Bir bahar
keyfi…

Tarif Kitapçığı No.33

Baharın gülleri açtı!
Sarı, pembe, mor ve beyaz çiçekler bahar aylarının müjdecisi
ve yaz mevsiminin öncüsüdürler. Bu masum ve kusursuz
renkler, coşkuyu, yeniden uyanışı, sevgiyi ve paylaşmayı
anımsatırlar. Kış uykusundan uyanan toprağın bize sunduğu
farklı meyveleri bir araya getirmek, onlarla yeni lezzetler,
tarifler, sunumlar yapmak tam da bahar aylarının şiirsel
havasına uymaktadır.

Sevdiklerimize, dostlarımıza, konuklarımıza demlenmiş bir
fincan çay veya kahve eşliğinde sunabileceğimiz birbirinden
nefis ve renkli bu tarifleri bahar coşkusu ile birlikte denemeye
ne dersiniz?
Kolay gelsin!
Dr. Oetker Deneme Mutfağı
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Yaklaşık 10 dilim
Hamur:
125 g soğuk tereyağı
2 yumurta sarısı
220 g (2 su bardağı) un
70 g (yarım su bardağı) Dr. Oetker
Pudra Şekeri
1 poşet Dr. Oetker Şekerli Vanilin
1 tutam tuz
1 yemek kaşığı süt
Dolgu:
1 poşet Dr. Oetker Kazandibi
600 ml (3 su bardağı) süt
100 ml (1 çay bardağı) limon suyu
1 limon kabuğu rendesi
6-7 adet taze altın çilek
Süslemek için:
1 tatlı kaşığı Hindistan cevizi rendesi
1 limon kabuğu rendesi
1 adet taze altın çilek
Kalıp:
Tart kalıbı (24 cm)

Yaklaşık 10 dilim
Hamur:
200 g (1,5-2 su bardağı) un
70 g (1 çay bardağı) Dr. Oetker
Pudra Şekeri
1 poşet Dr. Oetker Şekerli Vanilin
100 g tereyağı
1 yumurta (orta boy)
Dolgu:
1 poşet Dr. Oetker Çikolatalı Fındık
Aromalı Puding
400 ml (2 su bardağı) süt
200 g labne peyniri
1 yemek kaşığı Dr. Oetker
Pudra Şekeri
1 limon kabuğu rendesi
2 yemek kaşığı fındık kırığı
Üzeri için:
100 g (1 su bardağı) ortadan ikiye
bölünmüş fındık
40 g bitter çikolata
Kalıp:
Kelepçeli kalıp (24 cm)*

Altın Çilekli
Kazandibili Tart
1. Hamurun Soğuk tereyağını küçük küpler şeklinde kesin. Yumurta sarılarını bir kaseye alın ve
hazırlanışı: çatal ile çırpın. Unu derin bir kaba eleyin. Pudra şekeri, şekerli vanilin ve tuzu ekleyip
kaşık ile iyice karıştırın. Üzerine tereyağı parçalarını, yumurta sarıları ve sütü ekleyip
yoğurun. Hamuru streç filme sarın ve buzdolabında 30 dakika bekletin.
2. Şekillendirme Kalıbı margarin ile yağlayın. Fırını belirtilen dereceye ayarlayıp ısınması için
ve pişirme: önceden açın.
Turbo pişirme: 170°C (önceden ısıtılmış)
Alt-üst pişirme: 180°C (önceden ısıtılmış)

Hamuru buzdolabından çıkarıp unlanmış tezgahta merdane ile 30 cm çapında açın.
Merdaneyi unlayın, açtığınız hamuru üzerine sararak alın ve kalıbın içine oturtun.
Eliniz ile hafifçe bastırarak tabanı ve yanlarını kaplayacak şekilde düzeltin. Kalıbın
kenarlarında kalan fazla hamurları kesip çıkarın. Çatal ile birçok yerinden delin ve
pişirin.
Pişirme süresi: Yaklaşık 15-20 dakika

Fırından çıkarıp soğumaya bırakın. Soğuyunca kalıptan çıkarın.

3. Dolgunun 3 su bardağı süt ve 1 çay bardağı limon suyunu bir tencereye alın. Üzerine kazandibi
hazırlanışı: poşetini boşaltın. Orta ateşte sürekli karıştırarak pişirin. Kaynamaya başlayınca
ocağı kısın ve 3-4 dakika daha karıştırarak pişirmeye devam edin. Ocaktan alıp
limon kabuğu rendesini ekleyin ve karıştırın. Arada karıştırarak soğutun. Altın
çilekleri 4 parçaya kesip kazandibine ekleyin ve karıştırın. Hazırladığınız dolguyu
tartın içine dökün. Üzerini düzeltin ve buzdolabında 2 saat bekletin.
4. Süsleme ve Tartın üzerini Hindistan cevizi, limon kabuğu rendesi ve altın çilek ile süsleyip
servis: dilimleyerek servis yapın.
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Çikolatalı
Fındıklı Tart
1. Ön hazırlık: Kalıbı margarin ile yağlayın. Fırını belirtilen dereceye
ayarlayıp ısınması için önceden açın.
Turbo pişirme: 170°C (önceden ısıtılmış)
Alt-üst pişirme: 180°C (önceden ısıtılmış)

2. Hamurun Unu derin bir kaba eleyin, üzerine pudra şekeri ve şekerli vanilini ekleyip kaşık ile
hazırlanışı: karıştırın. Tereyağı ve yumurtayı ilave edin ve iyice yoğurun. Hamurun yarısını kalıbın
tabanına bastırarak yayın. Kalan hamuru kalıbın kenarlarında 3 cm yüksekliğinde
çerçeve oluşturacak şekilde bastırarak yayın. Hamuru çatal yardımı ile 10-12 yerinden
delin ve pişirin.
Pişirme süresi: Yaklaşık 20-25 dakika

Fırından çıkarın ve soğumaya bırakın. Soğuyan tartı kalıbından çıkarıp servis tabağına
alın.

3. Dolgunun Sütü bir tencereye alın ve üzerine puding poşetini boşaltın. Orta ateşte sürekli
hazırlanışı: karıştırarak pişirin. Kaynamaya başladığında ocağı kısın ve 2-3 dakika daha pişirmeye
devam edin. Ocaktan alın ve arada karıştırarak soğutun. Labne peynirini kaseye alın.
Üzerine pudra şekeri, limon kabugu rendesi ve fındık kırığını ekleyip kaşık ile karıştırın.
4. Tartın Tartın üzerine hazırladığınız labneli karışımı yayın. Üzerine soğuyan pudingi döküp
hazırlanışı: yayın ve buzdolabında 2 saat bekletin.

5. Üzerinin Tartın üzerine fındıkları sıralayın. Çikolatayı benmari yöntemi ile eritin. Pişirme
hazırlanışı ve kağıdından hazırladığınız huniye doldurun, ucunu makas ile kesin ve fındıkların
servis: üzerine çizgiler şeklinde sıkın. Dlimleyerek servis yapın.

*Bu tarifte kullanılan kalıbı sanalmagaza.droetker.com.tr internet adresinden temin
edebilirsiniz.
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Yaklaşık 6-7 kişilik

Yaklaşık 8 dilim
Malzemeler:
Taban:
1 paket (155 g) yulaflı bisküvi
25 g eritilmiş tereyağı
3 yemek kaşığı süt
Pudingli karışım:
2 poşet Dr. Oetker Çikolatalı Antep
Fıstıklı Puding
800 ml (4 su bardağı) süt
2 poşet Dr. Oetker Krem Şanti
300 ml (1,5 su bardağı) buzdolabında
soğutulmuş süt
Dolgu:
60 g (2 su bardağı) ballı buğday
patlağı
Süslemek için:
1 poşet Dr. Oetker Bitter Glazür
2 adet yulaflı bisküvi
Kalıp:
Kelepçeli kalıp (18 cm)*

Malzemeler:

1 poşet Dr. Oetker Vanilyalı Puding
600 ml (3 su bardağı) süt

1 poşet Dr. Oetker Krem Şanti
100 ml (yarım su bardağı)

buzdolabında soğutulmuş süt

100 g (1 su bardağı) böğürtlen

60 g (1 çay bardağı) iri kırılmış
kabuksuz badem
Kalıp:

Dikdörtgen kalıp (18x24 cm)

Ballı Buğdaylı Pasta
1. Tabanın Bisküvileri mutfak robotunda öğütün. Eritilmiş tereyağı ve 3 yemek kaşığı sütü ilave
hazırlanışı: edin ve kaşık ile iyice karıştırın. Hazırladığınız karışımı kalıba alın ve kaşığın tersi ile
bastırarak tabana yayın.

2. Pudingli 4 su bardağı sütü bir tencereye alın ve üzerine puding poşetlerini boşaltın. Orta
karışımının ateşte sürekli karıştırarak pişirin. Kaynamaya başlayınca ocağı kısıp 2-3 dakika
hazırlanışı: daha pişirin. Ocaktan alın ve arada karıştırarak soğutun. Pudingten 5 yemek kaşığı
ayırın. 1,5 su bardağı soğuk sütü çırpma kabına alın. Üzerine krem şanti poşetlerini
boşaltın. Mikser ile önce düşük, sonra yüksek devirde 2-3 dakika çırpın. Üst süsleme
için krem şantiden 4-5 yemek kaşığı ayırıp buzdolabına koyun. Kalan krem şantinin
üzerine pudingi ekleyin ve mikserin düşük devrinde 2 dakika çırpın.

3. Şekillendirme: Buğday patlağının yarısını kalıptaki bisküvili tabanın üzerine yayın. Üzerine krem
şantili pudingin yarısını döküp düzeltin. Üzerine kalan bir su bardağı ballı buğday
patlağını serpin. Üzerine ayırdığınız 5 yemek kaşığı pudingi yayın. En üste kalan
krem şantili pudingi yayın. Üzerini kapatıp buzdolabının dondurucu bölümünde
5 saat bekletin.

4. Süsleme ve Glazür poşetini kaynatılmış ve 1-2 dakika soğumaya bırakılmış suya koyup 5 dakika
servis: bekletin. Glazür poşetini sudan maşa ile çıkartın, kenarından kesin ve bir kaseye
boşaltın. Tatlı kaşığı ile alıp pişirme kağıdı üzerine, pastanın kenarı için uzun şekiller
ve üzeri için daha kısa şekiller dökün ve donması için bekletin. Bisküvileri mutfak
robotunda öğütün. Ayırdığınız krem şantiyi kısa bir süre çırpın, 2 cm çapında düz
uçlu krema sıkma torbasına doldurun ve pastanın üzerine toplar sıkın. Öğütülmüş
bisküviyi serpin. Glazür parçaları ile süsleyip dilimleyerek servis yapın.

Böğürtlenli Puding Ice
1. Karışımın Sütü bir tencereye alın ve üzerine puding poşetini boşaltın.
hazırlanışı: Orta ateşte sürekli karıştırarak pişirin. Kaynamaya başlayınca
ocağı kısın ve 2-3 dakika daha pişirmeye devam edin.
Ocaktan alın ve arada karıştırarak soğutun. Soğuyan pudingi
mikser ile 2 dakika çırpın.
Yarım su bardağı soğuk sütü çırpma kabına alın ve üzerine
krem şanti poşetini boşaltın. Mikser ile önce düşük, sonra
yüksek devirde toplam 2-3 dakika çırpın. Hazırladığınız krem
şantiye pudingi ilave edin ve düşük devirde 2 dakika daha
çırpın. Hazırladığınız karışımı, aralara böğürtlen ve badem
kırığı koyarak kalıba dökün. Üzerini düzeltip streç film ile
kapatın ve buzdolabının dondurucu bölümünde 4-5 saat
bekletin.
2. Servis: Tatlıyı dondurucudan çıkarın. Dondurma kaşığı veya kaşık ile
toplar çıkarıp kaselere alın ve bekletmeden servis yapın.

*Bu tarifte kullanılan kalıbı sanalmagaza.droetker.com.tr internet adresinden temin
edebilirsiniz.
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Yaklaşık 8 dilim
Hamur:
80 g (1,5 çay bardağı) un
1 tatlı kaşığı Dr. Oetker Buğday
Nişastası
2 yemek kaşığı Dr. Oetker Kakao
1 tatlı kaşığı Dr. Oetker Hamur
Kabartma Tozu
3 yumurta (orta boy)
85 g (1 çay bardağı) toz şeker
1 poşet Dr. Oetker Şekerli Vanilin
Dolgu:
1 poşet Dr. Oetker Bitter
Çikolatalı Puding
400 ml (2 su bardağı) süt
1 çay bardağı iri kırılmış kabuksuz
badem
Islatmak için:
100 ml (1 çay bardağı) süt
Kaplama:
1 poşet Dr. Oetker Orman Meyveli
Krem Şanti
200 ml (1 su bardağı) buzdolabında
soğutulmuş süt
Beze:
1 yumurta akı
1 çay bardağı Dr. Oetker
Pudra Şekeri
1 poşet Dr. Oetker Şekerli Vanilin
1 çay kaşığı limon suyu
6-7 damla Dr. Oetker Jel
Renklendirici-Kırmızı
Üzeri için:
100 ml (1 çay bardağı) krema
80 g bitter çikolata
Kalıp:
Kelepçeli kalıp (18 cm)*

Çikolatalı Bezeli
Pasta
1. Ön hazırlık: Kalıba pişirme kağıdı serin. Fırını belirtilen dereceye
ayarlayıp ısınması için önceden açın.
Turbo pişirme: 160°C (önceden ısıtılmış)
Alt-üst pişirme: 170°C (önceden ısıtılmış)
2. Hamurun Un, nişasta, kakao ve hamur kabartma tozunu karıştırıp bir
hazırlanışı: kaba eleyin. Yumurta ve toz şekeri ayrı bir çırpma kabına
alın ve mikser ile 2 dakika çırpın. Üzerine şekerli vanilin ve
un karışımını ekleyip düşük devirde 1 dakika çırpın. Hamuru
kalıba döküp üzerini düzeltin ve pişirin.
Pişirme süresi: Yaklaşık 20-25 dakika
Fırından aldığınız keki 10 dakika sonra kalıptan çıkarın ve
soğutma teli üzerine alın. Soğuduktan sonra enlemesine üçe
kesin.

3. Dolgunun Pudingi 2 su bardağı süt ile orta ateşte karıştırarak pişirin.
hazırlanışı: Kaynamaya başladığında ocağı kısın ve 2-3 dakika daha
pişirmeye devam edin. Ocaktan alıp arada karıştırarak
soğutun. Üzerine bademi ekleyin ve karıştırın.

4. Şekillendirme: Kekin ilk katını servis tabağına alın ve sütün 1/3'ü ile ıslatın.
Üzerine bademli pudingin yarısını yayın. İkinci kat keki
üzerine kapatın, kalan sütün yarısı ile ıslatın ve kalan pudingi
yayın. Üzerine üçüncü kat keki kapatıp kalan süt ile ıslatın.
1 su bardağı soğuk sütü çırpma kabına alın. Üzerine krem
şanti poşetini boşaltın. Mikser ile önce düşük, sonra yüksek
devirde 2-3 dakika çırpın. Pastayı krem şanti ile kaplayın,
kenarlarını pasta tarağı veya çatal ile çizerek şekillendirin.
Buzdolabına alın ve 3 saat bekletin.
5. Bezenin Fırın tepsisine pişirme kağıdı serin. Fırını belirtilen dereceye
hazırlanışı: ayarlayıp ısınması için önceden açın.
Turbo pişirme: 120°C (önceden ısıtılmış)
Alt-üst pişirme: 130°C (önceden ısıtılmış)
Yumurta akını cam bir kaseye alın ve mikserin yüksek
devrinde kar haline gelinceye kadar 2-3 dakika çırpın.
Mikserin en düşük devrinde çırpmaya devam ederek pudra
şekerini azar azar ilave edin. Şekerli vanilin ve limon suyunu
da ekleyip 3 dakika daha çırpın. Jel renklendiriciyi karışımın
üzerine farklı noktalara damlatın. Kaşık ile alttan üste
doğru yavaşça birkaç kez karıştırarak renklendiriciyi tam
yedirmeden hareli kalmasını sağlayın. Karışımı düz uçlu
krema sıkma torbasına doldurun. Fırın tepsisine cevizden
daha küçük toplar sıkın ve pişirin.
Pişirme süresi: Yaklaşık 20-25 dakika
Bezeleri fırından çıkarıp soğumaya bırakın.
6. Çikolatalı Kremayı bir tencereye alın ve kısık ateşte karıştırın.
karışımın Kaynamaya başlayınca ocaktan alın, çikolatayı iri parçalara
hazırlanışı: kırarak ilave edin ve eriyinceye kadar karıştırın. Oda
sıcaklığına gelinceye kadar bekletin.
7. Süsleme ve Pastayı buzdolabından çıkarıp üzerine çikolatalı karışımı
servis: yayın. Bezeler ile süsleyip dilimleyerek servis yapın.
*Bu tarifte kullanılan kalıbı sanalmagaza.droetker.com.tr
internet adresinden temin edebilirsiniz.
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Yaklaşık 8 dilim
Hamur:
110 g (1 su bardağı) un
1 yemek kaşığı Dr. Oetker Buğday
Nişastası
2 yemek kaşığı Dr. Oetker Kakao
1 poşet Dr. Oetker Hamur
Kabartma Tozu
4 yumurta (orta boy)
60 g (yarım su bardağı) esmer şeker
1 poşet Dr. Oetker Şekerli Vanilin
Dolgu:
1 poşet Dr. Oetker Çikolata
Parçalı Puding
400 ml (2 su bardağı) süt
50 g (yarım su bardağı)
iri kırılmış ceviz
Islatmak için:
100 ml (1 çay bardağı) ılık süt
1 çay kaşığı çözünebilir kahve
1 tatlı kaşığı toz şeker
Krema:
3 yemek kaşığı sıcak su
1 çay kaşığı çözünebilir kahve
1 poşet Dr. Oetker Krem Şanti
150 ml (1,5 çay bardağı)
buzdolabında soğutulmuş süt
Süslemek için:
100 g (1 su bardağı) iri kırılmış ceviz
1 poşet Dr. Oetker Hazır Karamel Sos
Kalıp:
Kelepçeli kalıp (18 cm)*

Yaklaşık 8 dilim
Malzemeler:
Hamur:
110 g (1 su bardağı) un
1 tatlı kaşığı Dr. Oetker Hamur
Kabartma Tozu
3 yumurta (orta boy)
85 g (1 çay bardağı) toz şeker
1 poşet Dr. Oetker Şekerli Vanilin
Dolgu:
8 adet çilek
1 yumurta sarısı
1 poşet Dr. Oetker Vanilyalı Puding
500 ml (2,5 su bardağı) süt
1 poşet Dr. Oetker Krem Şanti
200 ml (1 su bardağı) buzdolabında
soğutulmuş süt
60 g (1 çay bardağı) iri kırılmış
kabuksuz badem
Islatmak için:
100 ml (1 çay bardağı) süt
Üzeri için:
30-35 adet çilek
1 poşet Dr. Oetker Tartjöle
2 yemek kaşığı toz şeker
250 ml (2,5 çay bardağı) vişne suyu
Kalıp:
Kelepçeli kalıp (18 cm)*

Cevizli Karamelli Pasta

1. Ön hazırlık: Kalıbın tabanına pişirme kağıdını serin ve kenarlarını margarin ile yağlayın. Fırını
belirtilen dereceye ayarlayıp ısınması için önceden açın.
Turbo pişirme: 160°C (önceden ısıtılmış)
Alt-üst pişirme: 170°C (önceden ısıtılmış)

2. Hamurun Un, nişasta, kakao ve hamur kabartma tozunu karıştırıp eleyin. Yumurta ve esmer
hazırlanışı: şekeri ayrı bir çırpma kabına alın ve mikserin yüksek devrinde 2 dakika çırpın. Üzerine
şekerli vanilin ve elediğiniz un karışımını ilave edip orta devirde 2 dakika daha çırpın.
Hamuru kalıba alın, üzerini düzeltin ve pişirin.
Pişirme süresi: Yaklaşık 25-30 dakika

Fırından çıkarın ve soğumaya bırakın. Kalıptan çıkarın ve üstteki bombeli kısmını
kesip çıkarın. Keki bıçak ile enlemesine üçe kesin.

3. Dolgunun Sütü bir tencereye alın ve üzerine puding poşetini boşaltın. Orta ateşte sürekli
hazırlanışı: karıştırarak pişirin. Kaynamaya başladığında ocağı kısın ve 2-3 dakika daha
karıştırarak pişirmeye devam edin. Ocaktan alın ve arada karıştırarak soğutun.

4. Şekillendirme: 1 çay bardağı ılık sütü bir kaseye alın, kahve ve toz şekeri ekleyip eriyinceye kadar
karıştırın. Kekin ilk katını servis tabağına alın ve kahveli sütün 1/3'ü ile ıslatın. Üzerine
pudingin yarısını yayın ve cevizin yarısını serpin. Üzerine ikinci kat keki kapatın ve
kalan kahveli sütün yarısı ile ıslatın. Kalan pudingi yayın ve ceviz parçaları sıralayın.
Son katı kapatın ve kalan kahveli süt ile ıslatın. Buzdolabında 1 saat bekletin.

5. Kremanın 3 yemek kaşığı sıcak su ve 1 çay kaşığı kahveyi bir bardağa alıp kaşık ile karıştırın.
hazırlanışı: Kahveli suyu ve 1,5 çay bardağı soğuk sütü çırpma kabına alın. Üzerine krem şanti
poşetini boşaltın ve mikser ile önce düşük, sonra yüksek devirde 2-3 dakika çırpın.
Hazırladığınız krema ile pastayı kaplayın. Bir tatlı kaşığının tersi ile kremanın üzerinde
şekiller oluşturun. Buzdolabına alın.
6. Süsleme ve Pastanın üzerine ceviz parçalarını serpin. Üzerine karamel sosu döküp dilimleyerek
servis: servis yapın.
*Bu tarifte kullanılan kalıbı sanalmagaza.droetker.com.tr internet adresinden temin
edebilirsiniz.
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Pudingli Çilekli Pasta
1. Ön hazırlık: Kalıba pişirme kağıdı serin. Fırını belirtilen dereceye ayarlayıp ısınması
için önceden açın.
Turbo pişirme: 160°C (önceden ısıtılmış)
Alt-üst pişirme: 170°C (önceden ısıtılmış)

2. Hamurun Un ve hamur kabartma tozunu karıştırıp bir kaba eleyin. Yumurta ve toz
hazırlanışı: şekeri çırpma kabına alın. Mikserin yüksek devrinde 2 dakika çırpın.
Üzerine şekerli vanilin ve un karışımını ilave edip mikserin düşük devrinde
1 dakika çırpın. Hamuru kalıba alın, üzerini düzeltin ve pişirin.
Pişirme süresi: Yaklaşık 20-25 dakika

Fırından aldığınız keki 10 dakika sonra kalıptan çıkarın. Soğutup enlemesine
üçe kesin.

3. Dolgunun Çilekleri küçük küpler şeklinde kesin. Yumurta sarısını çatal ile çırpın. 2,5 su
hazırlanışı: bardağı süt ile birlikte bir tencereye alın, üzerine puding poşetini boşaltın ve
tarifine göre pişirin. Ocaktan alıp arada karıştırarak soğutun. Krem şantiyi
soğuk süt ile tarifine göre hazırlayın. Soğuyan pudingi bir çırpma kabına alın
ve üzerine hazırladığınız krem şantiden 2 yemek kaşığı ekleyin. Mikserin
düşük devrinde 2 dakika çırpın.

4. Şekillendirme: Kekin ilk katını servis tabağına alın ve sütün 1/3'ü ile ıslatın. Üzerine pudingin
yarısını yayın. Çilek ve bademlerin yarısını sıralayın. İkinci kat keki üzerine
kapatıp kalan sütün yarısı ile ıslatın ve kalan pudingi yayın. Üzerine kalan
çilek ve bademleri sıralayın. Üzerine üçüncü kat keki kapatıp kalan süt ile
ıslatın. Pastayı krem şanti ile kaplayın ve buzdolabında 1 saat bekletin.
5. Süsleme: Çilekleri pastanın üzerine sıralayın. Tartjöle'yi toz şeker ve vişne suyu ile
tarifine göre pişirin. Ocaktan alıp karıştırarak 2-3 dakika soğutun ve kaşık ile
çileklerin üzerine yayın. Buzdolabında 2 saat bekletin ve dilimleyerek servis
yapın.

*Bu tarifte kullanılan kalıbı sanalmagaza.droetker.com.tr internet adresinden
temin edebilirsiniz.
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Yaklaşık 5-6 adet
Malzemeler:
Taban:
6 adet kedidili bisküvi
1 yemek kaşığı Dr. Oetker
Pudra Şekeri
50 g (1 çay bardağı) iri kırılmış ceviz
50 g (1 çay bardağı) iri kırılmış
Antep fıstığı
50 g eritilmiş tereyağı
50 ml (yarım çay bardağı) süt
Dolgu:
1 çay bardağı dondurulmuş
yaban mersini (blueberry)
1 poşet Dr. Oetker Gerçek
Vanilya Parçalı Puding
600 ml (3 su bardağı) süt
Süslemek için:
5-6 adet böğürtlen
1 yemek kaşığı yaban mersini
(blueberry)
5-6 adet taze nane yaprağı
Kalıp:
5-6 adet tartolet kalıbı

Yaklaşık 7-8 kup
Malzemeler:

Jel:

2 paket Dr. Oetker Kivi-Yeşil Elma

Aromalı Bitkisel Jel

1 litre (5 su bardağı) su

Crème Olé'li karışım:

1 adet yeşil elma

1 yemek kaşığı toz şeker

50 ml (yarım çay bardağı) su

2 poşet Dr. Oetker Vanilya Aromalı
Crème Olé

1 litre (5 su bardağı) buzdolabında

soğutulmuş süt

Yarım çay bardağı fındık kırığı
Süslemek için:
1 adet kivi

1 yemek kaşığı fındık kırığı

Yeşil Elmalı
Kivili Crème Olé
1. Jelin 2,5 su bardağı suyu kaynatıp derin bir kaba alın. Üzerine 1 poşet jeli boşaltın ve
hazırlanışı: eriyinceye kadar karıştırın. Bekletmeden kaselere paylaştırın. Oda sıcaklığına
gelince buzdolabına alın ve yarım saat bekletin.
2. Crème Olé'li Elmanın kabuğunu soyup rendeleyin ve bir tencereye alın. Üzerine toz şeker
karışım: ve suyu ilave edin. Orta ateşte suyunu çekinceye kadar pişirin. Ocaktan alın ve
soğumaya bırakın.
Soğuk süt ve Crème Olé'leri çırpma kabına alın ve mikser ile önce düşük, sonra
yüksek devirde toplam 3 dakika çırpın. Hazırladığınız elmaları ve fındık kırığını
ilave edin, düşük devirde 10-15 saniye çırpın. Créma Olé'nin yarısını kaselerdeki
jellerin üzerine paylaştırın. Kalan 2,5 su bardağı suyu kaynatıp ikinci jel poşetini
ilave edin ve karıştırarak eritin. Fazla soğutmadan kaselerdeki Crème Olé'lerin
üzerine kaşık ile azar azar dökerek paylaştırın. Donuncaya kadar bekletip üzerine
kalan Crème Olé'yi paylaştırın. Buzdolabında 1-2 saat bekletin.

3. Süsleme ve Kiviyi soyun ve dilimleyin. Fındık kırıkları ile birlikte kupları süsleyin ve
servis: servis yapın.
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Yaban Mersinli
Pudingli Tartoletler
1. Tabanın Tartolet kalıplarının iç kısmını streç film ile kaplayın. Bisküvileri mutfak
hazırlanışı: robotunda öğütün ve derin bir kaba alın. Üzerine pudra şekeri, ceviz
ve Antep fıstığını ekleyip kaşık ile karıştırın. Eritilmiş tereyağı ve sütü
ilave edip tekrar karıştırın. Karışımı kalıpların içine paylaştırıp eliniz ile
bastırarak tabana ve yanlarına yayın. Buzdolabında 1 saat bekletin.

2. Dolgunun Yaban mersinini mutfak robotunda püre haline getirin ve tencereye
hazırlanışı: alın. Üzerine süt ve puding poşetini boşaltın. Orta ateşte sürekli
karıştırarak pişirin. Kaynamaya başlayınca ocağı kısın ve 2-3 dakika
daha pişirmeye devam edin. Ocaktan alın ve arada karıştırarak oda
sıcaklığına gelinceye kadar bekletin. Buzdolabına alın ve 1 saat
bekletin.

3. Tartoletlerin Tartoletleri kalıplardan çıkarın ve servis tabağına alın. Soğuyan
hazırlanışı: pudingi mikserin düşük devrinde 1 dakika çırpın ve yıldız uçlu krema
sıkma torbasına doldurun. Tartoletlerin içlerine şekilli olarak sıkarak
doldurun. Buzdolabında 1 saat bekletin.
4. Süsleme ve Tartoletlerin üzerini böğürtlen, yaban mersini ve nane yaprakları ile
servis: süsleyip servis yapın.
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3 adet

Yaklaşık 6 kişilik

Malzemeler:

Malzemeler:

Taban:

Muhallebi:

250 g yulaflı bisküvi

1 poşet Dr. Oetker Sakızlı Muhallebi

1 yemek kaşığı Dr. Oetker

600 ml (3 su bardağı) süt

Pudra Şekeri

25 g margarin
Dolgu:

50 g (1 çay bardağı) öğütülmüş fındık
Yarım çay bardağı iri kırılmış

7-8 adet çilek

Antep fıstığı

6 adet kedidili bisküvi

75 g eritilmiş margarin

6 yemek kaşığı süt

2 yemek kaşığı süt

60 g (1 çay bardağı) iri kırılmış

Dolgu:

kabuksuz badem

1 poşet Dr. Oetker Çikolatalı

2 yemek kaşığı Hindistan cevizi

Bademli Puding

rendesi

Süslemek için:

200 ml (1 su bardağı) süt

200 ml (1 su bardağı) krema

6-7 adet çilek

Süslemek için:

1 yemek kaşığı Hindistan cevizi

20 g bitter çikolata

rendesi

1 yemek kaşığı iri kırılmış Antep fıstığı

1 limon kabuğu rendesi
Kalıp:

frenk üzümü
Kalıp:

Oval kalıp (16x22 cm)

3 adet 8 cm çapında ve

6 cm yüksekliğinde çember kalıp

Çilekli Sakızlı
Muhallebili Tatlı
1. Muhallebinin Sütü bir tencereye alın ve üzerine sakızlı muhallebi poşetini boşaltın. Orta ateşte
hazırlanışı: sürekli karıştırarak pişirin. Kaynamaya başlayınca ocağı kısıp margarini ekleyin
ve 3-4 dakika daha pişirmeye devam edin. Ocaktan alın ve mikserin en düşük
devrinde 5 dakika çırpın.

2. Dolgunun Çilekleri yıkayıp kurulayın ve 0,5 cm kalınlığında dilimleyin. Bisküvileri üç parçaya
hazırlanışı: bölün ve bir kaseye alın. Sütü üzerlerinde gezdirerek ıslatın.
3. Tatlının Muhallebinin 1/3 ünü kalıba alın ve yayın. Üzerine çilek ve bisküvilerin yarısını
hazırlanışı: sıralayın. Badem ve Hindistan cevizi rendesinin yarısını serpin. Üzerine kalan
muhallebinin yarısını yayın, kalan çilek ve bisküvileri sıralayın, badem ve
Hindistan cevizi rendesini serpin. En üste kalan muhallebiyi yayın. Üzerini streç
film ile kapatıp buzdolabının dondurucu bölümünde 3 saat bekletin.

4. Süsleme ve Çilekleri yıkayıp kurulayın ve 0,5 cm kalınlığında dilimleyin. Tatlıyı dondurucudan
servis: çıkarıp üzerine çilekleri sıralayın. Hindistan cevizi rendesi ve limon kabuğu
rendesini serpin. Kaşık ile porsiyonlayarak servis yapın.
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Puding Dolgulu
Pastacıklar
1. Tabanın Yulaflı bisküvileri mutfak robotunda öğütün ve derin bir kaba alın.
hazırlanışı: Pudra şekeri, fındık, Antep fıstığı, eritilmiş margarin ve sütü ilave edip
kaşık yardımı ile iyice karıştırın. Çember kalıpların içine alın, tabanı ve
kenarlarını kaplayacak şekilde elinizle bastırarak yayın. Buzdolabına
alın ve 20-30 dakika bekletin.

2. Dolgunun Süt ve kremayı bir tencereye alın. Üzerine puding poşetini boşaltın ve
hazırlanışı: orta ateşte karıştırarak pişirin. Kaynamaya başladığında ocağı kısın
ve 2-3 dakika daha karıştırarak pişirmeye devam edin. Ocaktan alın
ve arada karıştırarak soğutun. Hazırladığınız tabanları ince bir spatula
yardımıyla sıyırarak kalıplardan ayırın ve çıkartın. İçlerine pudingi
doldurun, tekrar buzdolabına alın ve 1 saat bekletin.

3. Süsleme ve Çikolatayı benmari yöntemi ile eritin ve pişirme kağıdından
servis: hazırladığınız huniye doldurun. Ucunu makas ile kesin ve pudinglerin
üzerlerine şeritler şeklinde sıkın. Antep fıstığı ve frenk üzümü ile
süsleyip servis yapın.
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Yaklaşık 8 dilim

Yaklaşık 8 dilim
Malzemeler:
Mangolu karışım:
1 poşet Dr. Oetker Vanilya Aromalı
Crème Olé
2 adet olgun mango
Vişneli karışım:
1 poşet Dr. Oetker Vanilya Aromalı
Crème Olé
400 ml (2 su bardağı) buzdolabında
soğutulmuş vişne suyu
Çilekli karışım:
1 poşet Dr. Oetker Çilek Aromalı
Crème Olé
400 ml (2 su bardağı) buzdolabında
soğutulmuş süt
3 adet küp şeklinde doğranmış çilek
Vişneli sos:
60 g (yarım su bardağı)
çekirdeksiz vişne
100 ml (yarım su bardağı) vişne suyu
1 yemek kaşığı toz şeker
1 tatlı kaşığı Dr. Oetker Mısır
Nişastası
Kalıp:
Derin metal kap (18 cm)

Malzemeler:
Taban:

150 g kakaolu bisküvi

15 g eritilmiş margarin
4-5 yemek kaşığı süt

Yarım su bardağı küp şeklinde
doğranmış hurma

65 g (1 çay bardağı) Dr. Oetker
Çikolata Parçaları

Yarım portakal kabuğu rendesi
Üzeri için:

2 poşet Dr. Oetker Çikolatalı
Hindistan Cevizli Puding

400 ml (2 su bardağı) süt

400 ml (2 su bardağı) krema
Süslemek için:

Rendelenmiş bitter çikolata
Portakal kabuğu rendesi
Kalıp:

Kelepçeli kalıp (18 cm)*

Crème Olé'li
Lezzet Kuşakları
1. Mangolu karışımın Kabın içini streç film ile kaplayın. Mangoların kabuklarını soyup iri parçalar
hazırlanışı: şeklinde dilimleyin ve mutfak robotunda püre haline getirin. Çırpma kabına alın,
üzerine vanilya aromalı Crème Olé poşetini boşaltın. Mikser ile önce düşük, sonra
yüksek devirde toplam 3 dakika çırpın. Hazırladığınız kaba alın ve üzerini düzeltin.
2. Vişneli karışımın Vişne suyunu bir çırpma kabına alın ve üzerine vanilya aromalı Crème Olé
hazırlanışı: poşetini boşaltın. Mikser ile önce düşük, sonra yüksek devirde toplam 3 dakika
çırpın. Kaptaki mangolu Crème Olé'nin üzerine dökün ve üzerini düzeltin.

3. Çilekli karışımın Sütü çırpma kabına alın ve üzerine çilek aromalı Crème Olé poşetini boşaltın.
hazırlanışı: Mikser ile önce düşük, sonra yüksek devirde toplam 3 dakika çırpın. Üzerine çileği
ekleyip kaşık ile karıştırın. Kaptaki vişneli Crème Olé'nin üzerine döküp düzeltin.
Üzerini streç film ile kapatın. Buzdolabının dondurucu bölümüne alın ve 6 saat
bekletin.
4. Vişneli sosun Vişneleri mutfak robotunda püre haline getirin. Küçük bir tencereye alın, vişne
hazırlanışı: suyu, toz şeker ve mısır nişastasını ekleyip karıştırın. Orta ateşte sürekli
karıştırarak pişirin. Kaynamaya başlayınca ocağı kısın ve 2-3 dakika daha
karıştırarak pişirmeye devam edin. Ocaktan alın ve arada karıştırarak soğutun.

Pudingli
Hurmalı Pasta
1. Tabanın Kakaolu bisküvileri mutfak robotunda öğütün ve derin bir
hazırlanışı: kaba alın. Eritilmiş margarin ve sütü ilave edip kaşık ile
karıştırın. Hurma, çikolata parçaları ve portakal kabuğu
rendesini ilave edip tekrar karıştırın. Karışımı kalıba alın ve
kaşığın tersi ile bastırarak tabana yayın.

2. Pudingin Süt ve kremayı bir tencereye alın. Üzerine puding poşetlerini
hazırlanışı: boşaltın ve orta ateşte sürekli karıştırarak pişirin. Kaynamaya
başlayınca ocağı kısın ve 2-3 dakika daha pişirmeye
devam edin. Ocaktan alın ve arada karıştırarak soğutun.
Hazırladığınız tabanın üzerine yayın ve buzdolabında en az
1-2 saat bekletin.

3. Süsleme ve Pastanın üzerini çikolata ve portakal kabuğu rendesi ile
servis: süsleyin. Dilimleyerek servis yapın.

*Bu tarifte kullanılan kalıbı sanalmagaza.droetker.com.tr
internet adresinden temin edebilirsiniz.

5. Servis: Tatlıyı dondurucudan çıkarıp 10 dakika bekletin. Kabından ve streç filmden çıkarıp
ters çevirerek servis tabağına alın. Üzerine hazırladığınız vişneli sosu dökün ve
bekletmeden dilimleyerek servis yapın.
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Yaklaşık 8 dilim

Yaklaşık 10-12 dilim
Malzemeler:
Taban:
2 paket (310 g) yulaflı bisküvi
100 g (1 su bardağı) ince
kırılmış ceviz
100 g (1 su bardağı) fındık kırığı
4 adet küp şeklinde doğranmış
kuru kayısı
4 adet küp şeklinde doğranmış
kuru incir
1 yemek kaşığı Dr. Oetker
Pudra Şekeri
100 g eritilmiş tereyağı
100 ml (1 çay bardağı) süt
Dolgu:
2 poşet Dr. Oetker Gerçek Vanilya
Parçalı Puding
1 litre (5 su bardağı) süt
Üzeri için:
2 dilim taze ananas
Yarım muz
3-4 adet çilek
2-3 adet böğürtlen
1 adet mango
1 adet kivi
10-15 adet frenk üzümü
1 adet siyah incir
Kalıp:
Oval kelepçeli kalıp (30 cm)*

Malzemeler:

Antep fıstıklı karışım:
100 g tereyağı

225 g (1,5 su bardağı) irmik

130 g (1,5 çay bardağı) toz şeker
100 g (1 su bardağı) öğütülmüş
Antep fıstığı

100 ml (1 çay bardağı) krema
Tavukgöğsü:

1 poşet Dr. Oetker Tavukgöğsü
500 ml (2,5 su bardağı) süt
25 g margarin
Kalıp:

Kelepçeli kalıp (18 cm)*

Pudingli Meyve Şöleni
1. Tabanın Bisküvileri mutfak robotunda öğütün ve derin bir kaba alın. Üzerine ceviz, fındık
hazırlanışı: kırığı, kayısı, incir ve pudra şekerini ekleyip kaşık ile karıştırın. Eritilmiş tereyağı
ile sütü bisküvili karışıma ilave edin ve tekrar karıştırın. Karışımı kalıba alın, eliniz
ile bastırarak tabana ve 3 cm yüksekliğinde çerçeve oluşturacak şekilde kenarlara
yayın. Buzdolabına alın ve 2 saat bekletin.

2. Pudingin Sütü tencereye alın ve üzerine puding poşetlerini boşaltın. Orta ateşte sürekli
hazırlanışı: karıştırarak pişirin. Kaynamaya başlayınca ocağı kısın ve 2-3 dakika daha
pişirmeye devam edin. Ocaktan alın ve arada karıştırarak soğutun.

Süre sonunda bisküvili tabanın kenarlarını bir spatula yardımı ile sıyırarak kalıptan
ayırın. Kalıbın kelepçesini açın, tabanı yavaşça çıkarın ve servis tabağına alın.
Soğuyan pudingi mikserin düşük devrinde 2 dakika çırpın. Bisküvili tabanın içine
alın, üzerini düzeltin ve buzdolabında 1 saat bekletin.
3. Süsleme ve Meyveleri pudingin üzerine sıralayın ve dilimleyerek servis yapın.
servis: *Bu tarifte kullanılan kalıbı sanalmagaza.droetker.com.tr internet adresinden temin
edebilirsiniz.

Antep Fıstıklı Tavukgöğsü
1. Antep fıstıklı Tereyağını geniş bir tencereye alın ve kısık ateşte eritin. Üzerine irmiği
karışımın ekleyip kısık ateşte sürekli karıştırarak hafif pembeleşinceye kadar
hazırlanışı: 7-8 dakika kavurun. Ocaktan alıp toz şekeri ekleyin ve 2-3 dakika
karıştırın. Cam bir kaseye alın ve soğuması için 1 saat bekletin.
Karışıma öğütülmüş Antep fıstığı ve kremayı ekleyip kaşık ile iyice
karıştırın.

2. Tavukgöğsünün Sütü bir tencereye boşaltın, üzerine tavukgöğsü poşetini ilave edin ve
hazırlanışı: orta ateşte sürekli karıştırarak pişirin. Kaynamaya başlayınca ocağı
kısın ve margarini ilave edin, 3-4 dakika daha karıştırarak pişirmeye
devam edin. Ocaktan alın ve 10 dakika karıştırarak soğutun.
Hazırladığınız Antep fıstıklı karışımın yarısını kalıba alın ve kaşığın
tersi ile yayın. Üzerine tavukgöğsünü döküp kaşık ile yayın.
Buzdolabında 2 saat soğutun. Süre sonunda kalan Antep fıstıklı
karışımı tavukgöğsünün üzerine dökün. Kaşığı süte batırıp düzgünce
yayın. Tekrar buzdolabına alın ve 2 saat bekletin.

3. Servis: Tatlıyı spatula yardımı ile kalıptan dikkatlice çıkarın ve servis tabağına
alın. Arzuya göre frenk üzümü ile süsleyip dilimleyerek servis yapın.
*Bu tarifte kullanılan kalıbı sanalmagaza.droetker.com.tr internet
adresinden temin edebilirsiniz.
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