Rengarenk
esiz bahar
lezzetleri

Tarif Kitapçığı No.35

Rengarenk bir bahar geliyor!
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

Ahududulu So¤uk Pasta
Antep Fıstıklı Rulo Pasta
Hindistan Cevizli Kokteyl Pasta
Bahar Çemberi
Pudingli Ekler
Kelebekli Bahar Pastası
Külahta Meyveli Puding
Crèmé Olé'li Bö¤ürtlenli Pasta
Çilekli Crèmé Olé'li Tart
Saksıda Kakaolu Puding
Ka¤ıt Helvada Vanilyalı Puding
Yaban Mersinli Muzlu Kup
Gül Desenli Pasta

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.

Sayfa 4
Sayfa 5
Sayfa 6
Sayfa 8
Sayfa 9
Sayfa 10
Sayfa 12
Sayfa 13
Sayfa 14
Sayfa 15
Sayfa 16
Sayfa 17
Sayfa 18

Yaklaşık 8 dilim
Malzemeler:
Ahududulu karışım:
300 g ahududu
40 g (yarım çay bardağı) toz şeker
1 poşet Dr. Oetker Krem Şanti
150 ml (1,5 çay bardağı)
buzdolabında soğutulmuş süt
Pudingli karışım:
200 ml (1 su bardağı) krema
1 poşet Dr. Oetker Vanilyalı Puding
300 ml (1,5 su bardağı) süt
Dolgu:
10-15 adet ahududu
2 yemek kaşığı iri kırılmış badem
Çikolatalı sos:
1 poşet Dr. Oetker Çikolatalı Sos
500 ml (2,5 su bardağı) süt
Süslemek için:
10 adet ahududu
Kalıp:
Dr. Oetker Mini Serisi
Kelepçeli Kalıp (18 cm)

Yaklaşık 12 dilim
Malzemeler:
Hamur:
110 g (1 su bardağı) un
1 poşet Dr. Oetker Hamur
Kabartma Tozu
2 yemek kaşığı Dr. Oetker
Gourmet Kakao
4 yumurta (orta boy)
85 g (1 çay bardağı) toz şeker
1 poşet Dr. Oetker Şekerli Vanilin
1 yemek kaşığı Dr. Oetker Pudra
Şekeri
Puding:
1 poşet Dr. Oetker Antep Fıstıklı
Puding
300 ml (1,5 su bardağı) süt
3 yemek kaşığı krema
Üzeri için:
Yarım çay bardağı öğütülmüş
Antep fıstığı
1-2 yemek kaşığı kayısı reçeli suyu

Ahududulu So¤uk Pasta
1. Ahududulu Kalıbın içini streç film ile kaplayın. Ahududu ve toz şekeri mutfak robotuna alın
karışımın ve püre haline getirin. 1,5 çay bardağı soğuk sütü çırpma kabına alın. Üzerine
hazırlanışı: krem şanti poşetini boşaltın. Mikser ile önce düşük, sonra yüksek devirde toplam
2-3 dakika çırpın. Hazırladığınız krem şantinin yarısını ayrı bir kaba alın ve
buzdolabında bekletin. Çırpma kabındaki krem şantinin üzerine hazırladığınız
ahududu püresini ilave edin ve 2 dakika çırpın. Karışımı kalıba dökün ve üzerini
düzeltin. Streç film ile kapatıp buzdolabının dondurucu bölümünde 30 dakika
bekletin.

2. Pudingli karışım: 1,5 su bardağı sütü ve 1 su bardağı kremayı bir tencereye alın. Üzerine puding
poşetini boşaltın ve orta ateşte sürekli karıştırarak pişirin. Kaynamaya başlayınca
ocağı kısıp 2-3 dakika daha karıştırarak pişirmeye devam edin. Ocaktan alıp bir
çırpma kabına boşaltın ve arada karıştırarak soğutun.

3. Pastanın Soğuyan pudingi mikser ile 1 dakika çırpın. Üzerine ayırdığınız krem şantiyi ekleyin
hazırlanışı: ve 2 dakika daha çırpın.
Dondurucuda beklettiğiniz ahududulu karışımın üzerine ahududuları sıralayın ve
badem kırığını serpin. Üzerine hazırladığınız pudingli karışımı dökün ve yayın.
Üzerini streç film ile kapatıp dondurucuda 4-5 saat bekletin.

4. Çikolatalı sos: 2,5 su bardağı sütü bir tencereye alın. Üzerine çikolatalı sos poşetini boşaltın. Orta
ateşte karıştırarak pişirin. Kaynamaya başlayınca ocağı kısın ve 2-3 dakika daha
pişirin. Ocaktan alıp bir kaba boşaltın ve arada karıştırarak soğutun. Oda sıcaklığına
gelince buzdolabına alın.

5. Süsleme ve Pastayı kalıbından ve streç filmden çıkarıp bir servis tabağına alın. Üzerine çikolatalı
servis: sosu döküp ahududu ile süsleyin. Dilimleyerek servis yapın.
*Bu tarifte kullanılan kalıbı sanalmagaza.droetker.com.tr internet adresinden temin
edebilirsiniz.
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Antep Fıstıklı Rulo Pasta
1. Ön hazırlık: Fırın tepsisine pişirme kağıdı serin. Fırını belirtilen dereceye
ayarlayıp ısınması için önceden açın
Turbo pişirme: 190°C (önceden ısıtılmış)
Alt-üst pişirme: 200°C (önceden ısıtılmış)

2. Hamurun Un, hamur kabartma tozu ve kakaoyu bir kaba alın ve karıştırın. Yumurta ve toz şekeri ayrı bir
hazırlanışı ve çırpma kabına alın. Mikserin çırpıcı uçları ile 5 dakika çırpın. Üzerine şekerli vanilini ilave edip
pişirme: kısa bir süre daha çırpın. Hazırladığınız kakaolu un karışımını ekleyin ve düşük devirde 1 dakika
çırpın. Hamuru hazırladığınız fırın tepsisine alın, kaşık yardımı ile 32x35 cm boyutlarında yayın
ve pişirin.
Pişirme süresi: Yaklaşık 8-10 dakika

Aynı boyutlarda kesilmiş ikinci bir pişirme kağıdının üzerine 1 yemek kaşığı pudra şekeri serpin.
Fırından çıkardığınız pandispanyayı bekletmeden hazırladığınız pişirme kağıdının üzerine ters
çevirerek koyun. Üstte kalan pişirme kağıdını çıkarın ve alttaki kağıt ile birlikte rulo şeklinde sarın.
Bu şekilde soğumaya bırakın.

3. Dolgunun Sütü tencereye alın. Üzerine puding poşetini boşaltın ve orta ateşte sürekli karıştırarak pişirin.
hazırlanışı: Kaynamaya başladığında ocağı kısın ve 2 dakika daha karıştırarak pişirmeye devam edin. Süre
sonunda ocaktan alın ve arada karıştırarak soğutun.

4. Şekillendirme Soğuyan pudingin içerisine kremayı ilave edin ve mikserin çırpıcı uçları ile 1-2 dakika çırpın.
ve dolgu: Soğuyan pandispanyayı açın ve üzerine hazırladığınız dolguyu yayın. Kağıttan ayırarak tekrar
rulo şeklinde sarın ve servis tabağına alın. Buzdolabında 1-2 saat bekletin.
5. Servis: Pişirme kağıdından 4 cm genişliğinde 15 cm uzunluğunda 4 adet şerit kesin. Bu şeritleri rulo
pastanın üzerine birbirine paralel şekilde aralıklı sarın. Kalan boşluklara fırça yardımı ile
reçel suyu sürün ve öğütülmüş Antep fıstığı serpin. Pişirme kağıtlarını dikkatlice kaldırın ve
dilimleyerek servis yapın.
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Yaklaşık 8 dilim
Malzemeler:
Hamur:
80 g bitter çikolata
110 g (1 su bardağı) un
1 poşet Dr. Oetker Hamur
Kabartma Tozu
2 yemek kaşığı Dr. Oetker Kakao
3 yumurta (orta boy)
Yarım çay bardağı toz şeker
1 poşet Dr. Oetker Şekerli Vanilin
200 ml (1 su bardağı) süt
80 g tereyağı (oda sıcaklığında)
Dolgu:
1 poşet Dr. Oetker Çikolatalı
Hindistan Cevizli Puding
300 ml (1,5 su bardağı) süt
2 yemek kaşığı fındık kırığı
1-2 yemek kaşığı Dr. Oetker
Çikolata Parçaları
Kaplama:
25 g (yarım su bardağı) Hindistan
cevizi rendesi
1 poşet Dr. Oetker Krem Şanti
200 ml (1 su bardağı)
buzdolabında soğutulmuş süt
Süslemek için:
2 adet vanilyalı gofret
20 g bitter çikolata
Kalıp:
Bombeli derin metal kap (16 cm)
Bombeli derin metal kap (14 cm)

Hindistan Cevizli
Kokteyl Pasta
1. Ön hazırlık: Kapları margarin ile yağlayın. Fırını belirtilen dereceye
ayarlayıp ısınması için önceden açın. 80 g bitter çikolatayı
benmari yöntemi ile eritin.
Turbo pişirme: 170°C (önceden ısıtılmış)
Alt-üst pişirme: 180°C (önceden ısıtılmış)

2. Hamurun Un, hamur kabartma tozu ve kakaoyu bir kaba alın ve
hazırlanışı: karıştırın. Yumurta ve toz şekeri çırpma kabına alın. Mikserin
çırpıcı uçları ile yüksek devirde 3 dakika çırpın. Mikseri düşük
devire alın, çırpmaya devam ederek şekerli vanilin, süt,
tereyağı ve eritilmiş bitter çikolatayı ilave edip 2 dakika daha
çırpın. Hazırladığınız un karışımını azar azar ilave ederek
1 dakika daha çırpın. Hamurun 1/3'ünü 14 cm çapındaki kaba,
kalan hamuru 16 cm çapındaki kaba alın ve pişirin.
Pişirme süresi: Yaklaşık 25-30 dakika
Süre sonunda fırından çıkarın. 5 dakika sonra kekleri
kaplardan dikkatlice çıkarın ve soğumaya bırakın. Fırını
kapatmayın.

3. Hindistan Fırın tepsisine pişirme kağıdı serin ve üzerine Hindistan
cevizinin cevizi rendesini yayın. Fırına alın, arada fırının kapağını
hazırlanışı: açıp kaşık yardımıyla karıştırarak yaklaşık 5 dakika hafif
kızarıncaya kadar bekletin. Süre sonunda fırından alın.
Hindistan cevizlerini bir tabağa alın ve soğumaya bırakın.

4. Dolgunun 1,5 su bardağı sütü tencereye alın ve üzerine puding poşetini
hazırlanışı: boşaltın. Orta ateşte sürekli karıştırarak pişirin. Kaynamaya
başlayınca ocağı kısın ve 1-2 dakika daha pişirmeye
devam edin. Ocaktan alıp çırpma kabına boşaltın ve arada
karıştırarak soğutun.

5. Şekillendirme ve 16 cm çapındaki keki bombeli kısmı aşağıya gelecek şekilde
dolgu: servis tabağına alın. İçini tatlı kaşığı yardımı ile tabanı bütün
bırakacak şekilde 5 cm çapında oyun. 14 cm çapındaki keki
tatlı kaşığı ile oyarak ortasında 4 cm çapında delik oluşturun.
Bombeli kısmı üste gelecek şekilde servis tabağındaki kekin
üzerine oturtun.

Krem şantiyi soğuk süt ile 2-3 dakika çırpın. Soğuyan
pudingin üzerine 3 yemek kaşığı krem şanti ekleyin ve mikser
ile 2 dakika çırpın. Fındık kırığı ve çikolata parçalarını ilave
edip karıştırın. Keklerin ortasında açtığınız boşluğun içine
doldurun. Kalan krem şantiden üst süsleme için 1-2 yemek
kaşığı ayırıp kalanı ile pastayı oval şekilde kaplayın.
Hazırladığınız Hindistan cevizi rendesi ile krem şantinin
üzerini tamamen kaplayın. Buzdolabına alın ve 1-2 saat
bekletin.
Krem şanti, gofret ve çikolata ile süsleyip dilimleyerek servis
yapın.
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Yaklaşık 10 dilim
Malzemeler:
Hamur:
165 g (1,5 su bardağı) un
1 poşet Dr. Oetker Hamur
Kabartma Tozu
2 yemek kaşığı Dr. Oetker Kakao
3 yumurta (orta boy)
1 tutam tuz
130 g (1,5 çay bardağı) toz şeker
1 poşet Dr. Oetker Şekerli Vanilin
100 ml (1 çay bardağı) süt
100 g tereyağı (oda sıcaklığında)
Dolgu:
1 poşet Dr. Oetker Bitter Çikolatalı
Puding
400 ml (2 su bardağı) süt
Islatmak için:
200 ml (1 su bardağı) süt
Kaplama:
100 ml (yarım su bardağı) krema
150 g bitter çikolata
Süslemek için:
Renkli şekerlemeler
2-3 yemek kaşığı Dr. Oetker
Pasta Süsü Şekerli
Kalıp:
Dr. Oetker Profi Serisi Alman
Pastası Kalıbı (26 cm)

Yaklaşık 12 adet
Malzemeler:

Hamur:
80 g (1,5 çay bardağı) un
1 çay kaşığı Dr. Oetker Buğday
Nişastası
Yarım çay kaşığı Dr. Oetker
Hamur Kabartma Tozu
50 g margarin
150 ml (1,5 çay bardağı) su
1 tatlı kaşığı toz şeker
2 yumurta (orta boy)
Dolgu:
1 poşet Dr. Oetker Bitter Çikolatalı
Puding
400 ml (2 su bardağı) süt
Üzeri için:
100 ml (1 çay bardağı) krema
160 g bitter çikolata
Süslemek için:
2 yemek kaşığı iri kırılmış Antep
fıstığı

Bahar Çemberi

1. Ön hazırlık: Kalıbı 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, hamur kabartma tozu ve kakaoyu karıştırıp bir kaba eleyin. Yumurta, tuz ve
hazırlanışı: toz şekeri ayrı bir çırpma kabına alın, mikser ile önce düşük, sonra yüksek devirde
3-4 dakika çırpın. Şekerli vanilin, süt ve tereyağını ilave edip 1 dakika çırpın. Un
karışımını azar azar ilave ederek mikserin düşük devrinde 1 dakika daha çırpın.
Hamuru kalıba alın, üzerini düzeltin ve pişirin.
Pişirme süresi: Yaklaşık 20-25 dakika

Fırından çıkarın. 5 dakika sonra kalıptan çıkarın ve soğumaya bırakın.

3. Dolgunun Sütü tencereye alın. Üzerine puding poşetini boşaltın ve orta ateşte sürekli
hazırlanışı: karıştırarak pişirin. Kaynama başlayınca 1-2 dakika daha pişirin. Ocaktan alın ve
arada karıştırarak soğutun.

4. Şekillendirme: Soğuyan pudingi düz uçlu krema sıkma torbasına doldurun. Keki enlemesine ikiye
kesin, alt katı servis tabağına alın ve yarım su bardağı süt ile ıslatın. Pudingi kekin
kenarlarından taşmayacak şekilde üzerine sıkın. İkinci kat keki üzerine kapatın ve
kalan süt ile ıslatın.
5. Süsleme ve Kremayı kısık ateşte ısıtın, kaynamaya başladığında ocaktan alın. Bekletmeden
servis: bitter çikolatayı ilave edin ve eriyinceye kadar karıştırın. Oda sıcaklığına
geldiğinde kekin üzerini kaplayın. Buzdolabında 1 saat bekletin. Üzerini renkli
şekerlemeler ve şekerli pasta süsü ile süsleyip dilimleyerek servis yapın.
*Bu tarifte kullanılan kalıbı sanalmagaza.droetker.com.tr internet adresinden
temin edebilirsiniz.
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Pudingli Ekler
1. Ön hazırlık: Fırın tepsisine pişirme kağıdı serin. Fırını belirtilen dereceye ayarlayıp ısınması için önceden
açın.
Turbo pişirme: 200°C (önceden ısıtılmış)
Alt-üst pişirme: 210°C (önceden ısıtılmış)

2. Hamurun Un, nişasta ve hamur kabartma tozunu karıştırıp eleyin. Margarin, su ve toz şekeri bir tencereye
hazırlanışı ve alın ve orta ateşte kaynatın. Hazırladığınız un karışımını kaynayan margarinli suya tek seferde
pişirme: ekleyin. Oluşan hamuru kısık ateşte 1-2 dakika süre ile karıştırarak pişirin. Hamuru ocaktan
alın ve çırpma kabına koyun. Yaklaşık 10 dakika sonra kabuk tutmaması için üzerini kapatın
ve soğumaya bırakın. Yumurtaları soğuyan hamura teker teker ekleyerek mikser ile 6-7 dakika
çırpın.
Hamuru 1 cm çapında düz uçlu krema sıkma torbasına doldurun, fırın tepsisine 7-8 cm
uzunluğunda aralıklı sıkın ve pişirin.
Pişirme süresi: Yaklaşık 20-25 dakika
Fırından çıkarın ve soğumaya bırakın.

3. Dolgunun 2 su bardağı sütü bir tencereye alın ve üzerine puding poşetini boşaltın. Orta ateşte sürekli
hazırlanışı: karıştırarak pişirin. Kaynamaya başlayınca ocağı kısın ve 2-3 dakika daha karıştırarak pişirmeye
devam edin. Ocaktan alıp bir kaba dökün ve arada karıştırarak soğutun. Oda sıcaklığına gelince
buzdolabına alın ve 1 saat bekletin.
Eklerleri ortadan enlemesine ikiye kesin. Soğuyan pudingi arzuya göre krema sıkma torbası ile
eklerlerin içine doldurun ve servis tabağına sıralayın.

4. Süsleme ve Kremayı kısık ateşte kaynayıncaya kadar bekletin. Kaynamaya başlayınca ocaktan alın, üzerine
servis: çikolatayı ekleyin ve eriyinceye kadar karıştırın. 5 dakika bekletip tatlı kaşığı ile eklerlerin üzerine
kaplayacak şekilde dökün. Bekletmeden üzerlerine Antep fıstığı serpin. Buzdolabında 1-2 saat
bekletin ve servis yapın.
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Yaklaşık 8 dilim
Malzemeler:
Hamur:
110 g (1 su bardağı) un
1 poşet Dr. Oetker Hamur
Kabartma Tozu
3 yumurta (orta boy)
85 g (1 çay bardağı) toz şeker
1 poşet Dr. Oetker Şekerli Vanilin
100 g yumuşak margarin
Dolgu:
1 poşet Dr. Oetker Çilekli Puding
400 ml (2 su bardağı) süt
1 poşet Dr. Oetker Krem Şanti
200 ml (1 su bardağı)
buzdolabında soğutulmuş süt
100 g (1 su bardağı) küp şeklinde
doğranmış çilek
60 g (yarım su bardağı) iri kırılmış
kabuksuz badem
Kaplama:
2 paket Dr. Oetker Şeker Hamuru
25 damla Dr. Oetker Jel
Renklendirici - Kırmızı
25 damla Dr. Oetker Jel
Renklendirici - Mavi
30 damla Dr. Oetker Jel
Renklendirici - Sarı
30 damla Dr. Oetker Jel
Renklendirici - Yeşil
Dr. Oetker Buğday Nişastası
Kalıp:
Kelepçeli kalıp (18 cm)
Dr. Oetker Kelebek Şeker Hamuru
Kalıpları

Kelebekli
Bahar Pastası
1. Ön hazırlık: Kalıbın tabanına pişirme kağıdı 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 ve hamur kabartma tozunu bir kaba alın ve karıştırın.
hazırlanışı: Yumurta ve toz şekeri çırpma kabına alın ve mikserin çırpıcı
uçları ile yüksek devirde 5 dakika çırpın. Şekerli vanilin ve
margarini ilave edip 2 dakika daha çırpın. Un karışımını
ilave edip düşük devirde 1 dakika çırpın. Hamuru kalıba alın,
üzerini düzeltin ve pişirin.
Pişirme süresi: Yaklaşık 30-35 dakika
Fırından aldığınız keki 5 dakika sonra kalıptan çıkarın ve
soğumaya bırakın.

3. Dolgunun Sütü tencereye alın, üzerine puding poşetini boşaltın ve orta
hazırlanışı: ateşte sürekli karıştırarak pişirin. Kaynama başladığında
ocağı kısın ve 2 dakika daha karıştırarak pişirin. Ocaktan alın
ve arada karıştırarak soğutun.

4. Şeker 1 paket şeker hamurunu 4 eşit parçaya bölün. Kırmızı, mavi,
hamurunun sarı ve yeşil jel renklendiriciler ile her birini ayrı renk yapın.
renklendirilmesi: Hava almayacak şekilde streç film ile sarın.

5. Dolgu ve Soğuyan keki enlemesine üçe kesin. Krem şantiyi soğuk
kaplama: süt ile 2-3 dakika çırpın. 5 yemek kaşığı kadarını ayrı bir
kaba alın. Soğuyan pudingi kalan krem şantiye ekleyin ve
mikserin yüksek devrinde 2 dakika çırpın. Kekin üst katını
ters çevirerek servis tabağına alın. Hazırladığınız pudingli
karışımın yarısını üzerine yayın, çilek ve bademlerin yarısını
serpin. İkinci kat keki üzerine kapatın, kalan pudingi yayın,
çilek ve bademleri serpin. En üste son kat keki kapatın.
Ayırdığınız krem şantiyi kenarlardaki boşlukları dolduracak ve
kekin yüzeyinde ince bir tabaka olacak şekilde sürün. Pastayı
buzdolabına alın.
Hazırladığınız renkli şeker hamurlarını birleştirin ve ebruli
renkler oluşuncaya kadar kısa bir süre yoğurun. Az miktarda
nişasta serpilmiş tezgahta merdane ile 0,5 cm kalınlığında
açın ve pastayı kaplayın. İkinci şeker hamurunu paketinden
çıkarın ve yumuşaması için kısa bir süre yoğurun. Tezgaha
az miktarda nişasta serpin ve merdane yardımı ile 0,5 cm
kalınlığında açın. Orta kısmından kelebek kalıpları ile
kelebek şekilleri kesip çıkarın. Çıkardığınız kelebek şekillerini
ters çevirip merdane üzerine sıralayarak kıvrık bir şekilde
kurumaya bırakın. Renkli şeker hamuru ile kapladığınız
pastanın üzerine fırça yardımı ile az miktarda su sürün.
Beyaz hamuru kelebek şekillerini bozmadan pastanın üzerine
alın ve kaplayın. Servisten önce kuruttuğunuz kelebekleri
pastanın üzerine az miktarda su sürerek yapıştırın.
*Bu tarifte kullanılan kalıbı sanalmagaza.droetker.com.tr
internet adresinden temin edebilirsiniz.
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Yaklaşık 6 adet
Malzemeler:
Dolgu:
1 poşet Dr. Oetker Çilekli Puding
200 ml (1 su bardağı) krema
200 ml (1 su bardağı) süt
65 g (1 çay bardağı) küp şeklinde
doğranmış ananas
50 g (1 çay bardağı) küp şeklinde
doğranmış çilek
60 g (1 çay bardağı) iri kırılmış
kabuksuz badem
Hamur:
2 yumurta (orta boy)
85 g (1 çay bardağı) toz şeker
50 g eritilmiş margarin
1 poşet Dr. Oetker Şekerli Vanilin
Yarım çay kaşığı tarçın
50 ml (yarım çay bardağı) su
110 g (1 su bardağı) un
Üzeri için:
1 yemek kaşığı Dr. Oetker Çikolata
Parçaları

Külahta Meyveli Puding
1. Ön hazırlık: Kartondan 16x16 cm boyutlarında bir kare kesin. Bu kartonu huni şekline getirin,
birleşme yerlerini zımbalayıp uç kısımlarına bant yapıştırın. Huninin geniş ağız
kısmındaki fazlalık üçgen bölümünü kesip düz hale getirin. Üzerini alüminyum folyo
ile kaplayın.

2. Dolgunun Krema ve sütü bir tencereye alın, üzerine puding poşetini boşaltın ve orta ateşte
hazırlanışı: sürekli karıştırarak pişirin. Kaynamaya başladığında ocağı kısın ve 2-3 dakika daha
pişirin. Ocaktan alın ve arada karıştırarak soğutun. Ananas, çilek ve bademleri
pudinge ilave edin ve karıştırın. Yaklaşık 22x22 cm boyutlarındaki bir kalıba alın,
üzerini düzeltip streç film ile kapatın ve buzdolabının dondurucu bölümünde 1 saat
bekletin.

3. Hamurun Yumurta ve toz şekeri bir kaba alın, el çırpıcısı ile iyice karışıncaya kadar 1-2 dakika
hazırlanışı ve çırpın. Eritilmiş margarin, şekerli vanilin, tarçın ve suyu ilave edip 1 dakika daha
pişirme: çırpın. Unu ekleyin ve kısa bir süre daha karıştırın. Tost makinasını iyice ısıtın. Orta
kısmını margarin ile yağlayın. Üzerine 1-1,5 yemek kaşığı hamur dökün ve 15 cm
çapında daire şeklinde ince yayın. Tost makinasının kapağını kapatın ve 5 dakika
pişirin. Süre sonunda hamuru tost makinasından alın ve hemen hazırladığınız huniye
sararak külah şekli verin. Tost makinasını tekrar yağlayıp aynı şekilde ikinci hamuru
pişirin. Huniyi bir önceki külahın içinden çıkarın ve pişen hamuru üzerine sarın.
Hamurun tamamını aynı şekilde pişirin ve şekillendirin.
4. Servis: Pudingi dondurucudan çıkarın. Dondurma kaşığı ile toplar çıkarın ve soğuyan
külahların içerisine yerleştirin. Çikolata parçaları ile süsleyin ve bekletmeden servis
yapın.

Crème Olé'li
Bö¤ürtlenli Pasta

Yaklaşık 8 dilim
Malzemeler:
Hamur:
80 g (1,5 çay bardağı) un
1 tatlı kaşığı Dr. Oetker Hamur
Kabartma Tozu
3 yumurta (orta boy)
85 g (1 çay bardağı) toz şeker
1 tatlı kaşığı Dr. Oetker Şekerli
Vanilin
Islatmak için:
100 ml (1 çay bardağı) süt
1 tatlı kaşığı toz şeker
Dolgu:
1 poşet Dr. Oetker Çilek Aromalı
Crème Olé
300 ml (1,5 su bardağı)
buzdolabında soğutulmuş süt
200 ml (1 su bardağı) krema
1 su bardağı böğürtlen
Yarım çay bardağı iri kırılmış
badem
Üzeri için:
4-5 adet böğürtlen
50 ml (yarım çay bardağı) su
1 poşet Dr. Oetker Krem Şanti
200 ml (1 su bardağı) krema
Süslemek için:
10-15 adet böğürtlen
3-4 yemek kaşığı yaprak badem
Kalıp:
Dr. Oetker Mini Serisi Kelepçeli
Kalıp (18 cm)

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

Fırından aldığınız keki 10 dakika sonra kalıptan çıkarın ve soğumaya bırakın.

3. Dolgunun 1 tatlı kaşığı toz şekeri 1 çay bardağı süt ile karıştırın. Keki enlemesine üçe
hazırlanışı: kesin. İlk katını ters çevirip servis tabağına alın ve şekerli sütün 1/3'ü ile ıslatın.
1,5 su bardağı süt ve 1 su bardağı kremayı çırpma kabına boşaltın. Crème Olé
poşetini ilave edin. Mikser ile önce düşük, sonra yüksek devirde toplam 3 dakika
çırpın. Yarısını ıslattığınız kekin üzerine yayın ve böğürtlenin yarısını sıralayın.
Bademlerin yarısını serpin ve üzerine ikinci kat keki koyun. Islatıp kalan Crème
Olé, böğürtlen ve bademleri üzerine koyun. Son kat keki kapatın ve kalan şekerli
süt ile ıslatın. Buzdolabına alın.
4. Kaplama ve Böğürtlen ve suyu küçük bir kaba alıp kısık ateşte 5 dakika kaynatın. Ocaktan alıp suyunu
süsleme: kullanmak üzere süzün ve soğumaya bırakın.

Çırpma kabına 1 su bardağı krema ve 2 yemek kaşığı böğürtlen suyu koyun. Üzerine krem
şanti poşetini boşaltın. Mikser ile 2-3 dakika çırpın. Yarısı ile pastayı kaplayın. Kalan krem
şantiyi mikser ile 1 dakika çırpın ve 0,5 cm çapında yıldız uçlu krema sıkma torbasına doldurun.
Pastanın üzerine gül şeklinde sıkarak süsleyin. Buzdolabında 1-2 saat bekletin. Böğürtlen ve
badem ile süsleyip dilimleyerek servis yapın.
*Bu tarifte kullanılan kalıbı sanalmagaza.droetker.com.tr internet adresinden temin edebilirsiniz.
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Yaklaşık 6 kup

Yaklaşık 9 dilim
Malzemeler:
Taban:
180 g (1 su bardağı) yulaf ezmesi
120 g (1 su bardağı) iri kırılmış
kabuksuz badem
1 limon kabuğu rendesi
75 g eritilmiş tereyağı
2 yemek kaşığı bal
Krema:
1 poşet Dr. Oetker Damla Sakızlı
Crème Olé
300 ml (1,5 su bardağı)
buzdolabında soğutulmuş süt
200 ml (1 su bardağı) krema
Süslemek için:
20-25 adet çilek
1 poşet Dr. Oetker Tartjöle
2 yemek kaşığı toz şeker
250 ml (2,5 çay bardağı) su
Kalıp:
Kare kalıp (22x22 cm)

Malzemeler:

Puding:
1 poşet Dr. Oetker Kakaolu
Puding
750 ml (3,5 su bardağı) süt

Hamur:
75 g tereyağı (oda sıcaklığında)
Yarım çay bardağı toz şeker
1 yemek kaşığı bal
110 g (1 su bardağı) un
2 yemek kaşığı Dr. Oetker Kakao
1 yemek kaşığı Dr. Oetker
Çikolata Parçaları
2 yemek kaşığı iri kırılmış Antep
fıstığı
Süslemek için:
Taze nane

Kalıp:
Dikdörtgen kalıp (23x28 cm)

Çilekli
Crème Olé'li Tart
1. Ön hazırlık: Fırını belirtilen dereceye ayarlayıp ısınması için önceden açın.
Turbo pişirme: 170°C (önceden ısıtılmış)
Alt-üst pişirme: 180°C (önceden ısıtılmış)

2. Tabanın Yulaf ezmesi, badem, limon kabuğu rendesi, eritilmiş tereyağı ve balı bir kaba alın.
hazırlanışı ve Kaşık ile iyice karıştırın. Karışımı kalıba alın, kaşığın tersi ile bastırarak tabana
pişirme: yayın ve pişirin.
Pişirme süresi: Yaklaşık 10-12 dakika
Fırından çıkarıp soğumaya bırakın.

3. Krema ve Soğuk süt ve kremayı bir çırpma kabına alın. Üzerine Crème Olé poşetini
tartın hazırlanışı: boşaltın. Mikser ile önce düşük, sonra yüksek devirde toplam 3 dakika çırpın.
Hazırladığınız kremayı kalıptaki tabanının üzerine yayın.
Çilekleri ortadan ikiye kesip tartın üzerine sıralayın. Tartjöle ve 2 yemek kaşığı toz
şekeri küçük bir tencereye alın ve iyice karıştırın. Üzerine 2,5 çay bardağı suyu
ilave edin. Orta ateşte sürekli karıştırarak pişirin. Kaynamaya başlayınca 1 dakika
daha pişirin. Ocaktan alıp 1 dakika karıştırarak soğutun. Kaşık ile çileklerin
üzerine yayın. Buzdolabına alın, 2-3 saat bekletin ve dilimleyerek servis yapın.
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Saksıda
Kakaolu Puding
1. Pudingin 3,5 su bardağı sütü bir tencereye alın. Üzerine puding poşetini
hazırlanışı: boşaltın ve orta ateşte karıştırarak pişirin. Kaynamaya başlayınca
ocağı kısın ve 2-3 dakika daha pişirmeye devam edin. Ocaktan
alın ve kupların yarısına kadar doldurun. Oda sıcaklığına gelince
buzdolabına alın ve 1-2 saat bekletin.

2. Hamurun Kalıba pişirme kağıdı serin. Fırını belirtilen dereceye ayarlayıp
hazırlanışı ve ısınması için önceden açın.
pişirme:
Turbo pişirme: 170°C (önceden ısıtılmış)
Alt-üst pişirme: 180°C (önceden ısıtılmış)

Tereyağı, toz şeker, bal, un, kakao, çikolata parçaları ve Antep
fıstığını derin bir kaba alın. Parmak uçlarınız ile fazla ezmeden
karıştırarak iri taneli granüller haline getirin. Bu granülleri kalıbın
içine serpiştirin ve pişirin.
Pişirme süresi: Yaklaşık 10-15 dakika
Fırından çıkarın ve soğumaya bırakın.

3. Kupların Soğuyan pudinglerin üzerini granüllü kek kırıntıları ile doldurun.
hazırlanışı: Üzerlerine taze nane dalları batırarak bitki görüntüsü verin ve
servis yapın.
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Yaklaşık 4 kup

Yaklaşık 12 dilim
Malzemeler:
Pudingli karışım:
1 poşet Dr. Oetker Vanilyalı
Puding
300 ml (1,5 su bardağı) süt
200 ml (1 su bardağı) krema
1 yumurta sarısı
4 adet çilek
1 poşet Dr. Oetker Krem Şanti
200 ml (1 su bardağı)
buzdolabında soğutulmuş süt
2 yemek kaşığı Dr. Oetker
Çikolata Parçaları
2 yemek kaşığı iri kırılmış
kabuksuz badem
6 adet kağıt helva

Malzemeler:

Pudingli karışım:
1 poşet Dr. Oetker Muzlu Puding
500 ml (2,5 su bardağı) süt
8 adet vanilyalı gofret
Yarım çay bardağı fındık kırığı
1 yemek kaşığı bal
1 çay bardağı yaban mersini
(blueberry)
100 ml (1 çay bardağı) krema
Süslemek için:
1,5-2 yemek kaşığı Dr. Oetker
Çikolata Parçaları
4 adet vanilyalı gofret
10-12 adet yaban mersini
(blueberry)

Ka¤ıt Helvada
Vanilyalı Puding
1. Pudingli 1,5 su bardağı süt, 1 su bardağı krema ve yumurta sarısını bir tencereye alıp
karışımın çırpma teli ile iyice karıştırın. Üzerine puding poşetini boşaltın ve orta ateşte
hazırlanışı: sürekli karıştırarak pişirin. Kaynamaya başlayınca ocağı kısın ve 2-3 dakika
daha pişirmeye devam edin. Ocaktan alıp bir kaba boşaltın ve arada karıştırarak
soğutun.
Çilekleri yıkayıp kurulayın ve minik küpler şeklinde kesin. Krem şantiyi 1 su
bardağı soğuk süt ile 2-3 dakika çırpın. Üzerine soğuyan pudingi ekleyin ve
2 dakika daha çırpın. Çilek, çikolata parçaları ve badem kırığını ilave edip kaşık ile
karıştırın. 16 cm çapındaki 3 adet düz tabağın üzerine streç film yayın. Üzerlerine
hazırladığınız karışımı eşit şekilde paylaştırın. Kaşığın tersi ile tabağın boyutunda
yayın. Üzerlerini streç film ile kapatıp buzdolabının dondurucu bölümünde
4-5 saat bekletin.

2. Servis: Pudingli karışımları dondurucudan çıkarın. Her birini 4 eşit parçaya kesip üçgen
dilimler elde edin. Kağıt helvaları da aynı şekilde kesin. Bir kağıt helva üzerine
kestiğiniz pudingli karışımı yerleştirip üzerine ikinci kat kağıt helvayı kapatın.
Tamamını bu şekilde hazırlayıp bekletmeden servis yapın.
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Yaban Mersinli
Muzlu Kup
1. Kupların Sütü tencereye alın ve üzerine pudingi ilave edin, orta ateş
hazırlanışı: üzerinde sürekli karıştırarak pişirin. Kaynama başladığında ocağı
kısın ve 2-3 dakika daha karıştırarak pişirin. Ocaktan alın ve arada
karıştırarak soğutun. Gofretleri mutfak robotunda öğütün ve derin
bir kaba alın. Üzerine fındık kırığı ve balı ilave edip iyice karıştırın.
Yaban mersinlerini ikiye kesin. Soğuyan pudingi çırpma kabına
alın, üzerine kremayı ekleyip mikserin düşük devrinde 1 dakika
çırpın. Yaban mersinlerini ekleyin ve kaşık yardımı ile ezmeden
karıştırın. Hazırladığınız gofretli karışımın yarısını kuplara
paylaştırın, üzerlerine pudingli karışımın yarısını dökün. Kalan
gofretli karışımı ve en üste pudingli karışımı koyun. Buzdolabına
alın ve 1-2 saat bekletin.

2. Süsleme ve Çikolata parçalarını benmari yöntemi ile eritin. Pişirme kağıdından
servis: hazırladığınız huniye doldurun ve gofretlerin üzerine gülen suratlar
çizin. Kupların üzerine gofretleri batırın, yaban mersini ve çikolata
ile süsleyip servis yapın.
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Yaklaşık 6 dilim
Malzemeler:
Pandispanya:
110 g (1 su bardağı) un
1 poşet Dr. Oetker Hamur
Kabartma Tozu
4 yumurta (orta boy)
170 g (1 su bardağı) toz şeker
1 poşet Dr. Oetker Şekerli Vanilin
Dr. Oetker Jel
Renklendirici - Kırmızı
1. Ön hazırlık:
Dolgu:
1 poşet Dr. Oetker Vanilyalı
Puding
500 ml (2,5 su bardağı) süt
1 poşet Dr. Oetker Krem Şanti 2. Pandispanyanın
hazırlanışı ve
200 ml (1 su bardağı)
pişirme:
buzdolabında soğutulmuş süt
3-4 yemek kaşığı limon suyu
50 g (1 çay bardağı) fındık kırığı
Islatmak için:
100 ml (yarım su bardağı) süt
Süslemek için:
1 poşet Dr. Oetker Krem Şanti
200 ml (1 su bardağı) soğuk krema
Dr. Oetker Jel
Renklendirici - Kırmızı
Dr. Oetker Jel Renklendirici - Sarı
3. Dolgunun
2-3 yemek kaşığı Dr. Oetker Pasta
hazırlanışı:
Süsü Şekerli
Kalıp:
Kelepçeli kalıp (18 cm)*

Gül Desenli
Pasta
Kalıba pişirme kağıdı serin. Kelepçenin 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)
Un ve hamur kabartma tozunu karıştırıp eleyin. Yumurta ve
toz şekeri çırpma kabına alın ve rengi beyazlaşıncaya kadar
yaklaşık 5 dakika mikserin yüksek devrinde çırpın. Süre
sonunda şekerli vanilini ilave edin. Düşük devirde çırpmaya
devam ederek hazırladığınız un karışımını 3 seferde ilave
edin. Hazırladığınız hamuru 3 eşit miktara bölün. Birine
4 damla, ikinciye 8 ve son hamura 20 damla kırmızı jel
renklendirici ilave edip karıştırın. İlk hamuru kalıba alın ve
pişirin. Fırından alın. Bekletmeden kalıptan çıkarın. Fırını
kapatmayın. Diğer hamurları da aynı şekilde pişirin.
Pişirme süresi: Her biri için yaklaşık 20-25 dakika
Pandispanyaları pişirme kağıtlarından ayırın ve tel üzerinde
soğumaya bırakın.
Vanilyalı puding ve sütü bir tencereye alın. Orta ateşte
sürekli karıştırarak pişirin. Kaynamaya başlayınca ocağı
kısın ve 2-3 dakika daha pişirmeye devam edin. Ocaktan
alın ve soğumaya bırakın. Krem şanti, süt ve 1 yemek
kaşığı limon suyunu çırpma kabına alın, mikser ile önce
düşük, sonra yüksek devirde toplam 2-3 dakika çırpın.
Hazırladığınız krem şantiden 3 yemek kaşığı alıp soğuyan
pudinge ilave edin. Üzerine kalan limon suyunu da ekleyin
ve mikser ile düşük devirde 1-2 dakika çırpın. Koyu kırmızı
renkteki pandispanyayı servis tabağına alın. Süt ile ıslatın.
Hazırladığınız pudingli kremadan yayın ve üzerine fındık
kırığı serpin. Daha açık renkteki pandispanyayı üzerine
kapatın ve işlemi tekrarlayın. En açık renkteki pandispanyayı
en üste kapatın, süt ile ıslatın. Kalan krem şanti ile pastayı
kaplayın.

4. Süsleme ve Krem şanti ve soğuk kremayı bir çırpma kabına alın. Mikser
servis: ile önce düşük, sonra yüksek devirde toplam 2-3 dakika
çırpın. Hazırladığınız kremadan 3 yemek kaşığı kadar ayırın
ve kırmızı jel renklendirici ile renklendirin. Pişirme kağıdından
hazırladığınız huninin içine doldurun ve ucunu makas ile
kesin. Kalan kremayı sarı jel renklendirici ile renklendirin.
Yıldız uçlu krema sıkma torbasına, sırayla kaşık ile sarı
krema ve huniden sıkarak kırmızı kremayı karışık olarak
doldurun. Pastanın alt kısmından başlayarak içten dışarı
doğru gül şeklinde sıkarak pastanın kenarlarını kaplayın.
Buzdolabına alın ve 1-2 saat bekletin. Servisten önce
pastanın üzerine renkli pasta süslerini serpin.
*Bu tarifte kullanılan kalıbı sanalmagaza.droetker.com.tr
internet adresinden temin edebilirsiniz.
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