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Hazırlama süreleri bekletme, pişirme ve soğutmalar haricinde verilmiştir.

Tariflerin kolaylık derecesini ve hazırlama sürelerini gösteren işaretler:

Bahar geldi!

Neşeli bir şarkı gibidir baharın renkleri. Hafif, 
ışıltılı ve mis kokulu günlere uyanmanın tam 
sırasıdır şimdi.

Kahve sohbetlerinizi usul usul balkonlara, 
bahçelere taşımaya başlamışsınızdır. Sohbetleri 
tamamlayacak, çayın yanına da iyi gidecek çok 

farklı bir tarif hazırlamalıyım kaygısı mı geçiyor  
zihninizden?  İşte bu kitapçık tam da bu kaygıyı 
yenmeniz ve tatlı pratiğinizi geliştirmeniz için ideal 
bir kılavuz… Mutfağa girin ve konuklarınız için 
birbirinden lezzetli sunumlar hazırlayın.

Sevgilerimizle,

Dr. Oetker Deneme Mutfağı Uzmanları
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Yaklaşık 8-10 dilim

Hamur:

55 g (1 çay bardağı) un

Yarım çay kaşığı Dr. Oetker Hamur 
Kabartma Tozu

1 yumurta

1 yumurta akı

Yarım çay bardağı toz şeker

1 poşet Dr. Oetker Şekerli Vanilin

Pudingli karışım:

1 poşet Dr. Oetker Çikolatalı Fındık 
Aromalı Puding

400 ml (2 su bardağı) süt

1 yumurta sarısı

1 poşet Dr. Oetker Krem Şanti

150 ml (1,5 çay bardağı) buzdolabında 
soğutulmuş süt

2 yemek kaşığı fındık kırığı

Süslemek için:

50 g Dr. Oetker Kuvertür

1 poşet Dr. Oetker 
Pasta Süsü - Kelebek

Kalıp:

Dikdörtgen kek kalıbı (11x20 cm)

25x25 cm boyutlarında pişirme kağıdı kesin ve fırın 
tepsisine serin. 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, 
yumurta akı ve toz şekeri bir çırpma kabına alın. Mikserin 
yüksek devrinde 2 dakika çırpın. Üzerine un karışımı ve 
şekerli vanilini ekleyip orta devirde 1 dakika çırpın. Hamuru 
pişirme kağıdının üzerine alın, kenarlarda 1 cm boşluk 
bırakarak yayın ve pişirin.

Pişirme süresi: Yaklaşık 10-12 dakika

Fırından çıkarıp soğumaya bırakın. Soğuyan kekten       
8x17 cm boyutlarında bir parça kesin. 11x20 cm 
boyutlarında bir parça daha kesip mutfak havlusu ile 
üzerlerini kapatın.

Süt ve yumurta sarısını bir tencereye alın. El çırpıcısı veya 
kaşık ile iyice karıştırın. Üzerine puding poşetini ilave 
edip orta ateşte sürekli karıştırarak pişirin. Kaynamaya 
başlayınca ocağı kısın ve 2-3 dakika daha pişirmeye devam 
edin. Ocaktan alın ve arada karıştırarak soğutun.

Krem şantiyi 1,5 çay bardağı soğuk süt ile 2-3 dakika çırpın. 
Üzerine fındık kırığı ve hazırladığınız pudingi ilave edip        
2 dakika daha çırpın.

Kalıbın iç kısmını streç film ile kaplayın. Kestiğiniz 
küçük kek parçasını kalıbın tabanına yerleştirin. Üzerine 
hazırladığınız puding karışımını döküp kaşık ile düzeltin. 
Üzerine büyük kek parçasını kapatın. Buzdolabında 
bekletin. Servisten 3 saat önce tatlıyı buzdolabının 
dondurucu bölümüne koyun.

Tatlıyı dondurucudan alıp kalıptan çıkarın. Streç filmini 
çıkarıp ters çevirerek servis tabağına alın. Kuvertürü 
benmari yöntemi ile eritin. Pişirme kağıdından hazırladığınız 
huniye doldurun. Ucunu makas ile kesin ve pastanın 
üzerine şekilli olarak sıkarak süsleyin. Üzerine kelebek 
şeklindeki pasta süslerini yerleştirin ve dilimleyerek servis 
yapın.

Pudingli Soğuk 
Pasta

1. Ön hazırlık:

2. Hamurun 
hazırlanışı ve 

pişirme:

3. Pudingli 
karışımın 

hazırlanışı:

4. Pastanın 
hazırlanışı:

5. Süsleme ve 
servis:
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Hindistan Cevizli
Taç

Orman Meyveli
Pudingli Tart

Yaklaşık 8-10 dilim
Hamur:

165 g (1,5 su bardağı) un
70 g (1 çay bardağı) Dr. Oetker Pudra 

Şekeri
1 poşet Dr. Oetker Şekerli Vanilin

100 g tereyağı
2 yemek kaşığı su

Dolgu:
1 poşet Dr. Oetker Çikolata Parçalı 

Puding
200 ml (1 su bardağı) süt

200 ml (1 su bardağı) krema
Üzeri için:

1 çay bardağı çekirdeksiz vişne
1 çay bardağı ahududu

1 çay bardağı böğürtlen
Yarım çay bardağı su

Yarım çay bardağı toz şeker
1,5 çay kaşığı Dr. Oetker Mısır 

Nişastası
Kalıp:

Kelepçeli kalıp (Ø 24 cm)

Yaklaşık 5-6 kişilik
Dolgu:
1 poşet Dr. Oetker Çikolatalı 
Hindistan Cevizli Puding
400 ml (2 su bardağı) süt
1 poşet Dr. Oetker Krem Şanti
200 ml (1 su bardağı) buzdolabında 
soğutulmuş süt
1 çay bardağı dondurulmuş frenk 
üzümü
Hamur:
1 yumurta
1 yumurta akı
1 yemek kaşığı toz şeker
1 poşet Dr. Oetker Şekerli Vanilin
55 g (1 çay bardağı) un
1 çay kaşığı Dr. Oetker Hamur 
Kabartma Tozu
Islatmak ve kaplamak için:
100 ml (1 çay bardağı) süt
50 g (1 su bardağı) Hindistan cevizi 
rendesi
Süslemek için:
1 çay bardağı dondurulmuş frenk 
üzümü
Kalıp:
Bombeli derin metal kap (20 cm)

Pudingi 2 su bardağı süt ile tarifine göre pişirin. Ocaktan alın ve arada         
karıştırarak soğutun.

Bombeli derin kabın iç kısmını streç film ile kaplayın. Krem şantiyi 1 su bardağı 
soğuk süt ile çırpın. Soğuyan pudingi üzerine ilave edin ve 1 dakika daha çırpın. 
Frenk üzümlerini ilave edin ve kaşık ile karıştırın. Hazırladığınız kabın içine alın 
ve üzerini düzeltin. Üzerini streç filmle kapatıp dondurucuda 1-2 saat bekletin.

15x20 cm boyutlarında pişirme kağıdı kesin ve fırın tepsisine yerleştirin. Fırını 
belirtilen dereceye ayarlayıp ısınması için önceden açın.

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

Yumurta, yumurta akı ve toz şekeri mikserin yüksek devrinde 2-3 dakika çırpın. 
Şekerli vanilini ilave edin ve kısa bir süre daha çırpın. Un ve hamur kabartma 
tozunu ekleyip 1 dakika daha çırpın. Hamuru hazırladığınız pişirme kağıdının 
üzerine alın, kenarlarda 1 cm boşluk kalacak şekilde kaşık ile yayın ve pişirin.

Pişirme süresi: Yaklaşık 10-12 dakika

Fırından çıkarıp üzerine bir bez örtün ve soğumaya bırakın.

Soğuyan keki 3 cm genişliğinde şeritler şeklinde kesin. Süt ve Hindistan cevizi 
rendesini ayrı ayrı geniş kaplara alın. Şeritleri süte arkalı önlü batırarak ıslatıp ardından 
Hindistan cevizi rendesine bulayın. Hazırladığınız tatlıyı dondurucudan çıkarın, ters 
çevirerek servis tabağına alın ve streç filmleri çıkarın. Hazırladığınız şeritleri üzerine 
aralıklı yerleştirin ve frenk üzümlerini sıralayın. Bekletmeden dilimleyerek servis yapın.

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)

Unu bir kaba eleyin. Üzerine pudra şekeri ve şekerli vanilini ekleyip kaşık ile karıştırın. 
Tereyağı ve suyu ilave edip iyice yoğurun. Hazırladığınız hamurun 2/3'ünü eliniz ile 
bastırarak kalıbın tabanına yayın. Kalan hamuru yuvarlayarak uzun bir rulo haline 
getirin. Bu ruloyu kalıbın iç kısmına çerçeve şeklinde yerleştirip elinizle bastırarak 2-3 cm 
yüksekliğinde kenar oluşturun. Yaydığınız hamuru çatal yardımı ile birçok yerinden delin 
ve pişirin.

Pişirme süresi: Yaklaşık 20-25 dakika

Fırından çıkarıp soğumaya bırakın. Soğuduktan sonra tartı kalıbından dikkatlice çıkarıp 
servis tabağına alın.

Süt ve kremayı bir tencereye alın. Üzerine puding poşetini boşaltın. Orta ateşte sürekli 
karıştırarak pişirin. Kaynamaya başladığında ocağı kısın ve 2-3 dakika daha pişirmeye 
devam edin. Ocaktan alın ve arada karıştırarak 10 dakika soğutun. Servis tabağındaki 
tartın içine dökün ve üzerini düzeltin. Oda sıcaklığına gelince buzdolabına alın ve 1 saat 
bekletin.

Vişne, ahududu, böğürtlen, su, toz şeker ve mısır nişastasını bir tencereye alın. Orta ateşte 
sürekli karıştırarak pişirin. Kaynamaya başlayınca ocağı kısın ve 2-3 dakika daha pişirmeye 
devam edin. Ocaktan alıp soğumaya bırakın. Soğuyan meyveli karışımı tartın içindeki 
pudingin üzerine yayın. Buzdolabında 1-2 saat bekletin ve dilimleyerek servis yapın. 

1. Ön hazırlık:

2. Hamurun 
hazırlanışı ve 

pişirme:

3. Dolgunun 
hazırlanışı:

4. Üzerinin 
hazırlanışı:

1. Dolgunun 
hazırlanışı:

2. Hamurun 
hazırlanışı ve 

pişirme:

3. Şekillendirme 
ve servis:
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Antep Fıstıklı 
Lezzet Dilimleri

12 adet

Puding:

1 poşet Dr. Oetker Antep Fıstıklı 
Puding

300 ml (1,5 su bardağı) süt

150 ml (1,5 çay bardağı) krema

10 adet kakaolu petit beurre bisküvi

2 yemek kaşığı Dr. Oetker Çikolata 
Parçaları

Kaplamak için:

1 poşet Dr. Oetker Kuvertür

100 g (1 su bardağı) iri kırılmış 
Antep fıstığı

Kalıp:

Dikdörtgen kalıp (10x23 cm)

Süt ve kremayı bir tencereye alın. Üzerine puding poşetini boşaltın ve orta ateşte 
sürekli karıştırarak pişirin. Kaynamaya başlayınca ocağı kısın ve 2 dakika daha 
karıştırarak pişirmeye devam edin. Ocaktan alın, başka bir kaba boşaltın ve arada 
karıştırın. Ilık hale gelince bisküvileri küçük parçalara kırarak ekleyin. Karıştırın ve 
soğuyuncaya kadar bekletin. Çikolata parçalarını ilave edin ve karıştırın. Kalıbın 
içini su ile ıslatın. Hazırladığınız karışımı kalıba alın ve kaşık ile yayın. Buzdolabının 
derin dondurucu kısmında 2-3 saat bekletin.

Kuvertürü benmari yöntemi ile eritin. Antep fıstıklarını geniş bir kaseye alın. 
Hazırladığınız tatlıyı dondurucudan çıkarın ve bıçak yardımı ile 12 eşit parçaya 
kesin. 6 adedini kuvertür ile kaplayın. Kalan 6 adedini Antep fıstığı ile kaplayın. 
Dondurucuda 5 dakika bekletin ve servis yapın

1. Pudingli 
karışımın 

hazırlanışı:

2. Kaplama ve 
servis:

Çilekli Sakızlı
Kup

Çilekleri yıkayıp küp şeklinde doğrayın ve bir tencereye alın. 
Üzerine toz şeker, su ve limon kabuğu rendesini ilave edip 
orta ateşte arada karıştırarak pişirin. Kaynamaya başlayınca 
ocağı kısın ve 3-4 dakika daha pişirin. Ocaktan alın. Oda 
sıcaklığına gelince buzdolabına alın ve 30 dakika bekletin.

2,5 su bardağı sütü çırpma kabına boşaltın. Üzerine Crème 
Olé poşetini boşaltın. Mikser ile önce düşük, sonra yüksek 
devirde toplam 3 dakika çırpın. Crème Olé'yi aralara çilek 
ve badem koyarak kuplara doldurun. Buzdolabında 1 saat 
bekletin. Çilek, badem ve nane yaprakları ile süsleyerek 
servis yapın.

1. Dolgunun 
hazırlanışı:

2. Crème Olé 
ve kupların 
hazırlanışı:

Yaklaşık 4 kup

Dolgu:

400 g çilek

3 yemek kaşığı toz şeker

2 yemek kaşığı su

1 limon kabuğu rendesi

Yarım çay bardağı iri kırılmış 
kabuksuz badem

Crème Olé:

1 poşet Dr. Oetker Damla Sakızlı 
Crème Olé

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

Süslemek için:

Çilek

5-6 adet badem

5-6 adet taze nane yaprağı
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Yaklaşık 8-10 dilim

Portakal dilimi
desenleri için:

30 g yumuşak margarin

30 g toz şeker

1 yumurta akı

50 g un

2 damla Dr. Oetker Jel 
Renklendirici - Kırmızı

5-6 damla Dr. Oetker Jel 
Renklendirici - Sarı

Pandispanya:

1 paket Dr. Oetker Pandispanya Un

3 yumurta

100 ml (yarım su bardağı) su

Rulo yapmak için:

1 tatlı kaşığı Dr. Oetker Pudra Şekeri

Dolgu:

1 poşet Dr. Oetker Çikolatalı 
Portakallı Puding

300 ml (1,5 su bardağı) süt

100 ml (yarım su bardağı) krema

100 g (yarım su bardağı) labne peyniri

2 yemek kaşığı bal

32x42 cm boyutlarında pişirme kağıdı kesin ve fırın 
tepsisine serin. Fırını belirtilen dereceye ayarlayıp ısınması 
için önceden açın.

Turbo pişirme: 180°C (önceden ısıtılmış)
Alt-üst pişirme: 190°C (önceden ısıtılmış)

Margarin, toz şeker, yumurta akı ve unu bir çırpma kabına 
alın. Mikser ile önce düşük, sonra yüksek devirde toplam 
1-2 dakika çırpın. Hamurun yarısını ayrı bir kaba alın, 
kırmızı ve sarı jel renklendiricileri ilave edip karıştırarak 
turuncu rengi elde edin. Hamurları pişirme kağıdından 
hazırladığınız hunilere doldurun. Uçlarını makas ile kesin. 
Fırın tepsisine serdiğiniz pişirme kağıdının üzerine beyaz 
hamurdan portakal dilimi şekilleri çizin. Aynı renk ile 
dilimlerin içine portakal dilimi çizgilerini yapın. Çizgiler 
arasındaki boşlukları turuncu hamur sıkarak doldurun.

Pandispanya un, yumurta ve suyu bir çırpma kabına alın. 
Mikser ile önce düşük, sonra yüksek devirde toplam 5 dakika 
çırpın. Hazırladığınız portakal dilimleri şekillerinin üzerine 
dikkatlice yayın ve pişirin.

Pişirme süresi: Yaklaşık 8-10 dakika

35x42 cm boyutlarında bir pişirme kağıdı kesin ve üzerine 
1 tatlı kaşığı pudra şekeri serpin. Fırından çıkardığınız 
pandispanyayı bekletmeden hazırladığınız pişirme kağıdının 
üzerine ters çevirerek koyun. Üstte kalan pişirme kağıdını 
çıkarın. Pandispanyayı desenler altta kalacak şekilde ters 
çevirin ve pişirme kağıdı ile birlikte rulo şeklinde sarın. Bu 
şekilde soğumaya bırakın.

Süt ve kremayı bir tencereye alın. Üzerine puding poşetini 
boşaltın. Orta ateşte sürekli karıştırarak pişirin. Kaynamaya 
başlayınca ocağı kısın ve 2 dakika daha karıştırarak 
pişirmeye devam edin. Ocaktan alın ve karıştırarak 
soğutun.

Labne peyniri ve balı bir kaba alıp iyice karıştırın. Soğuyan 
pandispanyayı açın, hazırladığınız labneli karışımı iç 
kısmına sürün. Üzerine soğuyan pudingi yayın. Pişirme 
kağıdını ayırarak rulo şeklinde sarın ve servis tabağına alın. 
Buzdolabında 1-2 saat bekletin ve dilimleyerek servis yapın.

Puding Dolgulu 
Portakallı Rulo 

Pasta
1. Ön hazırlık:

2. Portakal dilimi 
desenlerinin 

hazırlanışı:

3. Pandispanyanın 
hazırlanışı:

4. Dolgunun 
hazırlanışı:

5. Şekillendirme 
ve servis:
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Pudingli
Parfe

Bitter Kasede 
Antep Fıstıklı Keyif

4 adet

Kaseler için:

2 poşet Dr. Oetker Bitter Glazür

Puding:

1 poşet Dr. Oetker Antep Fıstıklı 
Puding

400 ml (2 su bardağı) süt

Granüller için:

50 g tereyağı (oda sıcaklığında)

55 g (1 çay bardağı) un

1 yemek kaşığı toz şeker

2-3 yemek kaşığı iri kırılmış Antep 
fıstığı

Yaklaşık 8 dilim

Malzemeler:

1 poşet Dr. Oetker Vanilyalı Puding

400 ml (2 su bardağı) süt

200 ml (1 su bardağı) krema

1 poşet Dr. Oetker Bitter Çikolatalı 
Puding

400 ml (2 su bardağı) süt

1 poşet Dr. Oetker Krem Şanti

150 ml (1,5 çay bardağı) 
buzdolabında soğutulmuş süt

Ganaj:

50 g Dr. Oetker Kuvertür

5-6 yemek kaşığı krema

Kalıp:

Dikdörtgen kek kalıbı (11x20 cm)

2 su bardağı sütü ve 1 su bardağı kremayı bir tencereye alın. Kaşık 
ile iyice karıştırın ve üzerine vanilyalı puding poşetini boşaltın. Orta 
ateşte sürekli karıştırarak pişirin. Kaynamaya başlayınca ocağı 
kısın ve 2-3 dakika daha pişirmeye devam edin. Ocaktan alıp arada 
karıştırarak soğutun. Soğuyan pudingi mikser ile 2 dakika çırpın.

Bitter çikolatalı pudingi 2 su bardağı süt ile tarifine göre pişirin. 
Ocaktan alıp arada karıştırarak soğutun. Soğuyan pudingi mikser ile 
2 dakika çırpın.

Krem şantiyi 1,5 çay bardağı soğuk süt ile 2-3 dakika çırpın. 
Hazırladığınız krem şantinin yarısını vanilyalı pudinge, kalan yarısını 
da çikolatalı pudinge ekleyin. Her iki pudingi de ayrı ayrı mikserin 
orta devrinde ikişer dakika çırpın.

Kalıbın iç kısmını streç film ile kaplayın. Vanilyalı puding ile başlayıp 
her iki pudingten de 4 kat olacak şekilde yayın. Üzerini streç film ile 
kapatıp dondurucuda 5-6 saat bekletin.

Kremayı küçük bir tencereye alın ve kısık ateşte kaynayıncaya 
kadar bekletin. Kaynamaya başlayınca ocaktan alıp bekletmeden 
kuvertürü ilave edin ve eriyinceye kadar kaşık ile karıştırın. Parfeyi 
dondurucudan çıkarın. Ters çevirerek servis tabağına alın ve streç 
filmi çıkarın. Hazırladığınız ganajı pişirme kağıdından hazırladığınız 
huniye doldurup ucunu makas ile kesin. Parfenin üzerine şeritler 
şeklinde sıkarak süsleyin. Bekletmeden dilimleyerek servis yapın.

10 cm çapında ve 4 cm derinliğindeki 4 adet kasenin iç kısımlarını streç film ile kaplayın ve 
buzdolabının derin dondurucu kısmına koyun. Bitter glazür poşetlerini sıcak suda bekleterek 
eritin. Dondurucudaki kaseleri çıkarıp içlerine bir miktar glazür dökün ve elinizde çevirerek 
glazürün iç yüzeyi kaplamasını sağlayın. Dondurucuda 1-2 dakika donuncaya kadar bekletin, 
çıkarıp tekrar glazür dökün ve yayın. Glazür bitinceye kadar bu işlemi tekrarlayın. Kaseleri 
dondurucuda en az 1 saat bekletin.

Sütü bir tencereye alın ve üzerine puding poşetini boşaltın. Orta ateşte sürekli karıştırarak 
pişirin. Kaynamaya başlayınca ocağı kısın ve 1-2 dakika daha karıştırarak pişirmeye devam 
edin. Süre sonunda ocaktan alın ve karıştırarak soğutun.

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)

Tereyağını bir kaba alın. Üzerine un ve toz şekeri ilave edip parmak uçlarınız ile fazla 
bastırmadan yoğurarak granüller haline getirin. Fırın tepsisine yayın ve pişirin.

Pişirme süresi: Yaklaşık 15-20 dakika

Süre sonunda fırından çıkarın ve soğumaya bırakın. Soğuyan granüle Antep fıstıklarını ekleyin 
ve eliniz ile ufalayarak karıştırın.

Kaseleri derin dondurucudan alın. Dikkatli bir şekilde streç filmden ayırın ve servis tabağına 
sıralayın. Tabanlara hazırladığınız granüllerden koyun. Üzerine pudingin yarısını paylaştırın. Granül 
serpin ve kalan pudingi yayın. Kalan granülü üzerlerine serpin ve bekletmeden servis yapın.

1. Vanilyalı 
pudingin 

hazırlanışı:

1. Kaselerin 
hazırlanışı:

2. Pudingin 
hazırlanışı:

3. Granüllerin 
hazırlanışı:

4. Dolgu ve 
servisı:

2. Bitter çikolatalı 
pudingin 

hazırlanışı:

3. Parfenin 
hazırlanışı:

4. Ganajın 
hazırlanışı ve 
süslenmesi:
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Kalıbın tabanına pişirme kağıdı serin ve kenarını 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. Kakaoyu ilave 
edin ve karıştırın. Yumurta ve toz şekeri bir çırpma kabına 
alın. Mikserin çırpıcı uçları ile yüksek devirde 5 dakika çırpın. 
Şekerli vanilin, sıvı yağ ve sütü ilave edip 1 dakika daha çırpın. 
Hazırladığınız un karışımını ekleyin ve düşük devirde kısa bir 
süre çırpın. Hamuru kalıba alın ve pişirin.
Pişirme süresi: Yaklaşık 30-35 dakika

Fırından aldığınız keki 5 dakika bekletip kalıptan çıkarın ve 
soğumaya bırakın.

Sütü bir tencereye alın. Üzerine puding poşetini boşaltın ve orta 
ateşte sürekli karıştırarak pişirin. Kaynamaya başlayınca ocağı 
kısın ve 1-2 dakika daha pişirin. Ocaktan alın ve karıştırarak 
soğutun.

Sıcak sütü bir kaba alın, üzerine kuvertürü ilave edin ve 
eriyinceye kadar karıştırın. Muskat rendesini ekleyip tekrar 
karıştırın ve soğumaya bırakın.

Pudingi yıldız uçlu krema sıkma torbasına doldurun. Soğuyan 
keki enlemesine üçe kesin. İlk katı ters çevirerek servis 
tabağına alın. Hazırladığınız ıslatma karışımının 1/3'ü ile ıslatın. 
Üzerine pudingin yarısını sıkın ve fındık kırığı serpin. Üzerine 
ikinci katı kapatın ve kalan ıslatma karışımının yarısı ile ıslatın. 
Kalan pudingi kekin üzerine sıkın ve fındık kırığı serpin. Son 
kat keki üzerine kapatın ve ıslatın. Buzdolabına alın ve 1-2 saat 
bekletin.

Kremayı bir tencereye alın. Orta ateşte arada karıştırarak 
kaynatın. Kaynamaya başlayınca ocaktan alın, beklemeden 
kuvertürü ilave edin ve eriyinceye kadar karıştırın. Oda 
sıcaklığına gelinceye kadar arada karıştırarak soğutun. 
Soğuyan ganajı 7-8 dakika buzdolabında bekletin ve pastanın 
üzerine yayın. Fındıklar ile süsleyip dilimleyerek servis yapın.

1. Ön hazırlık:

2. Hamurun 
hazırlanışı ve 

pişirme:

3. Dolgunun 
hazırlanışı:

4. Islatma 
karışımı:

5. Şekillendirme 
ve dolgu:

6. Ganajın 
hazırlanışı ve 

servis:

Yaklaşık 8 dilim

Hamur:

165 g (1,5 su bardağı) un

1 poşet Dr. Oetker Hamur Kabartma 
Tozu

1 yemek kaşığı Dr. Oetker Kakao

3 yumurta

85 g (1 çay bardağı) toz şeker

1 poşet Dr. Oetker Şekerli Vanilin

100 ml (1 çay bardağı) sıvı yağ

100 ml (1 çay bardağı) süt

Dolgu:

1 poşet Dr. Oetker Bitter Çikolatalı 
Puding

300 ml (1,5 su bardağı) süt

50 g (1 çay bardağı) fındık kırığı

Islatmak için:

200 ml (1 su bardağı) sıcak süt

1 çay bardağı Dr. Oetker Kuvertür

Yarım çay kaşığı muskat rendesi

Üzeri için:

100 ml (1 çay bardağı) krema

1 su bardağı Dr. Oetker Kuvertür

25-30 adet ortadan ikiye bölünmüş 
fındık

Kalıp:

Kelepçeli kalıp (Ø 18 cm)

Bitter Çikolatalı 
Puding Dolgulu 

Pasta
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Kakaolu Pudingli 
Bahar Tartı

Puding Havuzunda Yüzen  
Çilekler

Yaklaşık 5-6 kişilik

Hamur:

300 g (2,5-3 su bardağı) un

1 poşet Dr. Oetker Instant Maya

85 g (1 çay bardağı) toz şeker

100 g tereyağı (oda sıcaklığında)

1 poşet Dr. Oetker Şekerli Vanilin

200 ml (1 su bardağı) ılık süt

2 yemek kaşığı Dr. Oetker Çikolata 
Parçaları

Dolgu:

1 poşet Dr. Oetker Çikolatalı            
Bademli Puding

200 ml (1 su bardağı) süt

200 ml (1 su bardağı) krema

Üzeri için:

1 çay bardağı çiğ badem

7-8 adet çilek

Yaklaşık 7-8 kişilik

Hamur:

100 g tereyağı (oda sıcaklığında)

200 g (1,5-2 su bardağı) un

1 yumurta sarısı

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

1 poşet Dr. Oetker Şekerli Vanilin

2 yemek kaşığı soğuk su

Dolgu:

1 poşet Dr. Oetker Kakaolu Puding

300 ml (1,5 su bardağı) süt

100 ml (yarım su bardağı) krema

3 yemek kaşığı fıstık ezmesi

3 yemek kaşığı süt

Kalıp:

Dikdörtgen tart kalıbı (13x30 cm)

Kalıbın kenarlarını margarin ile yağlayın. Kalıbın boyutunda bir pişirme kağıdı kesin ve tabanına 
yerleştirin. Fırını belirtilen dereceye ayarlayıp ısınması için önceden açın.

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

Tereyağı, un, yumurta sarısı, pudra şekeri, şekerli vanilin ve suyu bir kaba alın. Yumuşak bir hamur 
haline gelinceye kadar yoğurun. Hamurdan cevizden biraz daha büyük bir parça ayırın. Kalan 
hamuru merdane ile pişirme kağıdı üzerinde kalıbın boyutunda açın. Kalıba alın ve eliniz ile hafif 
bastırarak kenarlarda 1,5-2 cm yüksekliğinde çerçeve oluşacak şekilde yayın. Çatal ile birçok 
yerinden delin. Kalıbı dondurucuya alın, 5 dakika bekletin ve süre sonunda pişirin.

Pişirme süresi: Yaklaşık 25-30 dakika

Ayırdığınız hamuru pişirme kağıdı üzerinde 2-3 mm kalınlığında açın. Değişik boyutlardaki çiçek 
kalıplar ile kesin. Kalan hamurdan küçük parçalar alıp yaprak şekli verin. Pişirme kağıdı serilmiş 
fırın tepsisine sıralayın.

Tartı fırından çıkarın. Daha sonra kurabiyeleri koyun ve hafif pembeleşinceye kadar 7-8 dakika 
pişirin. Fırından aldığınız tartı 5 dakika sonra kalıptan çıkarın ve soğumaya bırakın.

Pudingi süt ve krema ile 2 dakika kaynatarak pişirin. Ocaktan alın ve yavaşça karıştırarak soğutun. 
Fıstık ezmesini bir kaba alın, üzerine sütü ekleyin ve kaşık ile karıştırın.

Tartı servis tabağına alın. Üzerine hazırladığınız fıstık ezmesini sürün. Pudingi düz uçlu krema 
sıkma torbasına doldurun. Fıstık ezmesinin üzerine sıkın. Hazırladığınız çiçek ve yaprakları üzerine 
yerleştirin ve buzdolabına alın. 1-2 saat bekletin ve servis yapın.

 

Unu bir kaba eleyip üzerine mayayı ilave edin ve kaşık ile karıştırın. Toz şeker, tereyağı, şekerli 
vanilin ve ılık sütü ilave edin. Yumuşak bir hamur elde edinceye kadar iyice yoğurun. Üzerini 
kapatın ve ılık ortamda 40-45 dakika mayalandırmaya bırakın.

Süt ve kremayı bir tencereye alın. Üzerine puding poşetini boşaltın. Orta ateşte sürekli 
karıştırarak pişirin. Kaynamaya başlayınca ocağı kısın ve 2 dakika daha karıştırarak pişirin. 
Ocaktan alın ve yavaşça karıştırarak soğutun.

Fırını belirtilen dereceye ayarlayıp ısınması için önceden açın.

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

Fırın tepsisi boyutunda bir pişirme kağıdı kesin. Mayalanan hamuru tezgaha alın. 1 yemek kaşığı 
çikolata parçalarını ekleyin ve kısa bir süre yoğurun. Hamuru pişirme kağıdının üzerinde eliniz 
ile bastırarak 25x32 cm boyutunda, kenarında 1 cm yükseklik olacak şekilde oval açın. Pişirme 
kağıdı ile birlikte fırın tepsisine yerleştirin ve çatal ile birçok yerinden delin. Kalan 1 yemek kaşığı 
çikolata parçalarını kenarlarına batırın ve pişirin.

Pişirme süresi: Yaklaşık 20-25 dakika

Fırından çıkarın ve soğumaya bırakın. Fırını kapatmayın.

Bademleri sıcak suda 5 dakika bekletin. Süre sonunda kabuklarını soyun ve fırın tepsisine 
yayın. Hafif pembeleşinceye kadar fırında 6-7 dakika pişirin.

Çilekleri dilimleyin. Hazırladığınız mayalı tabanı servis tabağına alın. Pudingi içine yayın. Üzerine 
çilek ve bademleri sıralayın ve dilimleyerek servis yapın.

1. Ön hazırlık:1. Hamurun 
hazırlanışı:

2. Dolgunun 
hazırlanışı:

3. Şekillendirme 
ve pişirme:

4. Bademlerin 
hazırlanışı:

5. Dolgu ve 
servisı:

2. Hamurun 
hazırlanışı ve 

pişirme:

3. Dolgunun 
hazırlanışı:

4. Şekillendirme 
ve servis:
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Hindistan Cevizli 
Mangolu Kup

Ananaslı
Bademli Taç

Yaklaşık 4 adet

Pudingli karışım:

1 poşet Dr. Oetker Vanilyalı Puding

400 ml (2 su bardağı) süt

100 ml (yarım su bardağı) krema

1 yumurta sarısı

Dolgu:

Yarım su bardağı bütün badem

1 su bardağı küp şeklinde doğranmış 
ananas

Krokan için:

Yarım çay bardağı toz şeker

Kalıp:

4 adet 8 cm çapında ve 6 cm 
yüksekliğinde çember kalıp

Yaklaşık 4-5 kişilik

Mangolu karışım:

1 adet mango

150 ml (1,5 çay bardağı) su

2 yemek kaşığı toz şeker

1 tatlı kaşığı Dr. Oetker Mısır 
Nişastası

Puding:

1 poşet Dr. Oetker Hindistan Cevizli 
Puding

700 ml (3,5 su bardağı) süt

Süslemek için:

2 yemek kaşığı kırılmış Antep fıstığı

Mangonun kabuklarını soyup çekirdekli kısmından ayırmak 
için dilimleyin. Dilimleri küp şeklinde doğrayın ve bir 
tencereye alın. Üzerine su, toz şeker ve nişastayı ilave edip 
orta ateşte karıştırarak pişirin. Kaynamaya başlayınca ocağı 
kısın ve 2 dakika daha pişirin. Ocaktan alıp arada karıştırarak 
soğutun. Oda sıcaklığında bekletin.

3,5 su bardağı sütü bir tencereye alın ve üzerine puding 
poşetini boşaltın. Orta ateşte sürekli karıştırarak pişirin. 
Kaynamaya başlayınca ocağı kısın ve 2-3 dakika daha 
pişirmeye devam edin. Ocaktan alıp bir karıştırma kabına 
boşaltın ve 15 dakika karıştırarak soğutun.

Soğuyan pudingi aralara mango karışımından koyarak 
kuplara doldurun. Buzdolabında 1-2 saat bekletin. Üzerlerini 
Antep fıstığı ile süsleyin ve servis yapın.

Süt, krema ve yumurta sarısını bir tencereye alıp çırpma teli ile iyice karıştırın. 
Üzerine puding poşetini boşaltın ve orta ateşte sürekli karıştırarak pişirin. 
Kaynamaya başlayınca ocağı kısın ve 2-3 dakika daha pişirmeye devam edin. 
Ocaktan alıp bir kaba boşaltın ve arada karıştırarak soğutun.

Bademleri sıcak suda 10 dakika bekletin. Süre sonunda kabuklarını soyun ve 
4 adedini üzeri için ayırın. Kalan bademleri küp şeklinde doğrayın. Ananas ve 
bademleri soğuyan pudinge ilave edin ve karıştırın. 4 adet çember kalıbın iç 
kısımlarını su ile ıslatın ve pişirme kağıdı serilmiş tepsiye alın. Pudingli karışımı 
kalıpların içine paylaştırın ve üzerlerini düzeltin. Buzdolabının derin dondurucu 
bölümünde 35-40 dakika bekletin. Süre sonunda buzdolabının soğutucu kısmına 
alın ve en az 1 saat bekletin.

Toz şekeri geniş bir çelik kaba alın ve kısık ateşte karıştırmadan eritin. Bal rengi 
olunca ocaktan alın ve pişirme kağıdı üzerine yayın. Donduktan sonra bıçak ile iri 
parçalara kesin. Pudingleri pişirme kağıdından dikkatlice ayırarak çember kalıbı ile 
servis tabaklarına alın. Bıçak yardımı ile pudinglerin kenarlarını kalıplardan ayırın 
ve kalıpları çıkarın. Kenarlarına krokan parçaları yapıştırın. Üzerlerini krokan ve 
badem ile süsleyip bekletmeden servis yapın.

1. Dolgunun 
hazırlanışı:

1. Pudingin 
hazırlanışı:

2. Karışımın 
hazırlanışı:

3. Süsleme 
ve servis:

2. Pudingin 
hazırlanışı:

3. Kupların 
hazırlanışı:
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