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Hazırlama süreleri bekletme, pişirme ve soğutmalar haricinde verilmiştir.

Tariflerin kolaylık derecesini ve hazırlama sürelerini gösteren işaretler:

Yine ve yeniden, bir kez daha, yeni bir yılın tazeliği 
ve yılbaşı akşamının heyecanı kalplerimizi sarmaya 
başladı! İkramlarınız, hediyeleriniz, sunumlarınız 
için damaklarda unutulmaz izler bırakacak, farklı 
ve renkli yeni lezzet arayışlarına başladınız bile…     
Biz de sizler için yeni tatlı fikirler tasarladık:                   
İç içe geçmiş puzzle kurabiyelerden, pratik truffe, 
çikolatalı barlara, bademli yeni yıl kurabiyelerine, 

renkli kokoslara, şık pasta ve yeni yıl tartına kadar 
sofranızı süsleyecek, ikramlarınıza keyif katacak bir 
çok denenmiş tarifi bu kitapçıkta bulabileceksiniz…
Sizlere büyük bir içtenlikle iyi yıllar diliyoruz.

Sevgilerimizle,
Dr. Oetker Deneme Mutfağı
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Şekil 2Şekil 1

Yaklaşık 6 dilim

Hamur:

165 g (1,5 su bardağı) un 

1 tatlı kaşığı Dr. Oetker Hamur 
Kabartma Tozu 

3 yumurta

85 g (1 çay bardağı) toz şeker

100 g tereyağı (oda sıcaklığında)

50 ml (yarım çay bardağı) süt

1 poşet Dr. Oetker Şekerli Vanilin

Islatmak için:

100 ml (1 çay bardağı) süt

Dolgu:

1 poşet Dr. Oetker Krem Şanti

200 ml (1 su bardağı) buzdolabında 
soğutulmuş süt

Yarım su bardağı kayısı marmeladı

Üzeri için:

100 ml (1 çay bardağı) krema

2 yemek kaşığı süt

1 yemek kaşığı Dr. Oetker 
Pudra Şekeri

Süslemek için:

2 yemek kaşığı toz şeker

20x20 cm boyutlarında pişirme kağıdı kesin ve fırın 
tepsisine serin. Fırını belirtilen dereceye ayarlayıp ısınması 
için önceden açın.

Turbo pişirme: 170°C (önceden ısıtılmış)
Alt-üst pişirme: 180°C (önceden ısıtılmış)

Un ve hamur kabartma tozunu karıştırıp bir kaba eleyin. 
Yumurta ve toz şekeri ayrı bir çırpma kabına alıp mikserin 
yüksek devrinde 2 dakika çırpın. Üzerine tereyağı, 
süt ve şekerli vanilini ekleyip 1 dakika daha çırpın. Un 
karışımını ilave edin ve düşük devirde 1 dakika daha çırpın. 
Hazırladığınız hamuru pişirme kağıdının üzerine dökün, 
kenarlarında 1 cm boşluk bırakarak yayın ve pişirin.

Pişirme süresi: Yaklaşık 15-18 dakika

Fırından çıkarıp pişirme kağıdı ile birlikte tepsiden alın ve 
soğumaya bırakın. Keki pişirme kağıdından çıkarıp 4 eşit 
kareye kesin.

Krem şantiyi soğuk süt ile tarifine göre çırpın. 1 cm çapında 
düz uçlu krema sıkma torbasına doldurun. İlk kek karesini 
servis tabağına alıp 2 yemek kaşığı süt ile ıslatın. Krem 
şantinin 1/3'ünü dıştan başlayarak içe doğru çerçeveler 
oluşturarak sıkın. Bu çerçevelerden birini boş bırakıp 
buraya kayısı marmeladının 1/3'ünü doldurun (Şekil 1). 
Üzerine ikinci kek karesini koyup süt ile ıslatın. Aynı işlemi 
tekrarlayarak kekleri üst üste koyun (Şekil 2). Buzdolabına 
alın ve 2 saat bekletin.

Krema, süt ve pudra şekerini bir kaba alın. Mikserin orta 
devrinde 1-2 dakika çırpın. Hazırladığınız sosu pastanın 
üzerine döküp yayın ve buzdolabında 30 dakika bekletin.

2 yemek kaşığı toz şekeri metal pişirme kabına alın ve 
kısık ateşte karıştırmadan eritin. Karamel rengi olduğunda 
ocaktan alın ve ılıyıncaya kadar bekletin. Ilık şekerden 
tatlı kaşığı ile alın, yüksekten ince akıtarak oluşan ince 
karamel iplerini kırılmamaları için fazla ezmeden elinizle 
toparlayarak pişirme kağıdı üzerine alın. Eriyen şekeri 
arada ısıtabilirsiniz. Tamamını bu şekilde hazırlayın. 
Servisten önce karamel iplerini pastanın üzerine yerleştirin 
ve dilimleyin.

Kayısı 
Marmelatlı 

Pasta
1. Ön hazırlık:

2. Hamurun 
hazırlanışı ve 

pişirme:

3. Kremanın 
hazırlanışı ve 

şekillendirme:

4. Üzerinin 
hazırlanışı:

5. Süsleme ve 
servis:
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Şekil 1 Şekil 2

Yeni Yıl Tartı Siyah-Beyaz
Puzzle

Yaklaşık 10-12 dilim

Hamur:

275 g (2,5 su bardağı) un

85 g (1 çay bardağı) toz şeker

1 poşet Dr. Oetker Şekerli Vanilin

50 g (1 çay bardağı) öğütülmüş fındık

1 yumurta

150 g tereyağı

Dolgu:

1 poşet Dr. Oetker Vanilya 
Aromalı Crème Olé 

500 ml (2,5 su bardağı) buzdolabında 
soğutulmuş süt

Yarım çay bardağı fındık kırığı

Dolgu:

100 ml (1 çay bardağı) krema

100 g Dr. Oetker Kuvertür

Kalıp:

Kelepçeli kalıp (24 cm)

Yaklaşık 20-25 adet

Hamur:

100 g tereyağı (oda sıcaklığında)

220 g (2 su bardağı) un

1 yumurta

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

1 poşet Dr. Oetker Şekerli Vanilin

Yarım çay bardağı tahin

1 yemek kaşığı Dr. Oetker Kakao

1 yemek kaşığı süt

Kalıbı margarin ile yağlayın. Fırın tepsisine pişirme kağıdı serin. Fırını belirtilen dereceye 
ayarlayıp ısınması için önceden açın.

Turbo pişirme: 160°C (önceden ısıtılmış)
Alt-üst pişirme: 170°C (önceden ısıtılmış)

Unu derin bir kaba eleyin, üzerine toz şeker, şekerli vanilin ve öğütülmüş fındığı 
ekleyip kaşık ile karıştırın. Yumurta ve tereyağını ilave edip iyice yoğurun. Hamurun 
1/3'ünü ayırıp kalan hamuru kalıbın tabanına ve yanlarına 3 cm yüksekliğinde çember 
oluşturacak şekilde bastırarak yayın. Hamuru çatal yardımı ile 10-12 yerinden delin ve 
pişirin.

Pişirme süresi: Yaklaşık 20-25 dakika

Fırından çıkarıp soğumaya bırakın ve fırını kapatmayın.

Kalan hamurdan kurabiye hazırlamak için hafif unlanmış tezgahta merdane ile 0,5 cm 
kalınlığında açın. Yıldız ve çam ağacı şeklindeki kurabiye kalıbı ile hamuru keserek fırın 
tepsisine sıralayın ve pişirin.

Pişirme süresi: Yaklaşık 8-10 dakika

Fırından çıkarıp soğumaya bırakın.

Soğuyan tart tabanını kalıptan çıkarıp servis tabağına alın. Crème Olé’yi 2,5 su bardağı 
soğuk süt ile tarifine göre hazırlayın. Yarısını tart tabanının içine yayın. Üzerine fındık 
kırığını serpin ve kalan Crème Olé'yi yayın. Buzdolabına alın ve 4-5 saat bekletin.

Kremayı küçük bir tencereye alın ve kısık ateşte ısıtın. Kaynamaya başladığında 
ocaktan alın ve bekletmeden kuvertürü ilave edin, eriyinceye kadar karıştırın. Oda 
sıcaklığına gelinceye kadar bekletin. Tartın üzerine dökerek yayın. Buzdolabında en az 
30 dakika bekletip üzerine kurabiyeleri sıralayın ve dilimleyerek servis yapın.

Fırın tepsisine pişirme kağıdı serin. Fırını belirtilen dereceye 
ayarlayıp ısınması için önceden açın.

Turbo pişirme: 160°C (önceden ısıtılmış)
Alt-üst pişirme: 170°C (önceden ısıtılmış)

Tereyağı, un, yumurta, pudra şekeri, şekerli vanilin ve tahini 
bir kaba alın. Yumuşak bir hamur elde edinceye kadar 
yoğurun. Hamuru iki eşit parçaya bölün, bir parçasına 
kakao ve sütü ekleyip yoğurun, hamurların her ikisini 
de hafif unlanmış tezgahta merdane yardımı ile 0,5 cm 
kalınlığında açın. Farklı şekillerdeki büyük boy kurabiye 
kalıpları kullanarak her iki hamurdan da şekiller çıkarın. Daha 
sonra daha küçük boyutlardaki kurabiye kalıpları ile şekiller 
kesin (Şekil 1). Puzzle şeklinde birleştirebilmek için büyük 
kurabiyelerin orta kısımlarından veya kenarlarından küçük 
şekiller çıkarıp yerlerine farklı renk hamurdan olan şekilleri 
oturtun (Şekil 2). Fırın tepsisine sıralayın ve pişirin.

Pişirme süresi: Yaklaşık 10-12 dakika

Fırından çıkarın. Soğuyuncaya kadar bekletip servis yapın.

1. Ön hazırlık:

1. Ön hazırlık:

2. Hamurun 
hazırlanışı:

2. Hamurun 
hazırlanışı ve 

pişirme:

3. Dolgunun 
hazırlanışı:

4. Üzerinin 
hazırlanışı:

Öneri:
Arzuya göre 
servisten önce         
tartın üzerine pudra 
şekeri serpebilirsiniz
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Öneri:
   Kurabiyeleri, 

hamura ceviz, fındık 
kırığı veya farklı 
kurutulmuş meyveler 
ilave ederek de 
hazırlayabilirsiniz.

Kurabiye
Şöleni

Yaklaşık 40 adet

Hamur:

350 g (3-3,5 su bardağı) un

1 çay kaşığı Dr. Oetker Hamur 
Kabartma Tozu

1 poşet Dr. Oetker Şekerli Vanilin

200 g tereyağı (oda sıcaklığında)

1 yumurta

85 g (1 çay bardağı) toz şeker

1 portakal kabuğu rendesi

2 yemek kaşığı portakal suyu

1 yemek kaşığı kurutulmuş 
turna yemişi (cranberry)

1 yemek kaşığı Dr. Oetker Çikolata 
Parçaları

1 yemek kaşığı iri kırılmış tuzsuz 
yer fıstığı

1 yemek kaşığı iri kırılmış 
Antep fıstığı

Unu hamur kabartma tozu ile karıştırıp derin bir kaba eleyin. Üzerine şekerli 
vanilin, tereyağı, yumurta, toz şeker, portakal kabuğu rendesi ve portakal suyunu 
ekleyip iyice yoğurun. Hamuru 4 eşit parçaya bölün. Bir parçasını alın, üzerine 
cranberry'leri ilave edip yoğurun. 10 cm uzunluğunda rulo haline getirip streç filme 
sarın. Kalan 3 hamuru da aynı şekilde birine çikolata parçaları, bir diğerine yer 
fıstığı ve sonuncuya Antep fıstığı ilave edip yoğurun. Her birini 10 cm uzunluğunda 
rulo haline getirin. Ayrı ayrı streç filmlere sarın ve buzdolabında 2 saat bekletin.

Fırın tepsisine pişirme kağıdı serin. Fırını belirtilen dereceye ayarlayıp ısınması 
için önceden açın.

Turbo pişirme: 160°C (önceden ısıtılmış)
Alt-üst pişirme: 170°C (önceden ısıtılmış)

Süre sonunda hamurları buzdolabından çıkarıp bekletmeden bıçak ile 1 cm 
kalınlığında dilimleyin. Fırın tepsisine yatırarak sıralayın ve pişirin.

Pişirme süresi: Yaklaşık 12-15 dakika

Fırından çıkarıp pişirme kağıdı ile birlikte tepsiden alın ve soğumaya bırakın. Daha 
sonra pişirme kağıdından ayırın ve servis tabağına sıralayın.

1. Hamurun 
hazırlanışı:

2. Pişirme ve 
servis:

Pratik
Truffe

Kremayı küçük bir tencereye alıp kısık ateşte arada 
karıştırarak kaynayıncaya kadar bekletin. Kaynamaya 
başlayınca ocaktan alın. Bekletmeden kuvertür, tereyağı 
ve kakaoyu ekleyip kaşık ile eriyinceye kadar karıştırın. 
Fındık kırığını ilave edip karıştırın. Oda sıcaklığına gelince 
buzdolabında en az 2 saat bekletin.

Süre sonunda buzdolabından çıkarın. Kakaoyu geniş bir 
kaseye alın. Karışımdan bir tatlı kaşığı dolusu alın ve ikinci 
bir kaşık yardımı ile sıyırıp kakaonun içine atın. Yuvarlayarak 
her tarafını kakaoya bulayın. Karışımın tamamını bu şekilde 
hazırlayıp servis tabağına sıralayın. Buzdolabına alın ve      
15-20 dakika daha bekletip servis yapın.

1. Karışımın 
hazırlanışı:

2. Şekillendirme 
ve servis:

Yaklaşık 15-18 adet

Malzemeler:

100 ml (1 çay bardağı) krema

1 poşet Dr. Oetker Kuvertür

1 tatlı kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı Dr. Oetker Kakao

Yarım çay bardağı fındık kırığı

Üzeri için:

3 yemek kaşığı Dr. Oetker Kakao

Öneri:
Truffe’leri servise 
kadar buzdolabında 
bekletip en son  
kakaoya 
bulayabilirsiniz. 
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Bademli Yeni Yıl 
Kurabiyeleri

Ballı Çubuk
Kurabiye

Yaklaşık 30 adet

Hamur:

200 g (1,5-2 su bardağı) un

200 g (2 su bardağı) ince öğütülmüş 
kabuksuz badem

70 g (yarım su bardağı) Dr. Oetker 
Pudra Şekeri

1 yumurta

1-2 yemek kaşığı Dr. Oetker Kakao

25-30 damla Dr. Oetker Jel 
Renklendirici - Yeşil

Süslemek için:

1 yumurta akı

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

Un, öğütülmüş badem, pudra şekeri ve yumurtayı bir kaba alın. Yumuşak ve ele 
yapışmayan bir hamur elde edinceye kadar yoğurun. Hamuru iki eşit parçaya bölün. Bir 
parçasına kakao, diğer parçasına yeşil jel renklendirici ilave edin ve yoğurun. Hamurların 
üzerlerini kapatın, buzdolabına alın ve 20-25 dakika bekletin.

2 adet fırın tepsisine pişirme kağıdı serin. Fırını belirtilen dereceye ayarlayıp ısınması için 
önceden açın.

Turbo pişirme: 160°C (önceden ısıtılmış)
Alt-üst pişirme: 170°C (önceden ısıtılmış)

Süre sonunda kakaolu hamuru tezgaha alın. Merdane yardımı ile 1 cm kalınlığında açın. 
Geyik şeklindeki kurabiye kalıbı ile kesip fırın tepsisine sıralayın ve pişirin.

Pişirme süresi: Yaklaşık 15-20 dakika

Bu arada yeşil renkli hamuru tezgaha alın. Merdane yardımı ile 1 cm kalınlığında açın. 
Çam ağacı kalıbı ile kesip fırın tepsisine sıralayın ve aynı sürede pişirin. Fırından çıkarıp 
soğumaya bırakın. Fırınını kapatmayın ve ayarını 120°C'ye düşürün.

Yumurta akını cam veya çelik bir kaba alın ve mikserin en yüksek devrinde kar haline 
gelinceye kadar yaklaşık 3 dakika çırpın. Mikserin en düşük devrinde çırpmaya devam 
ederek pudra şekerini azar azar ilave edin. Karışımı pişirme kağıdından hazırladığınız 
huniye doldurun. Ucunu makas ile kesip kurabiyeleri üzerlerini süsleyin ve fırında 8-10 
dakika pişirin. Fırından çıkarıp soğutun ve servis yapın.

1. Hamurun 
hazırlanışı:

2. Şekillendirme 
ve pişirme:

3. Süsleme ve 
servis:

Fırın tepsisine pişirme kağıdı serin. Fırını belirtilen dereceye 
ayarlayıp ısınması için önceden açın.

Turbo pişirme: 160°C (önceden ısıtılmış)
Alt-üst pişirme: 170°C (önceden ısıtılmış)

Un, hamur kabartma tozu, margarin, öğütülmüş ceviz, şekerli 
vanilin ve balı bir kaba alın. Ele yapışmayan yumuşak bir 
hamur elde edinceye kadar yoğurun. Hamuru rulo haline 
getirin, streç film ile sarıp buzdolabına alın ve 20 dakika 
bekletin.

Süre sonunda buzdolabından alın. Ruloyu 15-20 adet ceviz 
büyüklüğünde hamur çıkacak şekilde kesin. Her bir hamuru  
6 cm uzunluğunda rulo yapın, fırın tepsisine sıralayın ve 
pişirin.

Pişirme süresi: Yaklaşık 20-25 dakika

Süre sonunda fırından çıkarın ve soğumaya bırakın.

Kuvertürü benmari yöntemi ile eritin. Soğuyan kurabiyelerin 
iki ucunu çikolataya batırın ve tel ızgara üzerine sıralayın. 
Arzuya göre Hindistan cevizi rendesi serpin. Kuvertür 
donunca servis yapın.

1. Ön hazırlık:

2. Hamurun 
hazırlanışı ve 

pişirme:

3. Süsleme ve 
servis:

Yaklaşık 15-20 adet

Hamur:

150 g (1-1,5 su bardağı) un 

1 poşet Dr. Oetker Hamur 
Kabartma Tozu

180 g yumuşak margarin

50 g (1 çay bardağı) öğütülmüş ceviz

1 poşet Dr. Oetker Şekerli Vanilin

1 yemek kaşığı bal

Üzeri için:

1 su bardağı Dr. Oetker Kuvertür

1 yemek kaşığı Hindistan cevizi 
rendesi
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Çikolata Dolgulu
Bulutlar

Fırın tepsisine pişirme kağıdı serin. Fırını belirtilen dereceye ayarlayıp ısınması için 
önceden açın.

Turbo pişirme: 170°C (önceden ısıtılmış)
Alt-üst pişirme: 180°C (önceden ısıtılmış)

Margarin, un, hamur kabartma tozu, toz şeker, şekerli vanilin, süt ve yumurta sarılarını bir 
kaba alın. Ele yapışmayan bir hamur elde edinceye kadar yoğurun. Hamuru hafif unlanmış 
tezgaha alın ve merdane yardımı ile 0,5 cm kalınlığında açın. Hamurun tamamından su 
bardağı yardımı ile yuvarlaklar çıkarın, fırın tepsisine sıralayın ve pişirin.

Pişirme süresi: Yaklaşık 15-20 dakika

Fırından çıkarın ve soğumaya bırakın. Fırın ayarını 120°C'ye düşürün.

Kuvertürü benmari yöntemi ile eritin. Yumurta aklarını ve tuzu cam veya metal bir 
kaba alın. Mikserin en yüksek devrinde kar haline gelinceye kadar 2-3 dakika çırpın. 
Mikserin en düşük devrinde çırpmaya devam ederek pudra şekerini azar azar ilave edin 
ve 3 dakika daha çırpın. Hazırladığınız karışımı 0,5 cm çapında düz uçlu krema sıkma 
torbasına doldurun. Kurabiyelerin üzerine ortalarını boş bırakarak çerçeve şeklinde sıkın. 
Ortalarındaki boşluğa 1-2 tatlı kaşığı erimiş kuvertür koyun. Daha sonra yumurtalı karışımı 
dıştan içe doğru üzerlerini kaplayacak şekilde sıkın. Fırının orta rafında pişirin.

Pişirme süresi: Yaklaşık 10-15 dakika

Fırından çıkarın ve soğumaya bırakın. Üzerlerine eritilmiş kuvertür ile şeritler yaparak 
servis yapın.

1. Ön hazırlık:

2. Hamurun 
hazırlanışı:

3. Üzerinin 
hazırlanışı:

Yaklaşık 10-15 adet

Hamur:

150 g yumuşak margarin 

350 g (3-3,5 su bardağı) un

1 poşet Dr. Oetker Hamur 
Kabartma Tozu

40 g (yarım çay bardağı) toz şeker

1 poşet Dr. Oetker Şekerli Vanilin

50 ml (yarım çay bardağı) süt

2 yumurta sarısı

Dolgu:

100 g Dr. Oetker Kuvertür

Üzeri için:

2 yumurta akı

1 tutam tuz

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

Bademli
Çikolata Bar

Kalıbın tabanına pişirme kağıdı serin. Bademleri şeritler 
şeklinde kesin.

Beyaz çikolata ve kuvertürü ayrı kaplarda benmari yöntemi 
ile eritin. Kalıba önce kuvertürü dökün ve üzerini düzeltin. 
Beyaz çikolatayı üzerine gezdirerek yavaşça dökün. Çöp 
şiş yardımı ile desen oluşacak şekilde birbirine karıştırın. 
5 dakika bekletin. Süre sonunda badem ve pasta süsünü 
serpin. Buzdolabının derin dondurucu kısmında 30-35 dakika 
bekletin. Süre sonunda kalıptan çıkarın, bıçak yardımı ile iri 
parçalara kırın ve servis yapın.

1. Ön hazırlık:

2. Hazırlanışı:

Yaklaşık 4-5 kişilik

Malzemeler:

100 g beyaz çikolata

1 poşet Dr. Oetker Kuvertür

Üst malzeme:

50 g (yarım su bardağı) kabuksuz 
badem

1 poşet Dr. Oetker Pasta Süsü - Yıldız

Kalıp:

Dikdörtgen kalıp (14x24 cm)
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Öneri:
Tarifi hazırlarken 
badem yerine fındık, 
ceviz, yer fıstığı vs. 
kullanabilirsiniz. 



Şekil 2Şekil 1

Çikolatalı 
Bademli 

Rulo

Yaklaşık 20 dilim

Hamur:

2 tatlı kaşığı Dr. Oetker Aktif Maya

50 ml (yarım çay bardağı) ılık süt

450 g (4-4,5 su bardağı) un

100 g eritilmiş tereyağı

85 g (1 çay bardağı) toz şeker

1 yumurta

1 poşet Dr. Oetker Şekerli Vanilin

1 portakal kabuğu rendesi

200 ml (1 su bardağı) ılık süt

120 g (1 su bardağı) çekirdeksiz 
kuru üzüm

Dolgu:

100 g Dr. Oetker Çikolata Parçaları

100 g (1 su bardağı) ince öğütülmüş 
kabuksuz badem

1 yemek kaşığı toz şeker

1 portakal kabuğu rendesi

50 g eritilmiş tereyağı

1 yemek kaşığı süt

1 yumurta

Üzeri için:

2 tatlı kaşığı eritilmiş tereyağı

1 yemek kaşığı süt

2 yemek kaşığı yaprak badem

Süslemek için:

1-2 yemek kaşığı Dr. Oetker 
Pudra Şekeri

Mayayı bir kaseye alın ve üzerine yarım çay bardağı ılık 
sütü ilave edin. Kaşık ile birkaç kez karıştırıp 10-15 dakika 
bekletin.

Unu derin bir kaba eleyin ve üzerine beklettiğiniz mayayı 
ilave edin. Eritilmiş tereyağı, toz şeker, yumurta, şekerli 
vanilin, portakal kabuğu rendesi ve ılık sütü ilave edip ele 
yapışmayan yumuşak bir hamur elde edinceye kadar iyice 
yoğurun. Kuru üzümü ilave edip tekrar yoğurun ve üzerini 
kapatıp ılık ortamda 40-45 dakika bekletin.

Çikolata parçalarını mutfak robotunda öğütün ve derin bir 
kaba alın. Öğütülmüş badem, toz şeker, portakal kabuğu 
rendesi, eritilmiş tereyağı, süt ve yumurtayı ekleyip kaşık ile 
iyice karıştırın.

Fırın tepsisine pişirme kağıdı serin. Fırını belirtilen dereceye 
ayarlayıp ısınması için önceden açın.

Turbo pişirme: 160°C (önceden ısıtılmış)
Alt-üst pişirme: 170°C (önceden ısıtılmış)

Mayalanan hamuru kısa bir süre yoğurun. Hafif unlanmış 
tezgahta merdane ile 30x40 cm boyutlarında açın. 
Kenarlarda 1'er cm boşluk bırakarak hazırladığınız dolguyu 
yayın (Şekil 1). İki karşı kısa kenardan başlayarak ortaya 
kadar rulo şeklinde sarın (Şekil 2). Fırın tepsisine alın. Süt 
ile 1 tatlı kaşığı eritilmiş tereyağını karıştırıp üzerine sürün. 
Bademleri serpin, 20 dakika bekletin ve pişirin.

Pişirme süresi: Yaklaşık 25-30 dakika

Fırından çıkarın, üzerine eritilmiş tereyağı sürün ve 
soğumaya bırakın. Servisten önce üzerine pudra şekeri 
serpin ve dilimleyin.

1. Ön hazırlık:

2. Hamurun 
hazırlanışı:

3. Dolgunun 
hazırlanışı:

4. Şekillendirme 
ve pişirme:
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Üç Katlı Süslü
Kurabiyeler

Şeker Hamurlu  
Kurabiyeler

10 adet

Hamur:

100 g tereyağı (oda sıcaklığında)

1 yumurta 

40 g (yarım çay bardağı) toz şeker

1 poşet Dr. Oetker Şekerli Vanilin

250 g (2-2,5 su bardağı) un

50 g (yarım su bardağı) 
öğütülmüş fındık

Üzeri için:

1 su bardağı Dr. Oetker Kuvertür

1 poşet Dr. Oetker 
Pasta Süsü - Şekerli Çubuk

1 poşet Dr. Oetker 
Pasta Süsü - Yıldız

1 poşet Dr. Oetker 
Pasta Süsü - Gümüş İnci

Fırın tepsisine pişirme kağıdı serin. Fırını belirtilen dereceye ayarlayıp ısınması 
için önceden açın.

Turbo pişirme: 160°C (önceden ısıtılmış)
Alt-üst pişirme: 170°C (önceden ısıtılmış)

Tereyağı, yumurta, toz şeker ve şekerli vanilini bir kaba alın. Unu azar azar 
ilave ederek ele yapışmayan yumuşak bir hamur elde edinceye kadar yoğurun. 
Öğütülmüş fındıkları ilave edin ve kısa bir süre daha yoğurun. Hamuru hafif 
unlanmış tezgaha alın ve merdane yardımı ile 0,5 cm kalınlığında açın. 5 cm, 4 cm 
ve 2,5 cm çapındaki kurabiye kalıpları ile 3 ayrı boyda kurabiyeler elde edecek 
şekilde kesin, fırın tepsisine sıralayın ve pişirin.

Pişirme süresi: Yaklaşık 10-15 dakika

Fırından çıkarın ve soğumaya bırakın.

Kuvertürü benmari yöntemi ile eritin. Soğuyan kurabiyeleri büyükten küçüğe 
doğru üst üste koyarak aralarına kuvertür sürün. Bekletmeden pasta süsleri ile 
süsleyin.

1. Ön hazırlık:

2. Hamurun 
hazırlanışı ve 

pişirme:

3. Süsleme ve 
servis:

Fırın tepsisine pişirme kağıdı serin. Fırını belirtilen dereceye 
ayarlayıp ısınması için önceden açın.

Turbo pişirme: 160°C (önceden ısıtılmış)
Alt-üst pişirme: 170°C (önceden ısıtılmış)

Tereyağı, un, toz şeker, şekerli vanilin ve sütü bir kaba 
alıp kısa bir süre yoğurun. Hafif unlanmış tezgaha alın ve 
merdane ile 7-8 mm kalınlığında açın. Çiçek, kalp, yıldız, düz 
yuvarlak ve tırtıklı yuvarlak şekillerdeki kurabiye kalıpları ile 
kesin, fırın tepsisine sıralayın ve pişirin.

Pişirme süresi: Yaklaşık 15-20 dakika

Fırından çıkarın ve soğumaya bırakın.

Şeker hamurunu paketinden çıkarın ve kısa bir süre yoğurun. 
Tezgaha az miktarda nişasta serpin ve şeker hamurunu 
merdane yardımı ile 0,5 cm kalınlığında açın. Kurabiyeleri 
kestiğiniz kalıplarla şeker hamurundan aynı sayıda şekiller 
çıkarın. Soğuyan kurabiyelerin üzerini fırça ile az miktarda 
su ile ıslatın ve üzerlerine şeker hamurlarını yerleştirin. Farklı 
şekillerdeki küçük kalıpları önce jel renklendiriciye batırıp 
şeker hamurlarının üzerinde bastırarak izler çıkarın.

1. Ön hazırlık:

2. Hamurun 
hazırlanışı:

3. Süsleme ve 
servis:

Yaklaşık 10-15 adet

Hamur:

60 g tereyağı (oda sıcaklığında)

165 g (1,5 su bardağı) un

85 g (1 çay bardağı) toz şeker

1 poşet Dr. Oetker Damla Sakızlı 
Şekerli Vanilin

2 yemek kaşığı süt

Üzeri için:

1 paket Dr. Oetker Şeker Hamuru

Dr. Oetker Buğday Nişastası

Dr. Oetker Jel Renklendirici - Kırmızı

Dr. Oetker Jel Renklendirici - Mavi

Dr. Oetker Jel Renklendirici - Sarı

Dr. Oetker Jel Renklendirici - Yeşil
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Şekil 1 Şekil 2

Öneri:
   Kurabiyeleri farklı 

renklerde jel                         
renklendirici 
kullanarak da 
hazırlayabilirsiniz.

Renkli Kokos 
Kurabiye

Limon Dolgulu 
Kurabiye

Yaklaşık 25-30 adet

Hamur:

175 g yumuşak margarin 

1 yumurta

35 g (yarım çay bardağı) Dr. Oetker 
Pudra Şekeri

1 poşet Dr. Oetker Şekerli Vanilin

250 g (2-2,5 su bardağı) un

Süslemek için:

4 yemek kaşığı Dr. Oetker 
Pudra Şekeri

2 tatlı kaşığı limon suyu

25-30 damla Dr. Oetker 
Jel Renklendirici - Kırmızı

1-2 yemek kaşığı Hindistan 
cevizi rendesi

30-35 damla Dr. Oetker 
Jel Renklendirici - Yeşil

Fırın tepsisine pişirme kağıdı serin. Fırını belirtilen dereceye ayarlayıp ısınması 
için önceden açın.

Turbo pişirme: 170°C (önceden ısıtılmış)
Alt-üst pişirme: 180°C (önceden ısıtılmış)

Margarin, yumurta, pudra şekeri ve şekerli vanilini bir çırpma kabına alın ve 
mikser ile 2-3 dakika çırpın. Üzerine unu ilave edip 2 dakika daha çırpın. Hamuru 
1 cm çapında düz uçlu krema sıkma torbasına doldurun, fırın tepsisine yarım ay 
şeklinde sıkın ve pişirin.

Pişirme süresi: Yaklaşık 10-15 dakika

Fırından çıkarıp soğutun.

2 yemek kaşığı pudra şekerini 1 tatlı kaşığı limon suyu ile karıştırın. Kırmızı 
jel renklendiriciyi ilave edin ve iyice karıştırın. 1 yemek kaşığı Hindistan cevizi 
rendesi ekleyip karıştırarak koyu kıvamlı bir glazür elde edin. Yeşil jel renklendirici 
ekleyerek aynı ölçülerde bir glazür daha hazırlayın. Soğuyan kurabiyelerin          
iki ucunu glazüre bulayın. Glazürler donduktan sonra servis yapın.

1. Ön hazırlık:

2. Hamurun 
hazırlanışı ve 

pişirme:

3. Süsleme ve 
servis:

Fırın tepsisine pişirme kağıdı serin. Fırını belirtilen dereceye ayarlayıp 
ısınması için önceden açın.

Turbo pişirme: 160°C (önceden ısıtılmış)
Alt-üst pişirme: 170°C (önceden ısıtılmış)

Margarin, un, hamur kabartma tozu, şekerli vanilin, toz şeker ve sıvı 
yağı bir kaba alın. Ele yapışmayan bir hamur elde edinceye kadar 
yoğurun. Hamurun üzerini kapatın ve buzdolabında 15 dakika bekletin. 
Süre sonunda hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar alıp elinizde 
yuvarlayın. Fırın tepsisine sıralayın. Üzerlerine bir tahta kaşığın sapını 
batırarak yaklaşık 2 cm çapında çukurlar oluşturun ve pişirin (Şekil 1).

Pişirme süresi: Yaklaşık 15-20 dakika

Fırından çıkardığınız kurabiyeleri tepside soğumaya bırakın.

Limon suyu, su, toz şeker ve mısır nişastasını bir tencere alın. Nişasta 
tamamen eriyinceye kadar iyice karıştırın. Orta ateş üzerinde sürekli 
karıştırarak pişirin. Kaynamaya başlayınca ocağı kısın ve 2 dakika daha 
pişirin. Ocaktan alın ve arada karıştırarak 15-20 dakika soğutun.

Soğuyan kurabiyeleri servis tabağına alın. Üzerlerindeki çukurlara 
limonlu karışımı doldurun (Şekil 2). Donuncaya kadar bekletip servis 
yapın.

1. Ön hazırlık:

2. Şekillendirme 
ve pişirme:

3. Dolgunun 
hazırlanışı:

3. Servis:

Yaklaşık 10-15 adet

Hamur:

125 g yumuşak margarin 

250 g (2-2,5 su bardağı) un

1 tatlı kaşığı Dr. Oetker Hamur 
Kabartma Tozu

1 poşet Dr. Oetker Şekerli Vanilin

85 g (1 çay bardağı) toz şeker

100 ml (1 çay bardağı) sıvı yağ

Dolgu:

100 ml (1 çay bardağı) limon suyu

400 ml (2 su bardağı) su

170 g (1 su bardağı) toz şeker

3 yemek kaşığı Dr. Oetker Mısır 
Nişastası

Öneri:
Arzuya göre 
kurabiyeleri 
süslemek için 
1 çay bardağı 
Dr. Oetker Pudra 
Şekeri ile 2-3 tatlı 
kaşığı limon suyunu 
karıştırarak glazür 
hazırlayabilirsiniz. 
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