Yeni. Yılda
Neșeli lkramlar!

Tarif Kitapçığı No.34

.
Yeni Yılda Neșeli Ikramlar!
Yeni yıl yeniliklerin, umudun, neşenin, çoşkunun
habercisidir. Bir sofra etrafında sevdikleriniz ile birlikte
olmayı, uzun bir kış gecesinde arkadaşlarınız, dostlarınız
için parti vermeyi, çocuklarınız için hediyeler seçmeyi
istediğiniz bir zaman dilimidir. Bu kitapçıktaki tarifler titizlikle
yılbaşı akşamı için tasarlandı.

Siz de yaklaşan yeni bir yılın coşkusuna kapılın ve
birbirinden lezzetli kurabiyeler, kekler ve pastalar
hazırlamanın zevkine varın! Bu güzel ve özel tarifler ile ister
misafirlerinizi ağırlayın, isterseniz onları sevdiklerinize yeni
yıl armağanı olarak verin…
Sevgilerimizle,
Dr. Oetker Deneme Mutfağı

Tariflerin kolaylık derecesini ve hazırlama 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.
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Yaklaşık 12 adet

Yaklaşık 45 adet

Hamur:

Hamur:

110 g (1 su bardağı) un

150 g (1-1,5 su bardağı) un

Yarım çay kaşığı Dr. Oetker
Hamur Kabartma Tozu

50 g tereyağı (oda sıcaklığında)
1 yumurta (orta boy)

Yarım çay bardağı Dr. Oetker
Buğday Nişastası

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

Yarım çay bardağı mısır unu

1 poşet Dr. Oetker Gerçek Vanilya
Parçalı Şekerli Vanilin

Yarım çay bardağı Dr. Oetker
Pudra Şekeri

2 yemek kaşığı Dr. Oetker Kakao

1 poşet Dr. Oetker Şekerli Vanilin

Yarım çay kaşığı zencefil

100 g tereyağı (oda sıcaklığında)

Yarım çay kaşığı tarçın

1 yumurta sarısı

Üzeri için:

1 yemek kaşığı limon suyu

2-3 yemek kaşığı Dr. Oetker
Şekerli Pasta Süsü

Dolgu:
2-3 yemek kaşığı erik marmeladı
Üzeri için:
1 tatlı kaşığı Dr. Oetker Pudra Şekeri

Şekil 1

Şekil 2

Erik Marmelatlı
Kurabiyeler
1. Ön hazırlık: Fırın tepsisine pişirme kağıdı serin. Fırını belirtilen dereceye ayarlayın ve ısınması
için önceden açın.
Turbo pişirme: 150°C (önceden ısıtılmış)
Alt-üst pişirme: 160°C (önceden ısıtılmış)

Öneri:
 olgu olarak
D
erik marmeladı
yerine farklı
marmelat çeşitleri
kullanabilirsiniz.
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2. Hamurun U
 n ve hamur kabartma tozunu karıştırıp bir kaba eleyin. Üzerine buğday
hazırlanışı: nişastası, mısır unu, pudra şekeri ve şekerli vanilini ilave edip kaşık ile karıştırın.
Tereyağı, yumurta sarısı ve limon suyunu ayrı bir çırpma kabına alın. Mikserin
hamur karıştırıcı uçları ile 1-2 dakika çırpın. Üzerine un karışımını ekleyip düşük
devirde malzemeler toparlanıp hamur halini alıncaya kadar 1-2 dakika çırpın.
Hazırladığınız hamuru 1,5 cm çapında yıldız uçlu krema sıkma torbasına doldurun.
Fırın tepsisine 3-4 cm uzunluğunda midye şeklinde aralıklı sıkın ve pişirin (Şekil 1).
Pişirme süresi: Yaklaşık 12-15 dakika
Fırından çıkarın ve soğumaya bırakın.
3. Süsleme ve Kurabiyelerin yarısının düz kısmına birer çay kaşığı marmelat sürün. Üzerlerine
servis: diğer kurabiyeleri yapıştırın (Şekil 2). Üzerlerine pudra şekeri serpin ve servis
yapın.

~
Çam Agacı
Kurabiyeler
1. Ön hazırlık: Fırın tepsisine pişirme kağıdı serin. Fırını belirtilen dereceye
ayarlayın ve ısınması için önceden açın.
Turbo pişirme: 160°C (önceden ısıtılmış)
Alt-üst pişirme: 170°C (önceden ısıtılmış)
2. Hamurun U
 nu bir kaba alın. Üzerine tereyağı, yumurta, pudra şekeri,
hazırlanışı: şekerli vanilin, kakao, zencefil ve tarçını ekleyip yoğurun.
Hazırladığınız hamuru 0,5 cm kalınlığında açın. Uzun
kenarları 5 cm ve kısa kenarı 4 cm olacak şekilde 45 adet
üçgen kesin. Kalan hamurdan çam ağacının gövdesi ve alt
kısmı için bir dikdörtgen ve bir geniş üçgen kesin. Kestiğiniz
hamurları fırın tepsisine sıralayın. Üzerlerine pasta süsü
serpin, hamura batırmak için parmağınızla hafif bastırın ve
pişirin.
Pişirme süresi: Yaklaşık 15 dakika
Fırından çıkarın ve soğumaya bırakın. Servis tabağına çam
ağacı şeklinde sıralayın ve servis yapın.

Püf
noktası:
 şit üçgenler
E
elde edebilmek
için hamuru önce
eşit genişlikte
şeritler şeklinde
kesip daha
sonra bu şeritleri
üçgenler şeklinde
kesebilirsiniz.
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Yaklaşık 35 adet

Yaklaşık 12 dilim

Hamur:

Hamur:

220 g (2 su bardağı) un

100 g tereyağı

1-2 yemek kaşığı Dr. Oetker Kakao

80 g bitter çikolata

1 tatlı kaşığı Dr. Oetker
Hamur Kabartma Tozu

165 g (1,5 su bardağı) un
1 poşet Dr. Oetker Hamur
Kabartma Tozu

150 g tereyağı (oda sıcaklığında)
70 g (1 çay bardağı) Dr. Oetker
Pudra Şekeri

90 g (1,5 çay bardağı) esmer şeker
2 yumurta (orta boy)

1 poşet Dr. Oetker Şekerli Vanilin

2 yemek kaşığı bal

1 yemek kaşığı süt

1 portakal kabuğu rendesi

Üst malzeme:

Yarım çay kaşığı toz zencefil

75 g (1,5 su bardağı) Hindistan
cevizi rendesi

Yarım çay kaşığı Dr. Oetker
Şekerli Vanilin

100 ml (1 çay bardağı) krema

50 g (1 çay bardağı) öğütülmüş badem

1 yumurta akı

60 g (1 çay bardağı) iri kırılmış
kabuksuz badem

Üzeri için:
1 poşet Dr. Oetker Bitter Glazür

Süslemek için:
15-16 adet kabuksuz badem
2-3 yemek kaşığı iri kırılmış
kabuksuz badem
Kalıp:
Dikdörtgen kalıp (20x30 cm)
Şekil 1

Şekil 2

Hindistan Cevizli
Kare Kurabiyeler

1. Ön hazırlık: Fırın tepsisine pişirme kağıdı serin. Fırını belirtilen dereceye ayarlayın ve ısınması
için önceden açın.
Turbo pişirme: 160°C (önceden ısıtılmış)
Alt-üst pişirme: 170°C (önceden ısıtılmış)
2. Hamurun U
 n, kakao ve hamur kabartma tozunu karıştırıp eleyin. Tereyağı, pudra şekeri,
hazırlanışı: şekerli vanilin ve sütü bir çırpma kabına alıp mikserin düşük devrinde 1-2 dakika
çırpın. Hazırladığınız un karışımını ilave edin ve elinizle yoğurun. Hamurun üzerini
streç film ile kapatın.
3. Hindistan cevizli Hindistan cevizi rendesi, krema ve yumurta akını bir kaba alın. Çırpma teli ile iyice
karışımın hazırlanışı: karıştırın. 1 cm çapındaki düz uçlu krema sıkma torbasına doldurun.

Öneri:
 urabiyelerin
K
üzerini süslerken
beyaz, sütlü, bitter
çikolatalar da
kullanarak farklı
görsellikte ve
lezzetlerde
kurabiyeler elde
edebilirsiniz.
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4. Şekillendirme Hazırladığınız hamuru kısa bir süre yoğurun ve 10 eşit parçaya bölün. Her birini
ve pişirme: tezgah üzerinde yuvarlayarak 21 cm boyutunda rulo şeklinde uzatın. İki rulo yan
yana gelecek şekilde ikişerli 5 adet hamuru fırın tepsisine sıralayın. İkili ruloların
ortalarına hazırladığınız Hindistan cevizli karışımı sıkın ve pişirin (Şekil 1).
Pişirme süresi: Yaklaşık 10-15 dakika
Fırından alın, 5 dakika bekletip her bir rulodan 7'şer adet kurabiye elde edecek
şekilde bıçak ile kesin (Şekil 2). Soğumaya bırakın.
Glazür poşetini kaynatılmış ve 1-2 dakika soğumaya bırakılmış suya koyup
5. Süsleme ve
servis: 5 dakika bekletin. Makas ile kenarından kesip bir kaseye boşaltın. Soğuyan
kurabiyelerin iki kenarını glazüre batırın ve pişirme kağıdı üzerine alın. Glazür
donunca servis tabağına sıralayın ve servis yapın.

Bal Bademli Kek
1. Ön hazırlık: Fırın tepsisine pişirme kağıdı serin. Fırını belirtilen dereceye
ayarlayın ve ısınması için önceden açın.
Turbo pişirme: 160°C (önceden ısıtılmış)
Alt-üst pişirme: 170°C (önceden ısıtılmış)
2. Hamurun T
 ereyağı ve çikolatayı bir kaba alıp benmari yöntemi ile eritin.
hazırlanışı ve Çırpma kabına alın ve oda sıcaklığına gelinceye kadar bekletin.
pişirme: Un ve hamur kabartma tozunu karıştırıp eleyin. Erittiğiniz
çikolatanın üzerine esmer şeker, yumurta ve balı ilave edip
mikser ile 2 dakika çırpın. Un karışımını ekleyip düşük devirde
1 dakika daha çırpın. Üzerine portakal kabuğu rendesi, zencefil,
şekerli vanilin, öğütülmüş badem ve iri kırılmış bademleri
ekleyip düşük devirde kısa bir süre çırpın. Hamuru kalıba alın,
üzerini düzeltin ve pişirin.
Pişirme süresi: Yaklaşık 25-30 dakika
Keki fırından çıkarın ve soğumaya bırakın.
3. Süsleme ve Soğuyan keki kareler şeklinde dilimleyin. Bütün bademleri
servis: ortadan ikiye bölün ve kek dilimlerinin bir kısmının üzerine
sıralayın. Kalan kek dilimlerinin üzerine yıldız kurabiye kalıbı
koyup içine badem kırığı serpin ve kalıbı yavaşça kaldırın.

Öneri:
 ek dilimlerini
K
süslerken farklı
şekillerde kurabiye
kalıpları da
kullanabilirsiniz.
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Yaklaşık 8-10 dilim
Hamur:
150 g yumuşak margarin

150 g bitter çikolata

165 g (1,5 su bardağı) un

1 tatlı kaşığı Dr. Oetker
Hamur Kabartma Tozu

2 yemek kaşığı Dr. Oetker Kakao

Yarım çay bardağı toz şeker

1 poşet Dr. Oetker Şekerli Vanilin
2 yumurta (orta boy)

2 yumurta sarısı
2 yumurta akı

2 yemek kaşığı toz şeker

Dolgu:
200 ml (1 su bardağı) nar suyu

1 yemek kaşığı toz şeker

1 yemek kaşığı Dr. Oetker
Mısır Nişastası

1 su bardağı ayıklanmış nar

1 poşet Dr. Oetker Krem Şanti

200 ml (1 su bardağı) buzdolabında

soğutulmuş süt
Islatmak için:

200 ml (1 su bardağı) süt
Üzeri için:
1 poşet Dr. Oetker Bitter Glazür
Kalıp:
Kelepçeli kalıp (24 cm)

Çikolatalı Narlı
Pasta
1. Ön hazırlık: Margarin ve çikolatayı bir kaba alın ve benmari yöntemi ile
arada karıştırarak eritin. Daha sonra oda sıcaklığına gelene
kadar bekletin.
Kalıbı margarin ile yağlayın veya 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, hamur kabartma tozu ve kakaoyu karıştırın. Soğuyan
hazırlanışı: çikolatalı karışımı çırpma kabına alın. Üzerine yarım çay
bardağı toz şeker, şekerli vanilin, yumurta ve yumurta
sarılarını ekleyip mikserin yüksek devrinde 1-2 dakika
çırpın. Un karışımını ilave edin ve 1 dakika daha çırpın.
Yumurta akları ve 2 yemek kaşığı toz şekeri ayrı bir
çırpma kabına alın ve kar haline gelinceye kadar mikser ile
2-3 dakika çırpın. Hazırladığınız çikolatalı karışıma azar
azar ilave edin, spatula ile söndürmeden yavaşça karıştırın.
Hamuru kalıba alın, üzerini düzeltin ve pişirin.
Pişirme süresi: Yaklaşık 30-35 dakika
Fırından alın, 5 dakika sonra kalıptan çıkarın ve soğumaya
bırakın.
3. Dolgunun Nar suyu, toz şeker ve mısır nişastasını bir tencereye alın
hazırlanışı: ve tamamen eriyinceye kadar karıştırın. Daha sonra orta
ateşte karıştırarak pişirin. Kaynamaya başladığında ocağı
kısın, 1-2 dakika daha karıştırarak pişirmeye devam edin ve
ocaktan alın. Arada karıştırarak soğutun. Soğuduktan sonra
nar tanelerini ekleyin ve karıştırın.
4. Şekillendirme Soğuyan keki enlemesine ikiye kesin. Üst katını ters
ve dolgu: çevirerek servis tabağına alın ve süt ile ıslatın. Soğuyan
nar sosundan üst süsleme için 2-3 yemek kaşığı ayırın ve
kalanı kekin üzerine yayın. Buzdolabına alın ve 30 dakika
bekletin.
Krem şantiyi soğuk süt ile 2-3 dakika çırpın. Yarısını
buzdolabında beklettiğiniz kekin üzerine yayın ve ikinci
kat keki kapatın. Kalan süt ile ıslatın. Kalan krem şantiyi
kenarları açık kalacak şekilde pastanın üzerine sürün.
Buzdolabında 1-2 saat bekletin.

Öneri:

 ar yerine
N
frenk üzümü,
cranberry (turna
yemişi), kızılcık
gibi meyveler
kullanabilirsiniz.
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5. Süsleme ve 20x25 cm boyutlarında 2 adet pişirme kağıdı kesin.
servis: Bir tanesini tepsiye alın. Glazür poşetini kaynatılmış ve
1-2 dakika soğumaya bırakılmış suya koyup 5 dakika
bekletin. Kenarından kesip tepsideki pişirme kağıdının
üzerine dökün ve kaşık ile yayın. 1-2 dakika bekletip
üzerine ikinci pişirme kağıdını koyun (Şekil 1) ve alttaki
kağıt ile birlikte rulo şeklinde sarın (Şekil 2). Buzdolabında
20-25 dakika bekletin. Servisten önce ruloyu açıp (Şekil 3)
kırık parçaları pastanın üzerine yerleştirin ve ayırdığınız
narlı sosla süsleyin.
Şekil 1

Şekil 2

Şekil 3

Yaklaşık 25-30 adet

Yaklaşık 13-14 adet

Hamur:

Hamur:

450 g (4-4,5 su bardağı) un

165 g (1,5 su bardağı) un

1 poşet Dr. Oetker Hamur
Kabartma Tozu

1 poşet Dr. Oetker Hamur
Kabartma Tozu

1 çay kaşığı zencefil

250 g (2,5 su bardağı) ince öğütülmüş

1 çay kaşığı tarçın

kabuksuz badem

150 g tereyağı (oda sıcaklığında)

100 g (1,5 çay bardağı) Dr. Oetker
Pudra Şekeri

1 yumurta (orta boy)

1 poşet Dr. Oetker Şekerli Vanilin

120 g (1 su bardağı) esmer şeker

1 limon kabuğu rendesi

250 g bal

50 ml (yarım çay bardağı) süt

1 poşet Dr. Oetker Şekerli Vanilin

50 g eritilmiş tereyağı

Süslemek için:

1 yumurta akı

1 paket Dr. Oetker Şeker Hamuru

Üzeri için:

4-5 damla Dr. Oetker Jel
Renklendirici - Kırmızı

2-3 yemek kaşığı öğütülmüş badem

1 paket Dr. Oetker Süsleme
Glazürü Şekerli

3-4 adet kabuksuz badem
Kaplama:

1 paket Dr. Oetker Çikolata Kalpler

80 g beyaz çikolata

Şekil 1

Şekil 2

Neșeli Yeni Yıl
Kurabiyeleri

1. Ön hazırlık: Fırın tepsisine pişirme kağıdı serin. Fırını belirtilen dereceye ayarlayın ve ısınması
için önceden açın.
Turbo pişirme: 160°C (önceden ısıtılmış)
Alt-üst pişirme: 170°C (önceden ısıtılmış)
2. Hamurun U
 n, hamur kabartma tozu, zencefil ve tarçını karıştırın. Tereyağı, yumurta, esmer
hazırlanışı: şeker ve balı ayrı bir çırpma kabına alın ve mikser ile 2 dakika çırpın. Şekerli
vanilini ekleyip kısa bir süre daha çırpın. Üzerine hazırladığınız un karışımını
ilave edin ve elinizle yoğurun. Hamurun yarısını unlanmış tezgahta veya pişirme
kağıdının üzerine 1 cm kalınlığında açın. Yaklaşık 9x15 cm boyutlarında çocuk
şeklindeki kurabiye kalıbı ile kesin ve fırın tepsisine sıralayın. Hazırladığınız
çocuk şekillerinin bir kısmının tek kolunu içe doğru kıvırın ve arasına katlanmış
alüminyum folyo koyun (Şekil 1). Fırına alın ve pişirin.

Püf
noktası:
Kıvırdığınız
hamurların arasına
alüminyum
folyo yerine
pişirme kağıdı da
kullanabilirsiniz.
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Pişirme süresi: Yaklaşık 8-10 dakika
Fırından çıkarın ve soğumaya bırakın.
3. Süsleme ve Şeker hamuru paketini açın, 1/4'ünü alıp elinizde yoğurarak yumuşatın. Kalan
servis: şeker hamurunu hava almayacak şekilde sarın ve kaldırın. Yumuşattığınız şeker
hamurundan 0,5 cm çapında ve 5 cm uzunluğunda şeritler yapın. Bu şeritlerin
yarısının üzerine fırça yardımı ile kırmızı jel renklendirici sürün. Renklendirici
kuruduğunda bir kırmızı ve bir beyaz şeridi yan yana alın, hafif uzatarak birbirine
sarın ve bir kenarını baston şeklinde kıvırın (Şekil 2). Kalan şeritleri de aynı şekilde
hazırlayın. Soğuyan kurabiyeleri süsleme glazürleri ile kaş, göz, düğme yaparak
süsleyin. Kalp çikolatalarla papyon, şapka vs. süslemelerini yapın. Hazırladığınız
bastonları kıvrılmış kolların aralarına yerleştirin ve servis yapın.

Mum Kurabiyeler
1. Ön hazırlık: Un ve hamur kabartma tozunu karıştırıp derin bir kaba eleyin.
Üzerine öğütülmüş badem, pudra şekeri ve şekerli vanilini
ekleyip kaşık ile karıştırın. Üzerine limon kabuğu rendesi, süt,
eritilmiş tereyağı ve yumurta akını ilave edin. Mikserin hamur
karıştırıcı uçları ile malzemeler karışıncaya kadar çırpın. Daha
sonra hamuru eliniz ile kısa bir süre yoğurup streç film üzerine
alın, 20 cm uzunluğunda ve 6 cm çapında rulo şekline getirerek
sarın. Buzdolabının dondurucu bölümüne alın ve 1 saat bekletin.
2. Şekillendirme Fırın tepsisine pişirme kağıdı serin. Fırını belirtilen dereceye
ve pişirme: ayarlayın ve ısınması için önceden açın.
Turbo pişirme: 150°C (önceden ısıtılmış)
Alt-üst pişirme: 160°C (önceden ısıtılmış)
Hamuru dondurucudan çıkarıp bıçak yardımı ile 1,5 cm eninde
dilimleyin. Fırın tepsisine sıralayıp üzerlerine öğütülmüş badem
serpin. Bütün bademleri uzunlamasına kesin. Hamurların üzerine
mum şeklinde birer adet badem batırın ve pişirin.
Pişirme süresi: Yaklaşık 15-20 dakika
Fırından çıkarın ve soğumaya bırakın.
3. Süsleme ve Çikolatayı benmari yöntemi ile eritin ve fırça yardımı ile
servis: kurabiyelerin kenarlarını kaplayın. Pişirme kağıdı üzerine
sıralayın, çikolata donuncaya kadar bekletin ve servis yapın.

Püf
noktası:
 eyaz çikolatayı
B
fırça kullanmadan
kurabiyelerin
kenarlarını
çikolataya batırarak
da kaplayabilirsiniz.
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Yaklaşık 10 dilim

Yaklaşık 17 adet

Hamur:

Hamur:

220 g (2 su bardağı) un

165 g (1,5 su bardağı) un

1 poşet Dr. Oetker Hamur
Kabartma Tozu

150 g (1,5 su bardağı) öğütülmüş
badem

4 yumurta (orta boy)

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

170 g (1 su bardağı) toz şeker

125 g tereyağı (oda sıcaklığında)

100 ml (1 çay bardağı) süt

1 yumurta sarısı

1 poşet Dr. Oetker Şekerli Vanilin

2 yemek kaşığı soğuk su

200 g yumuşak margarin

1 poşet Dr. Oetker Şekerli Vanilin

70 g (1 çay bardağı) küp şeklinde
doğranmış kuru kayısı
65 g (1 çay bardağı) kurutulmuş turna
yemişi (cranberry)
50 g (1 çay bardağı) öğütülmüş badem
1 çay kaşığı muskat rendesi
1 limon kabuğu rendesi
Sos için:
1 poşet Dr. Oetker Beyaz
Çikolatalı Sos
500 ml (2,5 su bardağı) süt
Süslemek için:
2-3 adet kuru kayısı
7-8 adet kurutulmuş turna yemişi
(cranberry)
Kalıp:
Dr. Oetker Comfort Serisi Dilimli
Derin Kek Kalıbı (22 cm)

Kayısılı Cranberry'li
Kek

1. Ön hazırlık: Kalıbı margarin ile yağlayın. Fırını belirtilen dereceye ayarlayın ve ısınması için
önceden açın.
Turbo pişirme: 160°C (önceden ısıtılmış)
Alt-üst pişirme: 170°C (önceden ısıtılmış)

Püf
noktası:
 eki hazırlarken
K
muskat yerine
zencefil
kullanabilirsiniz.
Baharatlı lezzetler
seviyorsanız
muskat, zencefil
ile birlikte az
miktarda tarçın da
ekleyebilirsiniz.
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2. Hamurun U
 n ve hamur kabartma tozunu karıştırıp bir kaba eleyin. Yumurta ve toz şekeri
hazırlanışı ve ayrı bir çırpma kabına alın. Mikserin yüksek devrinde 2 dakika çırpın. Çırpmaya
pişirme: devam ederek sırayla süt, şekerli vanilin ve margarini ilave ederek 1 dakika çırpın.
Un karışımını ekleyip düşük devirde 1 dakika daha çırpın. Üzerine kuru kayısı,
cranberry, öğütülmüş badem, muskat rendesi ve limon kabuğu rendesini ilave edip
düşük devirde yarım dakika çırpın. Hamuru kalıba alın, üzerini düzeltin ve pişirin.
Pişirme süresi: Yaklaşık 40-45 dakika
Fırından çıkarın ve soğumaya bırakın. Keki kalıptan çıkarın ve servis tabağına
alın.
3. Sosun Beyaz çikolatalı sosu 2,5 su bardağı süt ile karıştırarak pişirin. Kaynamaya
hazırlanışı: başlayınca ocağı kısın ve 2-3 dakika daha pişirmeye devam edin. Ocaktan alın ve
arada karıştırarak soğutun.
4. Süsleme ve Servisten önce kekin üzerine sosu dökün. Kayısıları iri küpler şeklinde kesin. Keki
servis: kayısı ve cranberry ile süsleyip dilimleyerek servis yapın.

Desenli
Kurabiyeler
1. Ön hazırlık: Fırın tepsisine pişirme kağıdı serin. Fırını belirtilen dereceye
ayarlayın ve ısınması için önceden açın.
Turbo pişirme: 150°C (önceden ısıtılmış)
Alt-üst pişirme: 160°C (önceden ısıtılmış)
2. Hamurun U
 n, öğütülmüş badem, pudra şekeri, tereyağı, yumurta
hazırlanışı: sarısı, soğuk su ve şekerli vanilini bir kaba alın ve yoğurun.
Hamuru hafif unlanmış tezgaha alın ve merdane ile 30x33 cm
boyutlarında açın. 5x8 cm boyutlarında dikdörtgen parçalar
kesin ve fırın tepsisine sıralayın. Kalan hamurları toparlayıp
tekrar açın, farklı kalıplarla çiçek, yıldız, kalp vb. şekiller
kesin. Fırın tepsisindeki hamurların üzerlerine yerleştirin ve
pişirin.
Pişirme süresi: Yaklaşık 10 dakika
Fırından çıkarın. Soğutun ve servis yapın.

Öneri:
 urabiyelerin
K
üzerindeki
desenleri
oluştururken
farklı şekillerdeki
kurabiye ve
şeker hamuru
kalıplarından
yararlanabilirsiniz.
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Yaklaşık 24-25 adet
Hamur:
1 tatlı kaşığı Dr. Oetker Aktif Maya
Yarım çay bardağı ılık süt
350 g (3-3,5 su bardağı) un
1 tatlı kaşığı Dr. Oetker
Hamur Kabartma Tozu
1,5 çay kaşığı tuz
1 çay kaşığı toz şeker
1 yemek kaşığı sıvı yağ
100 g yumuşak margarin
200 ml (1 su bardağı) ılık süt
1 yumurta akı
İç malzeme:
50 g pastırma
3 adet küçük boy pırasa
2 yemek kaşığı sıvı yağ
Yarım çay kaşığı tuz
Yarım çay kaşığı karabiber
Üzeri için:
1 yumurta sarısı
1 tatlı kaşığı süt
1-2 tatlı kaşığı çörek otu

Pastırmalı Pırasalı
~
Pogaça
1. Hamurun Mayayı bir kaseye alın ve üzerine yarım çay bardağı ılık
hazırlanışı: sütü ilave edin. Kaşık ile bir kaç kez karıştırıp 10-15 dakika
bekletin.
Un ve hamur kabartma tozunu karıştırıp derin bir kaba
eleyin. Üzerine beklettiğiniz mayayı ilave edin. Tuz, toz
şeker, sıvı yağ, margarin, ılık süt ve yumurta akını ilave edip
iyice yoğurun. Üzerini kapatıp ılık ortamda 40-45 dakika
bekletin.
2. İç malzemenin Pastırmayı küp şeklinde doğrayın. Pırasayı ince halkalar
hazırlanışı: şeklinde doğrayın. Kısık ateşte sıvı yağ ile 4-5 dakika
hafif kavurun. Üzerine pastırma, tuz ve karabiberi ekleyip
karıştırın. Ocaktan alın ve soğumaya bırakın.

Püf
noktası:
Mayalı hamuru
yumuşak
hazırlayın.
Unun tamamını
başta eklemeyip
yoğururken
azar azar ilave
ederseniz daha iyi
sonuç alırsınız.
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3. Şekillendirme Fırın tepsisine pişirme kağıdı serin. Fırını belirtilen dereceye
ve pişirme: ayarlayın ve ısınması için açın.
Turbo pişirme: 160°C (önceden ısıtılmış)
Alt-üst pişirme: 170°C (önceden ısıtılmış)
Mayalanan hamuru kısa bir süre yoğurun. Hamuru hafif
unlanmış tezgahta merdane ile 0,5 cm kalınlığında açın ve
9 cm çapındaki kalıpla kesin (Şekil 1). Kestiğiniz hamurların
üzerine iç malzemeden koyup poğaça şeklinde katlayın
ve fırın tepsisine sıralayın (Şekil 2). Yumurta sarısı ve sütü
karıştırıp üzerlerine sürün. Çörek otu serpin ve pişirin.
Pişirme süresi: Yaklaşık 20-25 dakika
Fırından çıkarıp ılık veya soğuduktan sonra servis yapın.

Şekil 1

Şekil 2

