
Yeni yıla
tatlı bir başlangıç

Tarif Kitapçığı No.38



Yeni yıla tatlı bir başlangıç

Ballı Kek Dilimleri Sayfa  4 
Zencefilli Beyaz Çikolatalı Şekerlemeler Sayfa  5
Neşeli Penguenler Sayfa  6
Bademli Süslü Kurabiyeler Sayfa  7 
Bezeli Yılbaşı Pastası Sayfa   8 
Çam Ağacı Cupcake Sayfa  10
Glazürlü Limonlu Kurabiyeler Sayfa  11
Kat Kat Lezzet Sayfa  12
Kazak Kurabiyeler Sayfa  13
Badem ve Fındık Dolgulu Kurabiyeler Sayfa  14
Büyük Kalp Kurabiyeler Sayfa  15
Karlı Dilimler Sayfa  16
Kuru Meyveli Şekerlemeler Sayfa  17
Bademli Stollen Sayfa  18 

 20 dakika kadar 

                               40 dakika kadar 

                               60 dakika kadar

 çok pratik

 pratik

 biraz zaman alır

Hazırlama süreleri bekletme, pişirme ve soğutmalar haricinde verilmiştir.

Tariflerin kolaylık derecesini ve hazırlama sürelerini gösteren işaretler:

Şık, farklı ve tatlı fikirlere ne dersiniz?

Yeni bir yılı karşılarken renkli sürprizler 
tasarlamanın heyecanını yaşamak ne güzel!

Konuklarınız için kendi elleriniz ile hazırlayıp 
sofralarınızda sunabileceğiniz kek, pasta, 
şekerleme gibi özel lezzetleri ve sevdiklerinize 
armağan edebileceğiniz çeşitli kurabiye fikirlerini, 

süsleme tekniklerini sizler için çalıştık. İster tek 
başınıza, isterseniz çocuklarınız ile birlikte, kolları 
sıvayıp artık mutfağa girmenin zamanı geldi…

İyi yıllar dileriz.

Sevgilerimizle,
Dr. Oetker Deneme Mutfağı



Ballı Kek Dilimleri Zencefilli Beyaz Çikolatalı 
Şekerlemeler

ÖNERİ:
Kabuksuz 
badem yerine çiğ 
kabuklu badem 
kullanabilirsiniz.
Kesmeden 
önce sıcak suda                    
15-20 dakika 
bekletin ve 
kabuklarını soyun.

8 adet

Hamur:

3 yumurta akı

75 g tereyağı (oda sıcaklığında)

85 g (1 çay bardağı) toz şeker

1 poşet Dr. Oetker Şekerli Vanilin

3 yumurta sarısı

50 g (1 çay bardağı) öğütülmüş fındık

110 g (1 su bardağı) un

Süslemek için:

Dondurma çubukları

3-4 yemek kaşığı bal

1 yemek kaşığı limon suyu

1 paket Dr. Oetker Süsleme Glazürü

1 poşet Dr. Oetker Pasta Süsü - 
Şekerli Çubuk

1 poşet Dr. Oetker Pasta Süsü - Yıldız

1 poşet Dr. Oetker Pasta Süsü - 
Gümüş İnci

Kalıp:

Kelepçeli kalıp (Ø 22 cm)

Yaklaşık 15-16 adet

Malzemeler:

160 g beyaz çikolata

100 g (1 su bardağı) ince öğütülmüş 
kabuksuz badem

1 tatlı kaşığı Dr. Oetker Pudra Şekeri

2 yemek kaşığı süt

50 g (1 çay bardağı) kabuksuz bütün 
badem

Yarım çay bardağı küp şeklinde 
doğranmış zencefil şekerlemesi

1 portakal kabuğu rendesi

1 çay kaşığı Dr. Oetker Portakal 
Aroması

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)

Yumurta aklarını cam veya metal bir çırpma kabına alıp mikserin yüksek devrinde 
3 dakika çırpın. Tereyağı ve toz şekeri ayrı bir çırpma kabına alın. Yüksek devirde 
1 dakika çırpın. Şekerli vanilin ve yumurta sarılarını ilave edip 2 dakika daha 
çırpın. Öğütülmüş fındık ve unu ekleyip kısa bir süre daha çırpın. Yumurta aklarını 
hazırladığınız hamura 3 seferde ekleyerek spatula ile alttan üste doğru karıştırın. 
Hamuru kalıba alın ve pişirin.

Pişirme süresi: Yaklaşık 25-30 dakika

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

Soğuyan keki 8 üçgen dilim çıkacak şekilde dilimleyin. Dilimlerin kısa kenarlarına 
dondurma çubuklarını batırın. Balı bir kaseye alın. Üzerine limon suyunu ilave edip 
iyice karıştırın ve kek dilimlerinin üzerine sürün. Süsleme glazürü ve pasta süsleri 
ile süsleyip servis yapın.

Çikolatayı benmari yöntemi ile eritin. 1 su bardağı öğütülmüş 
badem, pudra şekeri ve sütü bir kaba alıp iyice karıştırın. 1 çay 
bardağı kabuksuz bademi bıçak ile şeritler halinde kesin.

Erimiş çikolatanın üzerine hazırladığınız sütlü bademi, 
kestiğiniz bademleri, zencefil şekerlemelerini, portakal kabuğu 
rendesi ve portakal aromasını ilave edip iyice karıştırın. 
Hazırladığınız karışımdan birer tatlı kaşığı alıp ikinci bir kaşık 
yardımı ile sıyırarak servis tabağına aralıklı olarak sıralayın. 
Üzerlerini düzeltmeyin. Donuncaya kadar buzdolabında 
bekletin ve servis yapın.

1. Ön hazırlık:

1. Ön hazırlık:

2. Hamurun 
hazırlanışı:

2. Karışımın 
hazırlanışı ve 

şekillendirme:

3. Üzerinin 
hazırlanışı:
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Bademli Süslü KurabiyelerNeşeli Penguenler

Yaklaşık 20 adet

Hamur:

220 g (2 su bardağı) un 

1 su bardağı öğütülmüş kaju fıstığı

125 g tereyağı (oda sıcaklığında)

1 yumurta

60 g (1 çay bardağı) esmer şeker

1 poşet Dr. Oetker Şekerli Vanilin

Süslemek için:

15 damla Dr. Oetker Jel 
Renklendirici - Sarı

1-2 damla Dr. Oetker Jel 
Renklendirici - Kırmızı

1 paket Dr. Oetker Şeker Hamuru

25 g siyah şeker hamuru

Dr. Oetker Buğday Nişastası

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

1-2 yemek kaşığı süt

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

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

Un ve öğütülmüş kaju fıstığını bir kaba alın. Üzerine tereyağı, yumurta, esmer 
şeker ve şekerli vanilini ilave edin. Ele yapışmayan bir hamur elde edinceye kadar 
yoğurun. Hamuru hafif unlanmış tezgaha alın ve merdane ile 0,5 cm kalınlığında 
açın. 8,5x5,5 cm boyutlarında 10 adet oval şekil kesin. Fırın tepsisine sıralayın. 
Kalan hamuru tekrar açıp daireler şeklinde kesin. Onları da fırın tepsisine sıralayın 
ve pişirin.

Pişirme süresi: Yaklaşık 15-20 dakika

Süre sonunda fırından çıkarın ve soğumaya bırakın.

Sarı ve kırmızı jel renklendiricilerden bir kaba verilen ölçülerde damlatın ve 
karıştırarak turuncu rengi elde edin. Beyaz şeker hamurundan ceviz büyüklüğünde 
bir parça alın ve hazırladığınız turuncu jel renklendirici ile renklendirin. Tezgaha 
hafif nişasta serperek siyah ve beyaz şeker hamurlarını merdane ile 3-4 mm 
kalınlığında açın. Kurabiyelerin kenarları siyah ve ortaları beyaz olacak şekilde 
kesip altlarını hafif ıslatarak yapıştırın. Turuncu renkteki hamur ile gaga ve ayakları 
yapın. Beyaz ve siyah hamur ile göz kısımlarını hazırlayıp süslemeyi tamamlayın. 
Pudra şekerini süt ile karıştırın ve daire şeklindeki kurabiyelerin üzerine yayın.

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)

Unu bir kaba alın. Hamur kabartma tozunu ekleyin ve kaşık ile 
karıştırın. Tereyağı, yumurta, pudra şekeri, şekerli vanilin ve 
acı badem aromasını üzerine ilave edin ve yumuşak bir hamur 
elde edinceye kadar yoğurun. Hafif unlanmış tezgah üzerinde 
merdane ile 0,5 cm kalınlığında açın. Yuvarlak, kalp ve yıldız 
kurabiye kalıpları ile hamurdan şekiller çıkarın. Fırın tepsisine 
sıralayın ve pişirin.

Pişirme süresi: Yaklaşık 15-20 dakika

Süre sonunda fırından çıkarın ve soğumaya bırakın.

Şekerli çubuk pasta süslerini mutfak robotuna alın. 1-2 kez 
kısa süreliğine basarak daha ufak parçalar haline getirin. 
Pudra şekerini bir kaseye alın ve suyu ilave edip iyice 
karıştırın. Soğuyan kurabiyelerin üzerine sürün. Yaprak badem 
ve hazırladığınız pasta süsü ile süsleyin. Glazürler donunca 
servis yapın.

1. Ön hazırlık: 1. Ön hazırlık:

2. Hamurun 
hazırlanışı:

2. Hamurun 
hazırlanışı:

3. Süsleme ve 
servis: 3. Süsleme ve 

servis:

ÖNERİ:
 Kurabiyeleri 
ipler ile bağlayıp 
asmak isterseniz 
pişirmeden önce 
kürdan veya pipet 
ile küçük delikler 
yapın.

Yaklaşık 20-25 adet

Hamur:

220 g (2 su bardağı) un

1 çay kaşığı Dr. Oetker Hamur 
Kabartma Tozu

120 g tereyağı (oda sıcaklığında)

1 yumurta

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

1 poşet Dr. Oetker Şekerli Vanilin

Yarım çay kaşığı Dr. Oetker Acı 
Badem Aroması

Üzeri için:

1 poşet Dr. Oetker Pasta Süsü - 
Şekerli Çubuk

3 yemek kaşığı Dr. Oetker
Pudra Şekeri

1 yemek kaşığı su

2-3 yemek kaşığı yaprak badem
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Bezeli 
Yılbaşı Pastası

Şekil 1 Şekil 2

Yaklaşık 8-10 dilim

Hamur:

220 g (2 su bardağı) un 

1 poşet Dr. Oetker Hamur 
Kabartma Tozu

200 g tereyağı (oda sıcaklığında)

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

1 poşet Dr. Oetker Şekerli Vanilin

3 yumurta

Yarım çay kaşığı Dr. Oetker Acı 
Badem Aroması

Dolgu:

1 paket Dr. Oetker Vanilinli & 
Çikolatalı Duo Pasta Kreması

300 ml (3 çay bardağı) buzdolabında 
soğutulmuş süt

50 g yumuşak margarin

2-3 yemek kaşığı iri kırılmış badem

Beze için:

2 yumurta akı

1 poşet Dr. Oetker Şekerli Vanilin

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

1 çay kaşığı limon suyu

Üzeri için:

1 yemek kaşığı Dr. Oetker 
Pudra Şekeri

Kalıp:

Kelepçeli kalıp (Ø 24 cm)

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)

Un ve hamur kabartma tozunu bir kaba alın ve karıştırın. 
Tereyağı, pudra şekeri, şekerli vanilin ve yumurtaları ayrı bir 
çırpma kabında alın. Mikserin yüksek devrinde 2-3 dakika 
çırpın. Hazırladığınız un karışımı ve acı badem aromasını 
ekleyip düşük devirde 2 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.

Soğuyan keki enlemesine ikiye kesin. Kalıbın tabanına pişirme 
kağıdı serin ve kekin üst katını kalıba koyun. Alt katını servis 
tabağına alın. Vanilinli kremayı 1,5 çay bardağı süt ve 25 g 
yumuşak margarin ile önce düşük, sonra yüksek devirde 
toplam 3 dakika çırpın. Çikolatalı kremayı da aynı şekilde 
çırpın. Hazırladığınız kremaları ayrı ayrı düz uçlu krema sıkma 
torbalarına doldurun. Servis tabağındaki kekin üzerine önce 
vanilinli kremayı sıkın. Üzerine badem kırıklarını serpin ve 
çikolatalı kremayı sıkın. Buzdolabında bekletin.

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

Turbo pişirme: 120°C (önceden ısıtılmış)
Alt-üst pişirme: 130°C (önceden ısıtılmış)

Yumurta aklarını cam veya çelik bir kaba alın ve mikserin 
yüksek devrinde kar haline gelinceye kadar çırpın. Şekerli 
vanilini ekleyin. Mikserin en düşük devrinde çırpmaya devam 
ederek pudra şekerini azar azar ilave edin. Pudra şekerini 
tamamlayınca limon suyunu ekleyin ve 5 dakika daha çırpın. 
Karışımı düz uçlu krema sıkma torbasına doldurup kalıba 
aldığınız kekin üzerini kaplayacak şekilde toplar sıkın (Şekil 1). 
Fırının orta rafında pişirin.

Pişirme süresi: Yaklaşık 30-35 dakika

Süre sonunda fırından çıkarın ve soğumaya bırakın. Fırını 
kapatmayın. Kalan karışımı kenarları süslemek için fırın 
tepsisine yılbaşı ağacı şeklinde sıkın ve pişirin (Şekil 2).

Pişirme süresi: Yaklaşık 25-30 dakika

Fırından çıkarın ve soğumaya bırakın.

Soğuyan bezeli keki kalıptan dikkatlice çıkarın. Servis 
tabağındaki kremalı kekin üzerine yerleştirin. Kenarlarını 
hazırladığınız bezeleri yerleştirin. Pudra şekeri serpin ve 
dilimleyerek servis yapın.

1. Ön hazırlık:

2. Hamurun 
hazırlanışı:

3. Dolgunun 
hazırlanışı:

4. Bezenin 
hazırlanışı:

5. Süsleme ve 
servis:
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ÖNERİ:
 Nar tanesi yerine 
frenk üzümü de 
kullanabilirsiniz.

Çam Ağacı Cupcake

12 adet

Hamur:

140 g (2,5 çay bardağı) un

1 tatlı kaşığı Dr. Oetker Hamur 
Kabartma Tozu

2 yemek kaşığı Dr. Oetker Kakao

150 g tereyağı (oda sıcaklığında)

85 g (1 çay bardağı) toz şeker

3 yumurta

50 ml (yarım çay bardağı) süt

1 tatlı kaşığı Dr. Oetker Vanilya 
Aroması

Üzeri için:

1 poşet Dr. Oetker Krem Şanti

100 ml (yarım su bardağı) 
buzdolabında soğutulmuş süt

1 yemek kaşığı Hindistan cevizi 
rendesi

Süslemek için:

Yarım çay bardağı ayıklanmış nar

4 dal biberiye

1 tatlı kaşığı Dr. Oetker Pudra Şekeri

Kalıp:

12 adet kağıt muffin kalıbı

Muffin kalıplarını fırın tepsisine sıralayın. 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 ve kakaoyu karıştırıp bir kaba eleyin. Tereyağı ve 
toz şekeri ayrı bir çırpma kabına alıp mikserin yüksek devrinde 1 dakika çırpın. 
Yumurta ve sütü ilave edip 1 dakika daha çırpın. Üzerine un karışımı ve vanilya 
aromasını ekleyip orta devirde kısa bir süre çırpın. Hamuru muffin kalıplarına 
paylaştırın ve pişirin.

Pişirme süresi: Yaklaşık 20-25 dakika

Fırından çıkarın ve soğumaya bırakın.

Soğuk sütü çırpma kabına alın ve üzerine krem şanti poşetini boşaltın. Mikser ile 
önce düşük, sonra yüksek devirde toplam 3 dakika çırpın. Üzerine Hindistan cevizi 
rendesini ilave edip düşük devirde kısa bir süre çırpın. Krem şantiyi düz uçlu krema 
sıkma torbasına doldurup muffinlerin üzerine şekilli olarak sıkın.

Servisten önce krem şantilerin üzerine nar tanelerini sıralayın. Biberiye dallarından 
12 adet çam ağacı şekli kesin, üzerlerine pudra şekeri serpin ve cupcake'lerin 
üzerine batırın.

1. Ön hazırlık:

2. Hamurun 
hazırlanışı ve 

pişirme:

4. Süsleme ve 
servis:

3. Üzerinin 
hazırlanışı:

Glazürlü Limonlu Kurabiyeler
Fırın tepsisini pişirme kağıdı serin. Fırını belirtilen dereceye 
ayarlayıp ısınması için önceden açın.

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

Un, hamur kabartma tozu, yumurta, tereyağı, pudra şekeri, 
şekerli vanilin ve limon kabuğu rendesini bir kaba alın. Eliniz ile 
yumuşak bir hamur elde edinceye kadar yoğurun. Buzdolabına 
alın ve 10-15 dakika bekletin. Süre sonunda hamuru birkaç 
kez yoğurun. Hafif unlanmış tezgahta merdane ile 0,5 cm 
kalınlığında açın. Hamurdan kurabiye kalıbı veya bıçak ile 
keserek yılbaşı ağacı, 4x6 cm boyutlarında küçük dikdörtgenler 
ve eldiven şekilleri çıkarın. Fırın tepsisine sıralayın ve pişirin.

Pişirme süresi: Yaklaşık 15-20 dakika

Süre sonunda fırından çıkarın ve soğumaya bırakın.

Pembe ve mor glazürler için, verilen ölçülerdeki pudra şekeri 
ve suyu ayrı kaplara alın. Renklendiricileri ve aromaları ilave 
edip iyice karıştırın. Bekletmeden kurabiyelerinizin üzerini 
kaplayın. Süsleme glazürü, inci ve yıldız pasta süsleri ile 
süsleyerek servis yapın.

1. Ön hazırlık:

2. Hamurun 
hazırlanışı:

3. Süsleme ve 
servis:

Yaklaşık 15-20 adet

Hamur:

250 g (2-2,5 su bardağı) un

1 çay kaşığı Dr. Oetker Hamur 
Kabartma Tozu

1 yumurta

125 g tereyağı (oda sıcaklığında)

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

1 poşet Dr. Oetker Şekerli Vanilin

1 limon kabuğu rendesi

Pembe glazür için:

2-2,5 yemek kaşığı Dr. Oetker 
Pudra Şekeri

1 yemek kaşığı su

1 damla Dr. Oetker Jel 
Renklendirici - Kırmızı

1 damla Dr. Oetker Limon Aroması

Mor glazür için:

2 yemek kaşığı Dr. Oetker 
Pudra Şekeri

10 damla Dr. Oetker Jel 
Renklendirici - Mavi

1 damla Dr. Oetker Jel 
Renklendirici - Kırmızı

1 damla Dr. Oetker Limon Aroması

Süslemek için:

Dr. Oetker Süsleme Glazürü

1 poşet Dr. Oetker Pasta Süsü - 
Gümüş İnci

1 poşet Dr. Oetker Pasta Süsü - Yıldız
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Yaklaşık 10-12 adet 

Hamur:

3 yumurta akı

165 g (1,5 su bardağı) un

1,5 çay kaşığı Dr. Oetker Hamur 
Kabartma Tozu

125 g tereyağı (oda sıcaklığında)

130 g (1,5 çay bardağı) toz şeker

3 yumurta sarısı

1 poşet Dr. Oetker Şekerli Vanilin

Üzeri için:

1 poşet Dr. Oetker Kuvertür

80 g beyaz çikolata

Kat Kat Lezzet
32x40 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)

Yumurta aklarını bir çırpma kabına alın ve mikserin yüksek devrinde köpük 
haline gelinceye kadar yaklaşık 2 dakika çırpın. Un ve hamur kabartma tozunu 
karıştırıp eleyin. Tereyağı ve toz şekeri ayrı bir çırpma kabına alın. Mikserin yüksek 
devrinde 2 dakika çırpın. Üzerine yumurta sarıları, elediğiniz un, şekerli vanilin ve 
çırptığınız yumurta akını ilave edin. Mikserin orta devrinde 1 dakika çırpın. Hamuru, 
kenarlarında 1 cm boşluk kalacak şekilde pişirme kağıdının üzerine yayın ve pişirin.

Pişirme süresi: Yaklaşık 10-12 dakika

Fırından çıkarıp soğumaya bırakın. Soğuduktan sonra kekin üzerini bir mutfak 
havlusu ile kapatın.

Kuvertür ve beyaz çikolatayı ayrı ayrı benmari yöntemi ile eritin. Keki 8 cm 
genişliğinde ve 30 cm uzunluğunda keserek toplam 5 parça elde edin. Bu uzun 
kek parçalarını aralarına kuvertür sürerek üst üste sıralayın. Keki karelere kesin ve 
servis tabağına alın. Üzerlerine kuvertür ve beyaz çikolatayı yayıp servis yapın.

1. Ön hazırlık:

2. Hamurun 
hazırlanışı ve 

pişirme:

3. Şekillendirme 
ve servis:

ÖNERİ:
 Hazırladığınız 
kek karelerini 
diyagonal keserek 
üçgen şekiller elde 
edebilirsiniz.

Yaklaşık 10-15 adet

Hamur:

200 g (1,5-2 su bardağı) un 

1 yemek kaşığı Dr. Oetker Kakao

Yarım çay kaşığı tarçın

85 g (1 çay bardağı) toz şeker

125 g tereyağı (oda sıcaklığında)

1 yumurta

Yarım çay kaşığı Dr. Oetker Portakal 
Aroması

Süslemek için:

1 paket Dr. Oetker Şeker Hamuru

Dr. Oetker Jel Renklendirici - Kırmızı

Dr. Oetker Jel Renklendirici - Yeşil

Dr. Oetker Buğday Nişastası

1 paket Dr. Oetker Süsleme Glazürü

1 poşet Dr. Oetker Pasta Süsü - 

Yıldız

Kazak Kurabiyeler
Fırın tepsisini pişirme kağıdı serin. Fırını belirtilen dereceye 
ayarlayıp ısınması için önceden açın.

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

Un, kakao, tarçın, toz şeker, tereyağı, yumurta ve portakal 
aromasını bir kaba alın. Ele yapışmayan bir hamur elde 
edinceye kadar yoğurun. Hafif unlanmış tezgahta merdane ile 
0,5 cm kalınlığında açın. Bıçak ile kazak şeklinde kesin. Fırın 
tepsisine sıralayın ve pişirin.

Pişirme süresi: Yaklaşık 15-20 dakika

Süre sonundan fırından çıkarın ve soğumaya bırakın.

Şeker hamurunu 3 eşit parçaya bölün. Renklendiriciler yardımı 
ile kırmızı ve yeşil renkte hamurlar hazırlayın. Beyaz, kırmızı ve 
yeşil renkteki hamurları az miktarda buğday nişastası serpilmiş 
tezgahta 3-4 mm kalınlığında açın. Kazak şeklinde kesip 
altlarını çok hafif ıslatarak kurabiyelerin üzerine yapıştırın. 
Süsleme glazürü ve pasta süsleri ile üzerlerini süsleyin.

1. Ön hazırlık:

2. Hamurun 
hazırlanışı:

3. Süsleme ve 
servis: ÖNERİ:

 Kurabiyelere kazak 
şekli verirken 
pişirme kağıdı 
üzerine kazak şekli 
çizip kesebilirsiniz 
ve hamurları bu 
şablon yardımı ile 
kesebilirsiniz.
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Şekil 1 Şekil 2

Yaklaşık 24 adet 

Dolgu: 

100 g (1 su bardağı) ince öğütülmüş 

kabuksuz badem

100 g (1 su bardağı) öğütülmüş fındık

2 yemek kaşığı Dr. Oetker 
Pudra Şekeri

1 yumurta akı

Hamur:

330 g (3 su bardağı) un

1 tatlı kaşığı Dr. Oetker Hamur 
Kabartma Tozu

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

150 g tereyağı (oda sıcaklığında)

1 yumurta

1 yumurta sarısı

2-3 yemek kaşığı süt

1 çay kaşığı Dr. Oetker Vanilya 
Aroması

Üzeri için:

1 yemek kaşığı Dr. Oetker
Pudra Şekeri Badem ve Fındık

Dolgulu Kurabiyeler Büyük Kalp Kurabiyeler
Öğütülmüş badem, fındık, pudra şekeri ve yumurta akını bir kaba alın. Kaşık ile 
iyice karıştırın. Üzerini kapatın ve dondurucuda 30 dakika 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)

Un ve hamur kabartma tozunu karıştırıp bir kaba eleyin. Üzerine pudra şekeri, 
tereyağı, yumurta, yumurta sarısı, süt ve vanilya aromasını ilave edip yoğurun. 
Hamuru merdane ile 3 mm kalınlığında açın ve 8 cm çapındaki bir kalıpla kesin. 
Dolgu malzemesinden küçük parçalar alıp elinizde rulo şekline getirin ve hamurların 
üzerine koyun (Şekil 1). Hamurların karşılıklı iki kenarlarını birleştirerek kapatın 
(Şekil 2). Kalan hamurları da aynı şekilde hazırlayıp fırın tepsisine sıralayın ve 
pişirin.

Pişirme süresi: Yaklaşık 20-25 dakika

Fırından çıkarın ve soğumaya bırakın. Üzerlerine pudra şekeri serpin ve servis 
yapın.

1. Dolgunun 
hazırlanışı:

2. Hamurun 
hazırlanışı ve 

pişirme:

Yaklaşık 3 adet

Hamur:

125 g tereyağı (oda sıcaklığında)

1 yumurta 

90 g (1,5 çay bardağı) esmer şeker

200 g (1,5-2 su bardağı) un

Yarım çay kaşığı zencefil

Yarım çay kaşığı tarçın

Süslemek için:

1 poşet Dr. Oetker Krem Şanti

100 ml (1 çay bardağı) buzdolabında 
soğutulmuş krema

10 damla Dr. Oetker Jel 
Renklendirici - Kırmızı

15 damla Dr. Oetker Jel 
Renklendirici - Yeşil

20 damla Dr. Oetker Jel 
Renklendirici - Sarı

Dr. Oetker Süsleme Glazürü

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

Tereyağı, yumurta, esmer şeker, un, zencefil ve tarçını bir 
kaba alın. Yumuşak bir hamur elde edinceye kadar yoğurun. 
Hamuru merdane ile 0,7 cm kalınlığında açın. Kalp şeklinde 
bir kalıp veya bıçak yardımı ile 20 cm çapında bir kalp kesin. 
Kalan hamuru toplayın ve merdane ile tekrar açın. 12 cm 
çapında 2 adet kalp kesin. Fırın tepsisine alın ve pişirin.

Pişirme süresi: Yaklaşık 15-20 dakika

Süre sonunda fırından çıkarın ve soğumaya bırakın.

Krema ve krem şantiyi çırpma kabına alın. Mikserin yüksek 
devrinde 2-3 dakika çırpın. Hazırladığınız kremayı 3 eşit 
miktara bölün. Kırmızı, yeşil ve sarı renklendiriciler ile 3 renk 
olacak şekilde renklendirin. Her birini yıldız uçlu krema sıkma 
torbasına doldurun ve soğuyan kurabiyelerin kenarlarını krema 
sıkarak süsleyin. Süsleme glazürü ve pasta süsleri ile orta 
kısımları süsleyin ve servis yapın.

1. Ön hazırlık:

2. Hamurun 
hazırlanışı:

3. Kremanın 
hazırlanışı:
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9 adet 

Hamur: 

3 yumurta

85 g (1 çay bardağı) toz şeker 

1 poşet Dr. Oetker Şekerli Vanilin

150 g tereyağı (oda sıcaklığında)

165 g (1,5 su bardağı) un

1 poşet Dr. Oetker Hamur
Kabartma Tozu

1 çay bardağı Dr. Oetker Çikolata 
Parçaları

Süslemek için:

1 paket Dr. Oetker Şeker Hamuru

10-15 damla Dr. Oetker Jel
Renklendirici - Mavi

15-20 damla Dr. Oetker Jel
Renklendirici - Kırmızı

25-30 damla Dr. Oetker Jel
Renklendirici - Sarı

25 g şeker hamuru (siyah)

Krema:

1 poşet Dr. Oetker Pastacı Kreması 
- Pişmeli

400 ml (2 su bardağı) süt

80 g margarin

100 ml (1 çay bardağı) krema

25 g (1 çay bardağı) Hindistan
cevizi rendesi

Kalıp:

Dikdörtgen kalıp (18x28 cm) Karlı Dilimler Kuru Meyveli Şekerlemeler
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)

Yumurta ve toz şekeri mikserin yüksek devrinde 2-3 dakika çırpın. Şekerli vanilin ve 
tereyağını ilave edip 1 dakika daha çırpın. Un ve hamur kabartma tozunu ekleyin ve 
düşük devirde 1-2 dakika çırpın. Çikolata parçalarını ekleyin ve kısa bir süre daha 
çırpın. Hamuru kalıba alın ve pişirin.

Pişirme süresi: Yaklaşık 30-35 dakika

Fırından çıkarın ve soğumaya bırakın.

Şeker hamurunu kısa bir süre yoğurun. 4 eşit parçaya bölüp mavi, kırmızı ve sarı jel 
renklendiriciler ile renklendirin. Kara batmış bacakları hazırlamak için kırmızı ve sarı 
hamurları 10 cm uzunluğunda rulo yapın, ortadan ikiye kesin. Siyah şeker hamuru ile 
bot yapın ve su ile hafif ıslatarak hazırladığınız rulolar ile birleştirin. Mavi hamurdan 
4 cm uzunluğunda ve 1,5 cm genişliğinde 2 adet hamur kesin ve kayak yapın. 
Parçaları birleştirin ve kurumaya bırakın. Şapka, atkı, eldiven gibi süslemeler 
hazırlayın.

Pastacı kremasını süt ile orta ateşte karıştırarak pişirin. Kaynamaya başladığında 
ocağı kısın ve margarini ilave edin. 1 dakika daha karıştırarak pişirin ve ocaktan alın. 
Soğutup kremayı ekleyin ve mikserin yüksek devrinde 1 dakika çırpın. Hindistan 
cevizi rendesini ilave edin ve kısa bir süre daha çırpın. Soğuyan keki 9 adet dikdörtgen 
kek çıkacak şekilde dilimleyin. Kremayı kaşık ile keklerin üzerine paylaştırın. 
Hazırladığınız süslemeleri üzerine yerleştirin ve servis yapın.

1. Ön hazırlık:

2. Hamurun 
hazırlanışı ve 

pişirme:

3. Şeker 
hamurunun 
hazırlanışı:

4. Kremanın 
hazırlanışı ve 

süsleme:

Kremayı küçük bir tencereye alıp kısık ateşte kaynayıncaya 
kadar bekletin. Kaynamaya başlayınca ocaktan alın, 
bekletmeden kuvertür ve tereyağını ekleyip kaşık ile eriyinceye 
kadar karıştırın. Üzerine kayısı, incir, kuru üzüm, fındık kırığı 
ve portakal aromasını ekleyin. Kaşıkla iyice karıştırın. Oda 
sıcaklığına geldiğinde üzerini kapatıp buzdolabında 1 saat 
bekletin.

Süre sonunda buzdolabından çıkarın. Kakaoyu geniş              
bir kaseye alın. Karışımdan cevizden daha küçük parçalar alın 
ve elinizde yuvarlayarak top şekline getirin. Kakaonun olduğu 
kaseye alın ve her tarafını kakaoya bulayın. Tamamını bu 
şekilde hazırlayıp servis tabağına sıralayın ve servis yapın.

1. Karışımın 
hazırlanışı:

2. Şekillendirme 
ve servis:

Yaklaşık 20-22 adet

Malzemeler:

100 ml (yarım su bardağı) krema 

1 poşet Dr. Oetker Kuvertür

1 çay kaşığı tereyağı

3 adet küp şeklinde doğranmış
kuru kayısı

3 adet küp şeklinde doğranmış
kuru incir

Yarım çay bardağı çekirdeksiz
kuru üzüm

75 g (1,5 çay bardağı) fındık kırığı

1 tatlı kaşığı Dr. Oetker Portakal 
Aroması

Üzeri için:

3 yemek kaşığı Dr. Oetker Kakao
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Bademli Stollen

Yaklaşık 12-14 dilim

Dolgu: 

200 g (2 su bardağı) ince öğütülmüş 
kabuksuz badem

3 yemek kaşığı Dr. Oetker
Pudra Şekeri

4 yemek kaşığı süt

Hamur:

350 g (3-3,5 su bardağı) un

1 poşet Dr. Oetker Hamur 
Kabartma Tozu

85 g (1 çay bardağı) toz şeker

Yarım çay kaşığı tarçın

Yarım çay kaşığı muskat rendesi

100 g tereyağı (oda sıcaklığında)

200 ml (1 su bardağı) krema

Yarım çay kaşığı Dr. Oetker Acı 
Badem Aroması

180 g (1,5 su bardağı) çekirdeksiz 
kuru üzüm

Üzeri için:

50 g eritilmiş tereyağı

2 yemek kaşığı Dr. Oetker
Pudra Şekeri

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)

Öğütülmüş badem ve pudra şekerini karıştırma kabına 
alın ve kaşıkla karıştırın. Üzerine sütü ilave edip yoğurun. 
Hazırladığınız bademli karışımı 3 eşit parçaya bölün. Her 
bir parçayı tezgah üzerinde 25 cm uzunluğunda rulo şekline 
getirin. Bu ruloları ayrı ayrı streç filme sarıp buzdolabının 
dondurucu bölümüne alın ve 30 dakika bekletin.

Un ile hamur kabartma tozunu karıştırıp bir kaba eleyin. 
Üzerine toz şeker, tarçın ve rendelenmiş muskatı ekleyip 
kaşıkla karıştırın. Tereyağı, krema ve acı badem aromasını 
ilave edip yoğurun. Kuru üzümü ekleyip tekrar yoğurun. 
Hamuru 3 eşit parçaya bölün ve bir parçasını alıp tezgah 
üzerinde eliniz ile 25 cm uzunluğunda 12 cm genişliğinde açın. 

Dondurucuda beklettiğiniz bademli ruloyu streç filmden çıkarıp 
hamurun üzerine yerleştirin. Hamuru dolgunun üzerine kapatıp 
rulo şeklinde sarın (Şekil 1). Diğer iki hamuru da aynı şekilde 
hazırlayın. İki hamuru yan yana tepsiye yerleştirin. Üçüncü 
hamuru bu iki hamurun üzerine koyun ve pişirin (Şekil 2).

Pişirme süresi: Yaklaşık 30-35 dakika

Fırından çıkarıp bekletmeden üzerine tereyağını sürüp pudra 
şekerini serpin. Soğutun ve dilimleyerek servis yapın.

1. Ön hazırlık:

2. Dolgunun 
hazırlanışı:

3. Hamurun 
hazırlanışı ve 

pişirme:

Şekil 1 Şekil 2
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