
un vârf de cuțit cu sare de lămâie
Dr. Oetker
50 g zahăr pudră
1 linguriță Esență naturală de vanilie
Madagascar cu semințe Dr. Oetker

Preparare:

1. Se pun aﬁnele într-o oală împreună cu 15 ml (1 lingură) de
apă. Se încălzește încet până ce fructele încep să ﬁarbă, apoi
se acoperă oala și se ﬁerbe înăbușit, la foc mic, circa 6-7
minute până se înmoaie fructele. Se ia oala de pe foc și se
lasă să se răcească.
2. Se toarnă 100 ml de apă ﬁerbinte într-un vas apoi se presară
gelatina și se amestecă până când gelatina s-a dispersat
complet. Se lasă deoparte ca să se răcească.
3. Brânza și smântâna se pun într-un bol și se amestecă bine.
Se pune deoparte. Se presară biscuiții zdrobiți în 4 cupe de
desert și se lasă deoparte.
4. Albuşurile se spumează apoi se adaugă sarea de lămâie şi
zahărul pudră şi se continuă amestecarea.
5. Se încorporează esența naturală de vanilie Madagascar și
gelatina răcită în crema de smântână și brânză.
6. Lucrând repede se pune cu lingura câte un strat de spumă
peste biscuiți apoi câteva aﬁne, din nou un strat de spumă și
apoi câteva aﬁne și tot așa până la epuizarea cantităților. Se
păstrează la rece cel puțin 2 ore înainte de a ﬁ servite.
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Prăjitură de Paște cu ciocolată albă și fistic
Cca. 12 bucăți | Grad de diﬁcultate: mediu | Durată de preparare: 1 oră și 15 minute plus răcire
| Durată de gătire: 22 de minute

Ingrediente:
150 g ciocolată de menaj albă
225 g făină
1 plic Praf de copt Dr. Oetker
125 g ﬁstic măcinat, fără coajă, nesărat
75 g zahăr pudră
2 ouă
115 g unt topit
150 ml lapte bătut
1 linguriță Esență naturală de migdale
marocane Dr. Oetker
Colorant alimentar verde și galben
Dr. Oetker
Pentru decorare:
100 g unt nesărat, moale
175 g zahăr pudră
50 g gem ﬁn de caise
500 g Fondant alb Dr. Oetker
Colorant alimentar verde și galben
Dr. Oetker
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Preparare:

1. Se preîncălzește cuptorul la 190°C (170°C cel cu aer cald sau la
poziția 5 cel cu gaz). Se ung cu ulei și se tapetează cu hârtie de copt
2 tăvi rotunde cu diametrul de 20 cm. Ciocolata se mărunțește întrun vas și se topește pe baia de apă, la foc mic. Se ia de pe foc și se
răcește cca.10 minute.
2. Într-un vas pentru mixer se cerne făina împreună cu praful de copt.
Se amestecă cu ﬁsticul măcinat și cu zahărul pudră. Se face o
adâncitură în centru, în care se adaugă treptat ouăle, untul topit și
laptele amestecând continuu. După omogenizarea amestecului se
adaugă esența de migdale, ciocolata albă topită și colorantul (cca.
70 de picături). Se amestecă totul până la omogenizarea completă.
3. Se distribuie amestecul în cele două tăvi, se nivelează și se coc
25 de minute. Se scot din cuptor, se lasă să se răcească cca. 5
minute apoi se răstoarnă pe un grătar de bucătărie și se lasă să se
răcească complet.
4. Pentru decorare, se pune untul într-un bol și treptat, amestecând
continuu se adaugă zahărul pudră. Se amestecă până ce se obține
o cremă bine legată, omogenă. Se întinde în strat gros peste unul
din cele două blaturi și se acoperă cu celălalt blat, ca un sandviș.
Se așază pe un platou. Se unge deasupra și pe laterale cu gem de
caise.
5. Se tapetează suprafața de lucru cu un strat subțire de zahăr pudră
și se frământă fondantul alb până se înmoaie și devine pliabil. Se
taie cca. 100 g de fondant și se învelește în folie pentru a preveni
uscarea acestuia.
6. Se împart cele cca. 400 g de fondant rămase în 3 bucăți apoi ﬁecare
bucată se întinde ușor. Se adaugă 5 picături de colorant alimentar
verde deasupra ﬁecărei bucăți de fondant și se frământă cu grijă
până la omogenizarea culorii. Se repetă procesul cu încă 5 picături
peste ﬁecare porție de fondant. Se combină apoi toate cele trei porții
de fondant și apoi se învelește în folie pentru a preveni uscarea.
7. Se tapetează suprafața de lucru cu un strat subțire de zahăr pudră
și se întinde fondantul verde într-o foaie rotundă cu diametrul de
cca.32 cm. Folosind sucitorul se ia foaia de fondant de pe suprafața
de lucru și se așază peste prăjitură. Se intinde apoi fondantul, iar
excesul se decupează.
8. Din cele 100 g de fondant puse deoparte se iau 15 g și se colorează
cu colorant galben (15 picături) procedând așa cum s-a arătat
anterior.
9. Se tapetează suprafața de lucru cu un strat subțire de zahăr pudră
și se întinde fondantul alb rămas într-o foaie subțire. Se decupează
margarete. Fondantul rămas se rulează din nou și se întinde pentru
a decupa alte margarete. Ungeți suprafața prăjiturii cu puțină apă
pentru a putea lipi margaretele.
10. Se formează bucăți mici de fondant galben care se modelează
sub forma unor bile. Acestea se așază în centrul margaretelor – se
folosește puțină apă pentru a le ﬁxa. Pentru o ﬁnisare perfectă
așezați un șnur de jur împrejurul prăjiturii.

Prăjitură după Pofta Inimii
Cca. 8 bucăți | Grad de diﬁcultate: mediu | Durată de preparare: 1 oră și 15 minute plus răcire

| Durată de gătire: 22 de minute
Ingrediente:

Pentru prăjitura inimă:
125 g margarină moale
125 g zahăr pudră
2 ouă
200 g făină
2 lingurițe Praf de copt Dr. Oetker
Colorant alimentar roșu Dr. Oetker 10 g
Pentru prăjitura de ciocolată:
115 g margarină

115 g zahăr pudră
2 ouă bătute
1 linguriță Esență naturală de vanilie
Madagascar Dr. Oetker
100 g făină
25 g Cacao neagră Dr. Oetker
1 linguriță Praf de copt Dr. Oetker
Pentru decorare:
Glazură neagră Dr. Oetker

Preparare:
1. Se preîncălzește cuptorul la 180°C (160°C cel cu aer cald sau la
poziția 4 cel cu gaz). Se tapetează cu hârtie de copt o tavă de
chec de 450 g cu adâncimea de 7 cm. Pentru a face checul în
formă de inimă se pune margarina împreună cu zahărul pudră și cu
ouăle într-un vas de mixare. Deasupra se cerne făina și praful de
copt. Se amestecă cu grijă apoi se bate câteva secunde până la
omogenizare.
2. Se încorporează suﬁcient colorant roșu pentru a obține o culoare
vibrantă (cca. 90 de picături) apoi compoziția se toarnă în forma de
chec. Se nivelează și se coace cca. 40 minute. Se răcește pentru
5 minute înainte de a se răsturna pe un grătar de bucătărie. Se
lasă pe grătarul de bucătărie să se răcească complet.
3. Se pune checul pe un platou și se taie câte o felie din ambele
capete. Apoi se taie checul în 7 felii egale ca grosime. Cu un
șablon în formă de inimă – cu diametrul de circa 7,5 cm – se
decupează câte o inimă din ﬁecare felie – marginile rezultate se
păstrează pentru prăjituri-acadele sau trufe. Inimile se așază pe o
tavă tapetată cu hârtie de copt și se pun în frigider pentru 30 de
minute.
4. Pentru prajitura de ciocolată se tapetează cu hartie de copt forma
de chec. Se amestecă margarina împreună cu zahărul pudră,
ouăle și vanilia într-un vas de mixare. Deasupra se adaugă apoi
faina, pudra de cacao și praful de copt. Compoziția se amestecă
cu grijă apoi se bate câteva secunde până la omogenizare.
5. Se întinde compoziția și pe marginile formei de chec în așa fel încât
să nu rămână porțiuni neacoperite. Se aranjează inimile, vertical pe
toată lungime formei de chec, distribuite uniform, aproape una de
alta în așa fel încât să se susțină în picioare.
6. Se toarnă restul de compoziție peste inimi apoi se scutură forma
de copt prin lovirea ușoară de masă, pentru a permite compoziției
să pătrundă printre inimi și să le acopere complet. Se coace cca.
50 de minute. Se răcește pentru 10 minute apoi se scoate din
forma de copt și se lasă pe un grătar de bucătărie să se răcească
complet.
7. Pentru decorare, se pregătește glazura conform instrucțiunilor de
pe ambalaj și se toarnă deasupra checului răcit.
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