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Aray›n, bulun, ›smarlay›n, evinize gelsin!
Dr. Oetker Nostalji serisi: Eski zamanlar›n sihirli kutular› günümüzün modas› oldu. Hamur 
kabartma tozu, şekerli vanilin gibi küçük yard›mc› ürünlerinizi veya bu ürünler ile haz›rlam›ş 
olduğunuz kurabiyelerinizi bu kutular içinde saklayabilir ya da sevdiklerinize armağan ederek 
küçük sürprizleri sihire dönüştürebilirsiniz.

Dr. Oetker pişirme kal›plar› ve pratik mutfak yard›mc›lar›: Güvenli, dayan›kl› ve ş›k 
ekipmanlara mutfağ›n›z›n baş köşesinde yer verebilir, onlarla tariflerinizi yeniden deneyerek 
yarat›c›l›ğ›n›z› sergileyebilirsiniz. 
Dr. Oetker tarif kitaplar› serisi: Dr. Oetker Deneme Mutfağ›’n›n profesyonelleri taraf›ndan 
büyük bir titizlik ile denenmiş, hem klasik hem de modern birçok tarifi içeren bu kitaplar›n 
yard›m› ile tatl› ve tuzlu tarifler haz›rlama konusunda ustalaşabilirsiniz.

Tarif Serisi No.16

Alıyorum, çünkü:



Tatlı hazırlamak ve sunmak günlük hayatımızın bir parçasıdır. Öyle ki 
yıllar içerisinde tatlı ile ilgili deyimler ve atasözleri günlük hayatımızın 
içinde yer almıştır. Örneğin; tatlı yiyip tatlı konuştuk, birbirimize tatlı 
rüyalar diledik, tadı damağımızda kalırken tadında bırakmayı da ihmal 
etmedik, aslında bazılarının da tadına varamadık, ama bazılarının da 
tadını çıkardık, sonra bir baktık ki tadı tuzu kalmamış; üzüldük, sıkıldık 
ama tatlı dil ile yılanı deliğinden çıkartmayı başardık, tatlı sert olup işi 
tatlıya bağlamayı da bildik...

Türk tatlı kültürü sofraları taçlandırdığı gibi günlük dilin de içine girmiştir. 
Bir kap tatlı iç sıkıntısına deva olduğu gibi sizi şımartabilir yada konuklara 
gösterişli edalar ile de sunulabilir. Tatlı ramazan sofralarının tamamlayıcısı, 
bayramların olmazsa olmazı, özel toplantıların vazgeçilmezidir. 

Muhallebi masumdur, 
sütlacı en çok babalar sever, 
irmik tatlısı cankurtarandır, 
evin en küçük çocuğu kazanın dibidir, 
her nedense fukaranın tatlısı keşkül,
modern sunumların da baş tacı supangle, 
tavukgöğsü ise gizliden gizliye bir tür keşkekdir, 
damla sakızlı sütlaç mahallenin en alımlı kızı,
tabi en yakışıklısı da sakızlı muhallebidir, 
ama ağızlardan bal damlatan da irmik helvasıdır.

Son söz: bal bal demekle ağız tatlanmaz, ağız tatlı ile tatlanır !

Dr. Oetker Deneme Mutfağı

Alıyorum, çünkü:

Tatlı Yiyelim Tatlı Konusalım !



Alıyorum, çünkü:

Sütü bir tencereye boşalt›n, 
üzerine sak›zl› muhallebi 
poşetini ilave edin. Orta ateşte 
sürekli kar›şt›rarak pişirin. 
Kaynamaya başlay›nca ocağ› 
k›s›n, margarini ilave edin ve 
3-4 dakika daha pişirmeye 
devam edin. Ocaktan al›p
10 dakika bekletin. Sak›zl› 
muhallebiyi ç›rpma kab›na 
koyup mikserin en yüksek 
devrinde 5 dakika ç›rp›n. 
Ç›rpt›ğ›n›z muhallebiyi kuplar›n 
içindeki elmalar›n üzerine 
paylaşt›r›n. Buzdolab›nda 2-3 
saat bekletin. Antep f›st›ğ› ve 
arzuya göre elma dilimleri ile 
süsleyerek servis yap›n.

Malzemeler:
3 adet orta boy kırmızı elma
85 g (yarım su bardağı) toz şeker
200 ml (1 su bardağı) su
50 g (yarım su bardağı) iri kırılmış 
ceviz
1 poşet Dr. Oetker Sakızlı Muhallebi 
750 ml (3,5 su bardağı) süt
25 g margarin 
Üzeri için:
2 yemek kaşığı öğütülmüş Antep 
fıstığı

Hazırlanışı:
Elmalar›n kabuklar›n› soyup 
ortadan ikiye kesin ve çekirdekli 
k›s›mlar›n› ç›kart›n. Geniş bir 
tencereye çukur k›s›mlar› üste 
gelecek şekilde s›ralay›n. Üzerine 
toz şekeri ve suyu ilave edin 
ve orta ateşte pişirin. Elmalar 
suyunu çekince ocağ› k›s›n ve 
elmalar› alt üst çevirerek 
pişirmeye devam edin. Elmalar 
karamelize olunca ocaktan 
al›n. Çukur k›s›mlar› üste gelecek 
şekilde kuplara birer adet 
koyun. Elmalar›n içine cevizleri 
paylaşt›r›n. 

Sakız Diyarından Elma Bahçelerine
Yolculuk !

Elma Çiçegi



Malzemeler:
4 adet kırmızı elma
130 g (1,5 çay bardağı) toz şeker
200 ml (1 su bardağı) su
100 g (1 su bardağı) iri kırılmış 
ceviz  
1 çay kaşığı tarçın
100 ml (1 çay bardağı) süt
1 tatlı kaşığı toz şeker
10 adet kedidili bisküvi
1 poşet Dr. Oetker Kazandibi
750 ml (3,5 su bardağı) süt 
Üzeri için:
50 g (1 çay bardağı) öğütülmüş ceviz 

Hazırlanışı:
Elmalar› soyup rendeleyin ve 
bir tencereye al›n. 1,5 çay 
bardağ› toz şekeri ve suyu 
ilave edip orta ateşte pişirin. 
Elmalar suyunu çekince ocağı 
kısın ve karamelize oluncaya 
kadar kar›şt›rarak pişirmeye 
devam edin. Ocaktan al›n, 
ceviz ve tarç›n› ilave edip 
kar›şt›r›n.
 

Alıyorum, çünkü:

Sütün içine 1 tatl› kaş›ğ› 
şekeri ilave edip kar›şt›rarak 
eritin. Kedidili bisküvileri 
şekerli süte bat›r›p kaselere 
s›ralay›n. Bisküvilerin üzerine 
elmal› kar›ş›m› paylaşt›r›n.

3,5 su bardağ› sütü bir tencereye 
boşalt›p üzerine kazandibi 
poşetini ilave edin. Orta ateşte 
sürekli kar›şt›rarak pişirin. 
Kaynamaya başlay›nca ocağ› 
k›s›p 3-4 dakika daha pişirmeye 
devam edin. Ocaktan al›p 
haz›rlad›ğ›n›z kaselere paylaşt›r›n. 
Oda s›cakl›ğ›na gelince 
buzdolab›na al›n ve 2-3 saat 
bekletin. Öğütülmüş ceviz ile 
süsleyerek servis yap›n.  

Elmanın Kazandibi ile Lezzet
Kaçamagı !

Elmalı Kazandibi



Alıyorum, çünkü:

Malzemeler:
Şurup:
85 g (yarım su bardağı) toz şeker
100 ml (yarım su bardağı) su
1 çay kaşığı limon suyu
Hamur:
3 yumurta  
45 g (yarım çay bardağı) toz şeker
250 g (2,5 çay bardağı) yoğurt
100 ml (1 çay bardağı) sıvı yağ
1 limon kabuğu rendesi
140 g (2,5 çay bardağı) un
1 poşet Dr. Oetker İrmik Tatlısı
1 poşet Dr. Oetker Hamur Kabartma 
Tozu
Üzeri için:
1 yemek kaşığı Hindistan cevizi
1 yemek kaşığı öğütülmüş Antep 
fıstığı

Hazırlanışı:
Şurubu haz›rlamak için toz 
şeker ve suyu bir tencereye 
al›n. Orta ateşte şeker eriyinceye 
kadar kar›şt›r›n. Kaynamaya 
başlad›ğ›nda limon suyunu ilave 
edin. 5 dakika daha kaynat›p 
ocaktan al›n ve soğumaya 
b›rak›n.

Yumurta ve toz şekeri bir ç›rpma 
kab›na al›n ve mikser ile 2 dakika 
ç›rp›n. Yoğurt, s›v› yağ ve limon 
kabuğu rendesini ilave edip
1 dakika daha ç›rp›n. Un, toz 
halindeki irmik tatl›s› ve hamur 
kabartma tozunu ekleyip
2 dakika daha ç›rp›n. 16x28 cm 
boyutlar›nda yağlanm›ş kal›ba 
dökün, üzerini düzeltip pişirin.

Pişirme ayarları:
Turbo Fırın:
160oC (önceden ›s›t›lm›ş)
Elektrikli Mini / Midi Fırın:
150oC / 170oC (önceden ›s›t›lm›ş)
Pişirme Süresi:
Yaklaş›k 20-25 dakika

Tatl›y› f›r›ndan ç›kart›p 
bekletmeden üzerine soğuk 
şurubu dökün. Oda s›cakl›ğ›na 
gelince Hindistan cevizi ve 
Antep f›st›ğ› ile süsleyin. 
Buzdolab›nda 1-2 saat bekletip 
dilimleyerek servis yap›n.

Bayramların Vazgeçilmez Ikramı ! 

Irmikli Yogurt Tatlısı



Alıyorum, çünkü:

Malzemeler:
3 yumurta
340 g (2 su bardağı) toz şeker
200 g (1 su bardağı) yoğurt
200 ml (1 su bardağı) sıvı yağ
1 poşet Dr. Oetker Şekerli Vanilin
300 g (3 su bardağı) mısır unu
1 poşet Dr. Oetker Hamur Kabartma 
Tozu
100 g (1 su bardağı) iri kırılmış 
ceviz
Üzeri için:
1 poşet Dr. Oetker Muhallebi
1 litre (5 su bardağı) süt
Öğütülmüş Antep fıstığı

Hazırlanışı:
Yumurta ve toz şekeri bir 
ç›rpma kab›na al›n ve mikser ile 
2 dakika ç›rp›n. Yoğurt, s›v› yağ 
ve şekerli vanilini ilave edip
2 dakika daha ç›rp›n. M›s›r unu, 
hamur kabartma tozu ve cevizi 
ekleyin, düşük devirde 1 dakika 
ç›rp›n. Hamuru 25x26 cm 
boyutlar›nda yağlanm›ş kal›ba 
dökün, üzerini düzeltip pişirin. 

Pişirme ayarları:
Turbo Fırın:
170oC (önceden ›s›t›lm›ş)
Elektrikli Mini / Midi Fırın:
160oC / 180oC (önceden ›s›t›lm›ş)
Pişirme Süresi:
Yaklaş›k 25-30 dakika 

F›r›ndan ç›kart›p soğumaya 
b›rak›n.

Sütü bir tencereye boşalt›n, 
üzerine muhallebi poşetini ilave 
edin. Orta ateşte kar›şt›rarak 
pişirin. Kaynamaya başlay›nca 
ocağ› k›s›p 4-5 dakika daha 
pişirmeye devam edin. Ocaktan 
al›p arada kar›şt›rarak 10-15 
dakika bekletin ve kekin üzerine 
yay›n. Oda s›cakl›ğ›na gelince 
buzdolab›na al›n. 2-3 saat 
bekletip Antep f›st›ğ› ile süsleyin 
ve dilimleyerek servis yap›n. 

Günesin Isıkları Iftar Sofralarınıza
Misafir Olsun ! 

Muhallebili Akıtma



Alıyorum, çünkü:

Malzemeler:
160 g (1 su bardağı) kuru kayısı
200 ml (1 su bardağı) su
50 g (1 çay bardağı) iri kırılmış 
ceviz 
1 poşet Dr. Oetker Sütlaç
800 ml (4 su bardağı) süt
100 ml (1 çay bardağı) krema
Üzeri için:
1 poşet Dr. Oetker Çikolatalı Sos
500 ml (2,5 su bardağı) süt
5-6 adet kuru kayısı
Öğütülmüş ceviz

Hazırlanışı:
Kay›s›lar› 1 su bardağ› su ile 
suyunu çekinceye kadar 
kaynat›n, ocaktan al›p soğutun. 
Blender ile püre haline getirin. 

4 su bardağ› sütü ve kremay› 
tencereye boşaltıp üzerine 
sütlaç poşetini ilave edin. Orta 
ateşte sürekli kar›şt›rarak 
pişirin. Kaynamaya başlay›nca 
üzerine kay›s› püresini ve cevizi 
ekleyin, k›s›k ateşte 5 dakika 
daha pişirin. Ocaktan al›p 
kaselere paylaşt›r›n. Oda 
s›cakl›ğ›na geldiğinde 
buzdolab›na al›n ve 2-3 saat 
bekletin.

Bir tencereye 2,5 su bardağ› 
sütü boşaltıp üzerine çikolatal› 
sosu ilave edin. Orta ateşte 
sürekli kar›şt›rarak pişirin. 
Kaynamaya başlay›nca ocağ› 
k›s›p 2-3 dakika daha pişirmeye 
devam edin. Ocaktan al›p 
arada kar›şt›rarak soğutun ve 
buzdolab›nda bekletin.

Servisten önce sütlaçlar›n 
üzerine haz›rlad›ğ›n›z çikolatal› 
sosu dökün. Kay›s›lar› küp 
şeklinde kesin ve ceviz ile 
birlikte tatl›lar› süsleyin. 

Kayısı Bahçelerinden Sofranıza
Tatlı Bir Esinti !

Kayısılı Sütlaç



Alıyorum, çünkü:

Mayalanm›ş hamuru k›sa bir süre 
yoğurun ve 16 eşit parçaya bölün.  
Her birini merdane ile 12-15 cm 
çap›nda aç›n, üzerlerine haz›rlad›ğ›n›z 
supangleden koyun ve ikiye 
katlayarak poğaça gibi kapat›n. 
Hamurlar›n kenarlar›n› elinizle hafif 
bast›rarak yap›şt›r›n. 26 cm 
çap›ndaki ortas› delik kek kal›b›n› 
yağlay›n. Doldurup kapatt›ğ›n›z 
hamurlar› kek kal›b›na yan yana 
s›ralay›n. Üzerini kapat›p 25-30 
dakika bekletin ve pişirin.

Pişirme ayarları:
Turbo Fırın:
170oC (önceden ›s›t›lm›ş)
Elektrikli Mini / Midi Fırın:
160oC / 180oC (önceden ›s›t›lm›ş)
Pişirme Süresi:
Yaklaş›k 25-30 dakika 

F›r›ndan ç›kar›p 10 dakika bekletin 
ve keki kal›ptan ç›kar›n. Üzerine 
pudra şekeri serpin. Soğutup 
dilimleyerek servis yap›n. 

Malzemeler:
500 g (4,5 su bardağı) un,
1 poşet Dr. Oetker Instant Maya,
85 g (1 çay bardağı) toz şeker,
1 tutam tuz, 1 yumurta, 1 poşet
Dr. Oetker Şekerli Vanilin,
250 ml (2,5 çay bardağı) ılık süt,
100 g eritilmiş ve soğutulmuş margarin
Dolgu:
1 poşet Dr. Oetker Supangle,
500 ml (2,5 su bardağı) süt,
25 g margarin, 150 g (1,5 su bardağı) iri 
kırılmış ceviz 
Üzeri için:
2 yemek kaşığı Dr. Oetker Pudra Şekeri

Hazırlanışı:
Unu eleyip mayay› ilave edin ve 
kaş›k yard›m› ile kar›şt›r›n. Üzerine 
toz şeker ve tuzu ekleyip tekrar 
kar›şt›r›n. Yumurta, şekerli vanilin, 
›l›k süt ve margarini ekleyip iyice 
yoğurun. Hamurun üzerini kapat›p 
mayalanmas› için 40-50 dakika 
bekletin.

Supangleyi 2,5 su bardağı süt ile 
tarifine göre pişirin. Ocaktan al›p 
üzerine cevizi ekleyin ve arada 
kar›şt›rarak soğutun.

Kek Ormanına Çikolata Agacı
Gizlendi !
Supangle Dolgulu Mayalı Kek



Alıyorum, çünkü:

Saray Sofralarının Zerafetini Evinize
Tasıyın ! 

Malzemeler:
220 g (2 su bardağı) un, 1 poşet
Dr. Oetker Instant Maya, 2 yumurta,
1 poşet Dr. Oetker Şekerli Vanilin, 
1 yemek kaşığı toz şeker, 1 tutam tuz,
2 yemek kaşığı sıvı yağ, 100 ml (yarım su 
bardağı) ılık su
Şurup:
425 g (2,5 su bardağı) toz şeker,
400 ml (2 su bardağı) su,
1 tatlı kaşığı limon suyu
Üzeri için:
1 poşet Dr. Oetker Keşkül, 750 ml (3,5 su 
bardağı) süt, 1 poşet Dr. Oetker Kaymak 
Tadında Şanti, 200 ml (1 su bardağı) 
buzdolabında soğutulmuş süt

Hazırlanışı:
Unu eleyip maya ile kar›şt›r›n. 
Üzerine yumurta, şekerli vanilin, 
toz şeker, tuz, s›v› yağ ve ›l›k suyu 
ilave edip iyice yoğurun. Hamurun 
üzerini kapat›p 20 dakika bekletin. 
Süre sonunda yağlanm›ş muffin 
kal›plar›na tepeleme birer yemek 
kaş›ğ› hamur koyun. Üzerini f›r›n 
tepsisi ile kapat›p 30-35 dakika 
daha bekletin ve pişirin.

Pişirme ayarları:
Turbo Fırın:
170oC (önceden ›s›t›lm›ş)
Elektrikli Mini / Midi Fırın:
160oC / 180oC (önceden ›s›t›lm›ş)
Pişirme Süresi:
Yaklaş›k 20-25 dakika 

Kesküllü Sambaba Tatlısı

Şambabalar f›r›ndan ç›kmadan
10 dakika önce şurubu haz›rlamaya 
başlay›n. Toz şeker ve suyu bir 
tencerede kaynatın ve limon suyunu 
ilave edin. F›r›ndan ç›kard›ğ›n›z 
şambabalar› bekletmeden kal›plar›ndan 
ç›kart›n. İçerisinde şurup bulunan 
tencereye s›ğabilecek say›da şambaba 
koyun, arada çevirerek 1-2 dakika 
kaynat›n. Şuruptan ç›kart›p servis 
tabağ›na al›n, 2-3 dakika bekletip 
b›çak yard›m› ile üzerlerini 1 cm 
derinliğinde art› şeklinde kesin. 
Tamam›n› bu şekilde hazırlayıp 
soğumaya b›rak›n.

Keşkülü 3,5 su bardağı süt ile 
tarifine göre pişirin ve buzdolab›nda 
1-2 saat soğutun. 1 poşet  Dr. Oetker 
Kaymak Tadında Şanti'yi 1 su bardağı 
soğuk süt ile tarifine göre hazırlayın. 
Çırptığınız  şantinin üzerine soğumuş 
keşkülü ilave edin ve 2 dakika ç›rp›n. 
Şambabaları şantili keşkül ile birlikte 
servis yap›n. Arzuya göre öğütülmüş 
Antep f›st›ğ› ve vişne taneleri ile 
süsleyebilirsiniz. 



Alıyorum, çünkü:

Tropikallerden Gelen Ferahlık !

Malzemeler:
1 poşet Dr. Oetker Damla Sakızlı Sütlaç
750 ml (3,5 su bardağı) süt
400 g küp şeklinde doğranmış taze 
veya konserve ananas
50 g (yarım su bardağı) iri kırılmış 
kabuksuz badem
80 g iri kırılmış beyaz çikolata

Hazırlanışı:
Sütü bir tencereye boşalt›p 
üzerine damla sak›zl› sütlaç 
poşetini ilave edin. Orta 
ateşte sürekli kar›şt›rarak 
pişirin. Kaynamaya başlay›nca 
ocağ› k›s›n ve 5 dakika daha 
kar›şt›rarak pişirmeye devam 
edin. Ocaktan ald›ktan sonra 
damla sak›zl› sütlac›, aralara 
ananas, badem k›r›ğ› ve beyaz 
çikolata parçalar› koyarak 
kuplara paylaşt›r›n. Oda 
s›cakl›ğ›na gelince buzdolab›na 
koyun, 2-3 saat bekletip 
servis yap›n.

Kup Tropikana



Alıyorum, çünkü:

Pişirme ayarları:
Turbo Fırın:
170oC (önceden ›s›t›lm›ş)
Elektrikli Mini / Midi Fırın:
160oC / 180oC (önceden ›s›t›lm›ş)
Pişirme Süresi:
Yaklaş›k 30-35 dakika 
 
F›r›ndan ç›kard›ğ›n›z kaday›f›
5 dakika bekletip üzerine soğuk 
şurubu dökün ve soğumaya 
b›rak›n.

2,5 su bardağ› sütü bir tencereye 
boşalt›p üzerine tavukgöğsü 
poşetini ilave edin ve tarifine 
göre pişirin. Ocaktan ald›ktan 
sonra soğumuş kaday›f›n üzerine 
yay›n. Oda s›cakl›ğ›na gelince 
buzdolab›na al›n ve 1-2 saat 
bekletin. Üzerini Hindistan cevizi 
ve Antep f›st›ğ› ile süsleyin. 
Dilimleyerek servis yap›n. 

Bir Bayram Senligi !

Malzemeler:
Şurup:
255 g (1,5 su bardağı) toz şeker,
400 ml (2 su bardağı) su,
1 çay kaşığı limon suyu
Kaday›f:
250 g çiğ tel kadayıf, 100 g margarin,
50 g (yarım su bardağı) fındık kırığı
Üzeri için:
1 poşet Dr. Oetker Tavukgöğsü,
500 ml (2,5 su bardağı) süt, 25 g 
margarin, 1 yemek kaşığı Hindistan 
cevizi,  1 yemek kaşığı öğütülmüş 
Antep fıstığı

Hazırlanışı:
Toz şekeri ve suyu bir tencerede 
kaynatın ve limon suyunu 
ilave edin. 5 dakika daha 
kaynat›p ocaktan al›n ve 
soğumaya b›rak›n.
 
100 g margarini k›s›k ateşte 
eritin, ocaktan al›p ›l›t›n. 
Kaday›flar› geniş bir tepsiye 
al›n, margarini üzerine 
gezdirerek dökün, elinizle 
alttan üste doğru fazla ezmeden 
kar›şt›rarak yağ›n kaday›flar›n 
her taraf›na eşit şekilde 
dağ›lmas›n› sağlay›n. Üzerine 
f›nd›k k›r›ğ›n› ekleyip kaday›f›n 
her taraf›na eşit dağılacak 
şekilde kar›şt›r›n. 24 cm çap›nda 
veya 18x26 cm boyutlar›ndaki 
kal›b› yağlay›n, f›nd›kl› kaday›f› 
eliniz ile bast›rarak yay›n ve 
pişirin. 

Kadayıflı Tavukgögsü Dilimleri



Alıyorum, çünkü:

Iftar Sofralarına Tatlı Bir Bereket
Geldi !

Malzemeler:
250 g (2 su bardağı) hurma
1 poşet Dr. Oetker İrmik Helvası
400 ml (2 su bardağı) su
50 ml (yarım çay bardağı) sıvı yağ

Hazırlanışı:
Hurmalar›n çekirdeklerini 
ç›kar›p küp şeklinde kesin ve 
5 dakika suda bekletip suyunu 
süzün. 

Su ve s›v› yağ› bir tencereye 
al›p kaynat›n. Üzerine irmik 
helvas› poşetini boşalt›n ve 
kar›şt›rarak pişirin. Kaynamaya 
başlay›nca ocağ› k›s›n ve 
tencerenin kapağ›n› kapat›n. 
Suyunu çekince üzerine 
haz›rlad›ğ›n›z hurmalar› ilave 
edin, 1-2 dakika daha 
kar›şt›rarak pişirmeye devam 
edin. Ocaktan al›p 15-20 dakika 
bekletin. Süre sonunda şekilli 
cam kaselere doldurup servis 
tabaklar›na ters çevirin. Il›k 
veya soğuk servis yap›n. 

Lezzet Kuleleri
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