Yeni yıl
düşleri

Tarif Kitapçığı No.27
Dr. Oetker Gıda San. ve Tic. A.Ş. Bekir Saydam Cad. No: 68 35865 Pancar-Torbalı / İZMİR

Yeni Yıl Düşleri
Kar tanelerini hatırlatan lezzetli kakaolu kurabiyeler, sıcak
şöminedeki odun közlerini andıran kırmızı halka kurabiyeler,
ballı cevizli kıtırlar, çiçek demeti gibi dizayn edilmiş
ekmekçikler, özel olarak tasarlanmış süslü kuplar, glazürle
parlatılmış ay şeklinde kurabiyeler, nefis çikolatalı pasta,
tuzlu seven damaklara seslenen tavuklu kiş ve küçük
atıştırmalıklar...

İşte bunlar bu yılın en neşeli, en lezzetli, en keyifli son
akşamını geçirmek için tasarlanan ve Dr. Oetker Deneme
Mutfağı’nda uzmanlar tarafından denenip onaylanan, klasik
ama yaratıcı dokunuşlar ile farklılaşan seçenekler!
Tüm yılınızın renkli, lezzetli ve yaratıcı geçmesi
dileklerimizle...
Dr. Oetker Deneme Mutfağı

Tariflerin kolaylık derecesini ve hazırlanma sürelerini gösteren işaretler:
çok pratik
pratik
biraz zaman alır

20 dakikaya kadar
40 dakikaya kadar
60 dakikaya kadar

Hazırlama süreleri bekletme, pişirme ve soğutmalar haricinde verilmiştir.

Farklı ve muhteşem tarifleri
Mutfakta Mutluyum kitaplarında
bulabilirsiniz. Tarif kitaplarını
www.droetker.com.tr sitesinden
hemen sipariş edebilirsiniz!

yaklaşık 40 adet

yaklaşık 50 adet

Malzemeler:

Malzemeler:

Dolgu:

Hamur:

60 g (yarım çay bardağı) kurutulmuş
kızılcık (cranberry)

330 g (3 su bardağı) un
50 g (1 çay bardağı) öğütülmüş badem

50 g (yarım su bardağı) öğütülmüş
badem

200 g yumuşak margarin

2 yemek kaşığı Dr. Oetker Çikolata
Parçaları

85 g (1 çay bardağı) toz şeker

1 yumurta

1 yemek kaşığı süt

Yarım çay kaşığı muskat rendesi

Hamur:

1 poşet Dr. Oetker Şekerli Vanilin
1,5 yemek kaşığı Dr. Oetker Kakao

330 g (3 su bardağı) un

Glazür:

130 g (1,5 çay bardağı) toz şeker

210 g (1,5 su bardağı) Dr. Oetker
Pudra Şekeri

150 g yumuşak margarin veya tereyağı
1 poşet Dr. Oetker Şekerli Vanilin

3-4 yemek kaşığı süt

1 yumurta

Üzeri için:

2 yemek kaşığı su

1 poşet Dr. Oetker Bitter Glazür

1 yemek kaşığı Dr. Oetker Kakao
1 tatlı kaşığı su

Rulo Kurabiye

Yıldız Kurabiye
Hazırlanışı:		Unu derin bir kaba eleyin. Öğütülmüş bademi ekleyip kaşık ile karıştırın.
Margarin, yumurta, toz şeker, muskat rendesi, şekerli vanilin ve kakaoyu
ilave edip yoğurun. Hamuru hafif unlanmış tezgahta merdane ile 3-4 mm
kalınlığında açın. Yıldız şeklinde kurabiye kalıbı ile kesip yağlanmış veya
pişirme kağıdı serilmiş fırın tepsisine sıralayın ve pişirin.

Hazırlanışı:	Kızılcık, öğütülmüş badem, çikolata parçaları ve sütü karıştırın.
	Unu çırpma kabına eleyin. Toz şeker, margarin veya tereyağı, şekerli vanilin, yumurta
ve 2 yemek kaşığı suyu ilave edip mikserin hamur karıştırıcı uçları ile hamur haline
gelinceye kadar çırpın. Hamuru unlanmış tezgaha alın ve yoğurun. İki eşit parçaya
bölün. Bir parçasına kakao ve 1 tatlı kaşığı suyu ilave edip yoğurun.

Elektrikli fırın ayarı:
Turbo pişirme: 170°C (önceden ısıtılmış)
Alt-üst pişirme: 180°C (önceden ısıtılmış)
Pişirme süresi: Yaklaşık 10-12 dakika

		 K
 akaolu hamuru 30x30 cm boyutlarında açın. Diğer hamuru da aynı şekilde açın.
Beyaz hamuru kakaolu hamurun üzerine alın. Hamuru 15x30 cm boyutlarında iki ayrı
hamur elde edecek şekilde ortadan ikiye kesin. Üzerlerine iç malzemeyi yayın ve rulo
şeklinde sarın. Ruloları buzdolabına alın ve 1 saat bekletin. Süre sonunda bıçak ile
1 cm genişliğinde dilimleyin, yağlanmış veya pişirme kağıdı serilmiş fırın tepsisine
sıralayın ve pişirin.

	Fırından çıkardığınız kurabiyeleri fırın tepsisinden alın ve soğumaya
bırakın.
	Pudra şekerini derin bir kaseye eleyin. Sütü azar azar ilave ederek glazür
kıvamına gelinceye kadar karıştırın. Kurabiyelerin üzerine sürün ve
donuncaya kadar bekletin.

		 E
 lektrikli fırın ayarı:
Turbo pişirme: 170°C (önceden ısıtılmış)
Alt-üst pişirme: 180°C (önceden ısıtılmış)
Pişirme süresi: Yaklaşık 10-12 dakika

	Bitter glazür poşetini sıcak su içerisinde 5 dakika bekletin. Poşeti sudan
çıkarıp köşesinden makas ile kesin ve pişirme kağıdından hazırladığınız
huniye doldurun. Ucunu makas ile kesin ve kurabiyeleri süsleyin.
Donuncaya kadar bekletip servis yapın.

		 Fırından çıkardığınız kurabiyeleri fırın tepsisinden alın ve soğumaya bırakın.

.

Öneri:
Glazürü servisten
hemen önce
hazırlarsanız
daha parlak bir
görünüm elde
edersiniz.

yaklaşık 20-25 adet

yaklaşık 60 adet

Malzemeler:

Malzemeler:

Hamur:

Hamur:

150 g yumuşak margarin

100 g (1 su bardağı) öğütülmüş badem

2 yumurta

2 yemek kaşığı Dr. Oetker Pudra Şekeri

140 g (1 su bardağı) Dr. Oetker
Pudra Şekeri

2-3 yemek kaşığı süt
330 g (3 su bardağı) un

1 poşet Dr. Oetker Şekerli Vanilin

Bir tutam Dr. Oetker Hamur Kabartma
Tozu

250 g (2-2,5 su bardağı) un
1 tatlı kaşığı Dr. Oetker Hamur
Kabartma Tozu

150 g tereyağı (soğuk, küp şeklinde
kesilmiş)

Yarım çay kaşığı zencefil

1 poşet Dr. Oetker Şekerli Vanilin

Glazür:

150 ml (1,5 çay bardağı) krema

210 g (1,5 su bardağı) Dr. Oetker
Pudra Şekeri

70 g (1 çay bardağı) Dr. Oetker Pudra
Şekeri

3-4 yemek kaşığı nar suyu

Kaplamak için:
2-3 adet kırmızı akide şekeri
50 g (yarım su bardağı) öğütülmüş
badem
Üzeri için:
60 adet yarım ceviz
2 yemek kaşığı süt

Pembe Halkalar
Hazırlanışı:	Margarin, yumurta, pudra şekeri ve şekerli vanilini çırpma kabına alın ve mikserin
çırpıcı uçları ile yüksek devirde 2 dakika çırpın. Un ve hamur kabartma tozunu eleyin
zencefil ile karışıma ilave edin 1 dakika daha çırpın. Hamuru 10 mm çapında yıldız
uçlu krema sıkma torbasına doldurun. Pişirme kağıdı serilmiş fırın tepsisine 4 cm
çapında halkalar şeklinde sıkın ve pişirin.
		 E
 lektrikli fırın ayarı:
Turbo pişirme: 170°C (önceden ısıtılmış)
Alt-üst pişirme: 180°C (önceden ısıtılmış)
Pişirme süresi: Yaklaşık 15-20 dakika

Öneri:

		 Fırından çıkardığınız kurabiyeleri pişirme kağıdı ile birlikte fırın tepsisinden alın ve
		 soğumaya bırakın.

• Daha koyu
renkte bir glazür
hazırlamak
isterseniz
kırmızı gıda
boyası ilave
edebilirsiniz.

		 Pudra şekerini derin bir kaseye eleyin. Nar suyunu azar azar ilave ederek glazür
		 kıvamına gelinceye kadar karıştırın. Glazürü kurabiyelerin üzerine sürün, donuncaya
		 kadar bekletin ve servis yapın.

Cevizpare
Hazırlanışı:		Öğütülmüş badem ve pudra şekerini derin bir kaseye alın ve kaşık ile
karıştırın. Sütü ilave edip yoğurun.
	Un ve hamur kabartma tozunu derin bir kaba eleyin. Tereyağı, şekerli
vanilin, krema ve pudra şekerini ilave edip yoğurun. Bademli karışımı
ekleyip tekrar yoğurun. Hamur 3 eşit parçaya bölün ve her birini tezgah
üzerinde yuvarlayarak 20 cm uzunluğunda rulo haline getirin.
	Akide şekerini mutfak robotunda öğütün. Öğütülmüş bademi ilave edip
karıştırın. Hamur rulolarını bu karışıma bulayın, streç filme sarın ve
buzdolabında 2 saat bekletin. Süre sonunda ruloları buzdolabından
çıkarıp bıçak ile 1 cm kalınlığında dilimleyin. Yağlanmış veya pişirme
kağıdı serilmiş fırın tepsisine sıralayın. Cevizleri süte batırıp
kurabiyelerin üzerine hafif bastırarak yerleştirin ve pişirin.
Elektrikli fırın ayarı:
Turbo pişirme: 170°C (önceden ısıtılmış)
Alt-üst pişirme: 180°C (önceden ısıtılmış)
Pişirme süresi: Yaklaşık 12-15 dakika
Fırından çıkardığınız kurabiyeleri fırın tepsisinden alın ve soğumaya
bırakın.

yaklaşık 16 porsiyon
Malzemeler:
Hamur:
500 g (4,5-5 su bardağı) un
1 poşet Dr. Oetker Instant Maya
85 g (1 çay bardağı) toz şeker
1 poşet Dr. Oetker Şekerli Vanilin
1 yumurta
100 g yumuşak margarin
300 ml (1,5 su bardağı) ılık süt
120 g (1 su bardağı) küçük doğranmış
kurutulmuş kızılcık (cranberry)
Üzeri için:
2 yemek kaşığı süt
50 g (yarım su bardağı) yaprak badem

Ekmekçik
Demeti
Hazırlanışı:	Unu derin bir kaba eleyip mayayı ilave edin ve kaşık ile
karıştırın. Üzerine toz şeker, şekerli vanilin, yumurta, margarin
ve ılık sütü ekleyip iyice yoğurun. Üzerini kapatıp
40-45 dakika bekletin.
	Mayalanan hamura kızılcıkları ilave edip tekrar yoğurun.
Hamuru 16 eşit parçaya bölün. Bu parçalardan ikisini alın,
birleştirip yoğurun ve tezgah üzerinde 25 cm uzunluğunda
rulo şeklinde uzatın. Yağlanmış veya pişirme kağıdı serilmiş
fırın tepsisinin ortasına yerleştirin.
	Kalan hamurların her birini 3-4 cm uzunluğunda oval şekilde
yuvarlayın. Fırın tepsisindeki hamurun iki yanına sıralayın.
Üzerine süt sürüp badem serpin, 20 dakika bekletin ve pişirin.
	
Elektrikli fırın ayarı:
Turbo pişirme: 170°C (önceden ısıtılmış)
Alt-üst pişirme: 180°C (önceden ısıtılmış)
Pişirme süresi: Yaklaşık 15-20 dakika
	Fırından çıkarıp soğutun ve servis yapın.

Öneri:
 rzuya göre
A
hazırladığınız
ekmeği kakaolu
fındık kreması
ile servis
yapabilirsiniz.

yaklaşık 3-4 porsiyon

yaklaşık 35 adet

Malzemeler:

Malzemeler:

1 poşet Dr. Oetker Çikolatalı Milkshake

Hamur:

200 ml (1 su bardağı) buzdolabında
soğutulmuş süt

120 g (1 su bardağı) kuru üzüm
10 damla Dr. Oetker Rom Aroması

1 poşet Dr. Oetker Pirinç Unu

300 g (2,5-3 su bardağı) un

400 ml (2 su bardağı) süt

Yarım çay kaşığı Dr. Oetker Hamur
Kabartma Tozu

200 ml (1 su bardağı) krema
85 g (yarım su bardağı) toz şeker

120 g (1,5-2 çay bardağı) Dr. Oetker
Pudra Şekeri

2-3 damla Dr. Oetker Rom Aroması

150 g yumuşak margarin

100 ml (1 çay bardağı) krema

1 yumurta

50 g sütlü çikolata

1 poşet Dr. Oetker Şekerli Vanilin
1 çay kaşığı muskat rendesi
1 çay kaşığı tarçın
Üzeri için:
140 g (1 su bardağı) Dr. Oetker Pudra
Şekeri
2-3 yemek kaşığı süt

Şoko Ice Shake

Gülümseyen Ay Kurabiye
Hazırlanışı:		Kuru üzümü derin bir kaseye alın, üzerini kapatacak kadar su ekleyin ve
5 dakika bekletin. Süre sonunda suyunu iyice süzün, rom aromasını ekleyin
ve karıştırın.

Hazırlanışı: 1 su bardağı soğuk sütü shaker veya kavanoza alın ve üzerine Milkshake poşetini
		 boşaltın. Kapağını kapatıp 1 dakika çalkalayın. 10x20 cm boyutlarındaki kalıba alın,
		 üzerini kapatın ve buzlukta donuncaya kadar bekletin.

Öneri:
 aseleri
K
süslemek için
kenarlarını
eritilmiş beyaz
çikolataya batırın,
çikolata tam
donmadan renkli
şekerlemeler
yapıştırın ve
donuncaya kadar
bekletin.

		
		
		
		

2 su bardağı süt, 1 su bardağı krema, pirinç unu ve toz şekeri bir tencereye alıp rom
aromasını ekleyin ve kaşıkla 1 dakika karıştırın. Kaynamaya başlayınca 		
ocağı kısın, 3-4 dakika daha karıştırarak pişirin ve ocaktan alın. Ayrı bir kaba alın ve
arada karıştırarak soğutun. 3-4 adet kaseye paylaştırın.

		
		
		
		

1 çay bardağı kremayı bir kaba alın ve kısık ateşte karıştırın. Kaynamaya 		
başladığında ocaktan alın, çikolatayı ilave edin ve eriyinceye kadar karıştırın.
Soğuduktan sonra kaselerdeki muhallebilerin üzerine paylaştırın. Kaseleri 		
buzdolabına alın ve 1-2 saat bekletin.

	Un ve hamur kabartma tozunu derin bir kaba eleyin. Pudra şekeri, margarin,
yumurta, şekerli vanilini, muskat rendesi ve tarçını ekleyip yoğurun. Üzümü
de ilave edip tekrar yoğurun. Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar alın,
tezgah üzerinde iki ucunu biraz daha fazla incelterek uzatın ve ay şeklinde
kıvırın. Yağlanmış veya pişirme kağıdı serilmiş fırın tepsisine sıralayın ve
pişirin.
Elektrikli fırın ayarı:
Turbo pişirme: 170°C (önceden ısıtılmış)
Alt-üst pişirme: 180°C (önceden ısıtılmış)
Pişirme süresi: Yaklaşık 12-15 dakika

		 Servisten önce dondurduğunuz Milkshake’i kaşık ile alıp kaselere paylaştırın.

	Fırından çıkardığınız kurabiyeleri fırın tepsisinden alın ve soğumaya bırakın.
	Pudra şekerini derin bir kaseye eleyin. Sütü azar azar ilave ederek glazür
kıvamına gelinceye kadar karıştırın. Glazürü pişirme kağıdından
hazırladığınız huniye doldurun, ucunu makas ile kesin ve kurabiyeleri
süsleyin. Donuncaya kadar bekletip servis yapın.
.

yaklaşık 12 dilim
Malzemeler:
1. Hamur:
110 g (1 su bardağı) un
75 g tereyağı
85 g (yarım su bardağı) toz şeker
1 yemek kaşığı süt
Yarım çay kaşığı tarçın
2. Hamur:
110 g (1 su bardağı) un

Çikolatalı Bomba

1 yemek kaşığı Dr. Oetker
Gourmet Kakao
1 poşet Dr.Oetker Şekerli Vanilin
170 g (1 su bardağı) toz şeker
3 yumurta
Dolgu:
2 adet orta boy elma (küp şeklinde
doğranmış)
1 yemek kaşığı toz şeker
200 ml (1 su bardağı) su
1 çay kaşığı tarçın (silme)
Islatmak için:
200 ml (1 su bardağı) elma suyu
Krema:
40 g bitter çikolata
2 poşet Dr. Oetker Krem Şanti
400 ml (2 su bardağı) buzdolabında
soğutulmuş süt
Üzeri için:
50 ml (yarım çay bardağı) krema
80 g bitter çikolata
35 g (1 çay bardağı) Dr. Oetker
Gourmet Kakao

Hazırlanışı:
1. Hamur:	Un, tereyağı, toz şeker, süt ve tarçını derin bir kaba alın ve
yoğurun. Hamuru yağlanmış 26 cm çapındaki kelepçeli kalıba
alın ve tabanı kaplayacak şekilde elinizle yayın.
2. Hamur: Un ve gourmet kakaoyu karıştırın ve birlikte eleyin. Üzerine
	
şekerli vanilini ekleyip kaşık ile karıştırın. Toz şeker ve
	yumurtayı çırpma kabına alın ve mikser ile 2 dakika çırpın.
Üzerine hazırladığınız un karışımını ekleyin ve 2 dakika daha
çırpın. Kalıptaki hamurun üzerine döküp yayın ve pişirin.
	
Elektrikli fırın ayarı:
Turbo pişirme: 160°C (önceden ısıtılmış)
Alt-üst pişirme: 170°C (önceden ısıtılmış)
Pişirme süresi: Yaklaşık 20-25 dakika
	Fırından çıkarıp soğumaya bırakın.
	Elma, toz şeker ve suyu bir tencereye alın. Orta ateşte arada
karıştırarak elmalar suyunu çekinceye kadar pişirin. Ocaktan
alın, tarçını ilave edip karıştırın ve soğumaya bırakın.
	Soğuyan keki enlemesine ikiye kesin. İlk katı servis tabağına
alın ve elma suyu ile ıslatın. Soğuyan elmalı karışımı kekin
üzerine yayın ve üzerine ikinci kat keki kapatın.
	40 g bitter çikolatayı rendenin kalın tarafı ile rendeleyin.
2 poşet krem şantiyi 2 su bardağı soğuk süt ile 2-3 dakika
çırpın. Çikolata rendesini ilave edip kaşıkla karıştırın. Krem
şantiyi kekin üzerine alın ve kubbe şeklinde yayın.
Buzdolabında bekletin.
	Kremayı bir tencereye alın ve kısık ateşte karıştırın.
Kaynamaya başlayınca ocaktan alın, çikolatayı iri parçalara
kırarak ilave edin ve eriyinceye kadar karıştırın. Oda
sıcaklığına gelince krem şantinin üzerini kaplayacak şekilde
yayın. Üzerine gourmet kakaoyu serpin. Buzdolabında
1-2 saat bekletip dilimleyerek servis yapın.

Öneri:
• Arzuya göre
çikolatayı ilave
etmeden önce
krem şantiden
bir miktar ayırıp
pastayı
süsleyebilirsiniz.

yaklaşık 10 dilim

yaklaşık 16 adet

Malzemeler:

Malzemeler:

Dolgu:

Portakallı karışım:

300 g tavuk göğsü

300 ml (1,5 su bardağı) taze sıkılmış
portakal suyu

100 ml (1 çay bardağı) su

2-3 yemek kaşığı toz şeker

2 yemek kaşığı sıvı yağ

1,5 yemek kaşığı Dr. Oetker Mısır
Nişastası

2 yemek kaşığı labne peyniri
Hamur:

Hamur:

330 g (3 su bardağı) un

1 yumurta

1 poşet Dr. Oetker Instant Maya

2-3 yemek kaşığı toz şeker

1 çay kaşığı tuz

50 g yumuşak margarin

1 yumurta

1 poşet Dr. Oetker Şekerli Vanilin

100 ml (1 çay bardağı) sıvı yağ

1 portakal kabuğu rendesi

150 ml (1,5 çay bardağı) ılık süt

55 g (1 çay bardağı) un

1-2 tatlı kaşığı kuru fesleğen

1 çay kaşığı Dr. Oetker Hamur
Kabartma Tozu

40 g (yarım su bardağı) rendelenmiş
kaşar peyniri

1 tatlı kaşığı Dr. Oetker Kakao

1 adet taze soğan (ince doğranmış)

1 yemek kaşığı Dr. Oetker Çikolata
Parçaları

1-2 yemek kaşığı un

Islatmak için:
4-5 yemek kaşığı süt
Süslemek için:
Çikolata
Kalıp:
Dr. Oetker Sanal Mağaza - Temalı

Tavuklu Kiş
Hazırlanışı:	Göğüs etini yıkayıp kuşbaşı doğrayın ve tavaya alın. Üzerine suyu ilave edip orta
ateşte arada karıştırarak suyunu çekinceye kadar pişirin. Sıvı yağı ilave edip kısa bir
süre karıştırarak kavurun. Ocaktan alın ve soğutun. Labne peynirini ilave edip
karıştırın.
		 U
 nu derin bir kaba eleyin, mayayı ilave edin ve karıştırın. Tuz, yumurta, sıvı yağ, ılık
süt ve fesleğeni ilave edip kaşık ile karıştırın. Hamurdan üzeri için 2 yemek kaşığı
kadarını ayırın. Kalan hamura rendelenmiş kaşar peyniri ve soğanı ilave edip
karıştırın. Yarısını 24 cm çapındaki yağlanmış kalıba alın ve yayın. Üzerine tavuklu
malzemeyi yayın. Kalan hamuru kaşık kaşık tavuklu karışımın üzerine paylaştırın.
Yemek kaşığını arada süte batırarak hamuru yayın. Oda sıcaklığında 35-40 dakika
bekletin.
		 Ayırdığınız hamura 1-2 yemek kaşığı un ilave ederek yoğurun. Merdane ile 0,5 cm
		 kalınlığında açın, değişik şekillerdeki kurabiye kalıpları ile kesip kalıptaki hamurun
		 üzerine sıralayın ve pişirin.
		 E
 lektrikli fırın ayarı:
Turbo pişirme: 160°C (önceden ısıtılmış)
Alt-üst pişirme: 170°C (önceden ısıtılmış)
Pişirme süresi: Yaklaşık 40-45 dakika
		 Fırından alıp 15 dakika bekletin. Kalıptan çıkarın. Dilimleyerek ılık servis yapın.

Portakal Pelteli
Minik Muffinler

Seri - Silikon Çikolata Kalıbı - Klasik

Hazırlanışı:		Portakal suyu, toz şeker ve nişastayı bir tencereye alın ve kaşık ile
1 dakika karıştırın. Tencereyi ocağa alın ve orta ateşte karıştırarak
pişirin. Kaynamaya başladığında ocağı kısın ve 2-3 dakika daha
pişirmeye devam edin. Ocaktan alıp arada karıştırarak 5-6 dakika
soğutun. Silikon kalıplara paylaştırın. Oda sıcaklığına gelince
buzdolabına koyun ve 2-3 saat bekletin.
	Yumurta, toz şeker, margarin, şekerli vanilin ve portakal kabuğu
rendesini çırpma kabına alın ve mikser ile 1-2 dakika çırpın. Un, hamur
kabartma tozu ve kakaoyu ilave edip 1 dakika daha çırpın. Çikolata
parçalarını ilave edin ve kaşık ile karıştırın. 25x30 cm boyutlarındaki
yağlanmış kalıba yayın ve pişirin.
Elektrikli fırın ayarı:
Turbo pişirme: 160°C (önceden ısıtılmış)
Alt-üst pişirme: 170°C (önceden ısıtılmış)
Pişirme süresi: Yaklaşık 15-20 dakika
		 Fırından çıkarıp 10 dakika bekletin ve süt ile ıslatın. 4 cm çapında
yuvarlaklar kesin. Arzuya göre minik muffin kalıplarına veya servis
tabağına sıralayın. Silikon kalıpta donan portakallı pelteleri çıkarıp
keklerin üzerine koyun. Çikolata ile süsleyip servis yapın.

