Călătorie în
lumea unor
noi gusturi

Caiet de reþete nr. 36

Descoperă lumea savorilor inedite!
În cãmãrile din diferite colþuri ale lumii, rafturile cu dulceþuri
ºi murãturi delicioase pãstreazã o varietate de gusturi noi.
Cãlãtorind de la o reþetã la alta, poþi sã le prepari chiar în
bucãtãria ta pentru a îi surprinde pe cei dragi cu delicatese
inedite, fãcute cu dragoste.
Pentru asta, aprovizioneazã-te cu felurite fructe ºi legume
proaspete, iar Gelfix, Pikant fix ºi Tomato fix vor fi ajutorul
tãu de nãdejde, ca de obicei. Cât despre inspiraþie, þi-o poþi
lua din paginile urmãtoare, în care vei gãsi reþete

Explicaþia simbolurilor folosite la reþete:
dificultate scãzutã
dificultate medie
dificultate ridicatã

preparare pânã în 20 de minute
preparare pânã în 40 de minute
preparare pânã în 60 de minute

Duratele de preparare nu includ timpii de repaus, fierbere ºi rãcire.

surprinzãtoare de dulceþuri ºi murãturi din diverse þãri. Le
vei putea prepara extrem de uºor ºi rapid, cu ingrediente
accesibile. Trebuie doar sã te hotãrãºti cu ce reþetã începi.
Îþi urãm sã descoperi cât mai multe gusturi noi ºi sã-i încânþi
pe cei dragi cu reþete delicioase!
Cu drag,
Echipa Dr. Oetker

Circa 5 borcane a 200 ml

Circa 6 borcane a 200 ml

Ingrediente:

Ingrediente:
750 g piersici - cântărite după pregătire

900 g cãpºune

250 g mango

100 ml Prosecco

1 plic Gelfix Clasic 1:1 Dr. Oetker

1 plic Gelfix cu îndulcitor

1 kg de zahãr

din Stevia Dr. Oetker
350 g zahãr

Spectacol de
savoare italiană

Festival spaniol al
gusturilor prețioase
DULCEAÞÃ DE PIERSICI ªI MANGO

DULCEAÞÃ DE CÃPªUNE CU PROSECCO

Sugestie:
Ca sã vã bucuraþi de un
desert rãcoritor ºi
savuros, adãugaþi
dulceaþa ca topping
peste îngheþatã de
vanilie.

1. Pregãtire: S
 e spalã cãpºunele, se curãþã de codiþe ºi de impuritãþi, ºi se taie în bucãþi mici.
Apoi, fructele se pun într-o oalã înaltã ºi se adaugã 100 ml de Prosecco.
2. Preparare:	Se amestecã plicul de Gelfix cu îndulcitor din Stevia cu zahãrul ºi se adaugã mixul
peste cãpºune. Compoziþia se aduce la punctul de fierbere ºi se lasã sã clocoteascã
timp de aproximativ 3-4 minute la foc mare, amestecând continuu. Se ia oala de pe
foc, se amestecã 1 minut ºi se îndepãrteazã spuma (dacã s-a format). Apoi se
testeazã consistenþa dulceþii, dupã care se toarnã în borcane sterilizate, cât este
încã fierbinte. La final, borcanele se închid ermetic ºi se pun la rãcit cu capacul în
jos, timp de 5 minute.

1. Pregãtire:	
Piersicile ºi fructul de mango se spalã, se curãþã, se taie în bucãþi
mici ºi se pun la fiert într-o oalã înaltã.
2. Preparare: 	Se amestecã plicul de Gelfix Clasic 1:1 cu 2 linguri de zahãr,
apoi se adaugã peste fructe ºi se omogenizeazã. Compoziþia se
aduce la punctul de fierbere timp de aproximativ 1 minut,
amestecând continuu. Se adaugã treptat restul de zahãr ºi se
fierbe încã 3 minute la foc mare. Se ia oala de pe foc, se
amestecã ºi se îndepãrteazã spuma (dacã s-a format). Ulterior,
dupã ce se testeazã consistenþa dulceþii, se toarnã în borcane
cât este încã fierbinte. La final, borcanele se închid cu capac ºi
se întorc invers, apoi se lasã la rãcit 5 minute în aceastã poziþie.

Sugestie:
Pentru o dulceață
dietetică, cu 40% mai
puține calorii, se poate
înlocui plicul de Gelfix
Clasic 1:1 Dr. Oetker cu
o cutie de Gelifiant cu
fructoză Dr. Oetker.

Circa 5-6 borcane a 200 ml

Circa 3 borcane a 350 ml

Ingrediente:

Ingrediente:

1 kg de pulpã de pepene roºu

500 g struguri fãrã sâmburi,

– cântãrit dupã pregãtire

tãiaþi în jumãtãþi

250 ml apã sau sucul

300 ml ºampanie

de la miezul de pepene

350 g zahãr

1 plic Gelfix Extra 2:1 Dr. Oetker

1 plic Sare de lãmâie Dr. Oetker

500 g zahãr

1 plic Gelfix Super 3:1 Dr. Oetker
200 ml suc de portocale

Valuri de splendoare
din tărâmurile Turciei

Delicioase perle aurii
de pe meleaguri germane

DULCEAÞÃ DE PEPENE ROªU

Sugestie:
Dacã preferaþi o
dulceaþã mai
aromatã, adãugaþi-i
puþinã scorþiºoarã ºi
câteva cuiºoare,
înainte de a o turna în
borcane.

1. Pregãtire: P
 epenele trebuie sã fie bine copt. Se curãþã de seminþe, se taie în cuburi partea de
lângã coajã, pãstrând ºi aprox. 2-3 mm din aceasta.
2. Preparare: A
 pa/sucul de pepene ºi zahãrul se pun la fiert într-o oalã. Când amestecul a clocotit,
se adaugã cuburile de pepene ºi se fierb împreunã, timp de 2-3 minute. Se amestecã
plicul de Gelfix Extra 2:1 cu 2 linguri de zahãr, apoi se adaugã mixul în oalã ºi se lasã
compoziþia la fiert timp de aproximativ 1 minut. Se îndepãrteazã spuma, dacã e
cazul. Cât încã este fierbinte, dulceaþa se toarnã în borcanele sterilizate ºi pregãtite
în prealabil. Borcanele umplute se închid cu capace, se rãstoarnã ºi se lasã sprijinite
pe capac circa 5 minute.

DULCEAÞÃ DE STRUGURI CU ªAMPANIE
1. Pregãtire: S
 trugurii tãiaþi în jumãtãþi se pun într-o oalã, împreunã cu ºampania,
sucul de portocale ºi Sarea de lãmâie.
2. Preparare:	Se amestecã plicul de Gelfix Super 3:1 cu zahãrul, se adaugã peste
compoziþie ºi se omogenizeazã. Sub amestecare continuã, se fierbe
în jur de 4 minute de când dã în clocot, apoi se ia de pe foc. Dulceaþa
fierbinte se toarnã în borcane, dupã care acestea se închid cu capac
ºi se pun la rãcit. În timpul rãcirii, borcanele se rãstoarnã din când în
când, pentru a asigura o repartizare omogenã a bucãþilor de struguri.

Sugestie:
Dacã doriþi o
dulceaþã fãrã alcool,
se poate înlocui
ºampania cu suc de
struguri sau must.

Circa 5-6 borcane a 200 ml

4.8 kg

Ingrediente:

Ingrediente:
1.75 l apă

800 g portocale

300 ml oțet de vin cu 9% alcool

200 g coajã de portocale

250 g zahăr tos

1 plic Gelfix Extra 2:1 Dr. Oetker

2 kg mere roșii

500 g zahãr

2 kg mere verzi (Granny Smith)

125 ml apã

16 buc. prune de vară
2 ciorchini strugure roșu
2 ciorchini strugure alb fără sâmburi
1-2 batoane scorțișoară
5-6 bucăţi cuișoare
1 plic Pikant fix Dulce-acrişor Dr. Oetker

Briză de prospețime
din însorita Grecie

Mozaic de arome

PELTEA DE PORTOCALE CU FÂªII DE COAJÃ DE PORTOCALÃ
1. Pregãtire: P
 ortocalele se spalã bine, cu apã caldã, ºi se ºterg. Se îndepãrteazã doar coaja
exterioarã, cu ajutorul unui cuþit sau al unui decojitor de legume, nu ºi membrana
albã a portocalelor. Se taie coaja în fâºii subþiri ºi se pune într-o oalã micã, împreunã
cu 200 g de zahãr ºi apã.
2. Preparare: S
 e fierbe timp de 20 minute la foc mediu ºi apoi se lasã sã se rãceascã. Se
îndepãrteazã membrana albã de pe portocale, se taie fructele în bucãþele mici ºi se
paseazã cu ajutorul unui blender. Ulterior, se toarnã compoziþia obþinutã într-o oalã
Sugestie:
mare, în care se adaugã ºi fâºiile de coajã. Se adaugã plicul de Gelfix Extra 2:1,
amestecat în prealabil cu 2 linguri de zahãr ºi se pune pe foc, amestecând continuu,
Pentru o peltea mai
pânã la fierbere. Apoi, se adaugã restul de zahãr, se mai fierbe 1-3 minute la foc mare
intensã la culoare, puteþi
ºi se ia de pe foc. Se îndepãrteazã spuma, dacã e cazul. Cât este încã fierbinte,
folosi ca ingrediente
dulceaþa se toarnã în borcanele sterilizate, pregãtite în prealabil. Borcanele umplute
portocale roºii.
se închid cu capace, se rãstoarnã ºi se lasã sprijinite pe capac circa 5 minute, sã se
rãceascã.

MIX DE FRUCTE MURATE
1. Pregãtire: S
 e curăță prunele de sâmburi și se taie în jumătăți. Se separă boabele de struguri de pe ciorchine și se păstrează doar cele care sunt
fără pete. Atât merele verzi, cât și cele roșii se curăță de sâmburi,
apoi se taie în felii nu foarte groase.
2. Preparare:	Se așază toate fructele în borcanele care au fost bine opărite în prealabil, apoi se pune apa la fiert împreună cu oțetul, plicul de Pikant
fix Dulce-acrişor și zahărul. Se lasă amestecul să fiarbă 3-5 minute,
se adaugă condimentele la final, după care se toarnă compoziția fierbinte peste fructele din borcan. Se agită borcanele pentru a elimina
bulele de aer, apoi se acoperă cu un capac și se țin timp de 5-10 minute cu gura în jos.

Sugestie:
Pentru o bogăție și
mai mare de gusturi,
puteți adăuga ca
ingrediente și
câteva felii de pere.

Circa 7-8 borcane a 800 g

4.8 kg

Ingrediente:

Ingrediente:

300 ml oþet de vin cu 9% alcool

8 kg roºii

150 g zahãr tos

300 ml oþet de vin cu 9% alcool

500 g varzã albã

300 g zahãr tos

500 g morcovi

200 ml ulei de floarea soarelui

500 g ardei capia

5 kg gogoºari

500 g fasole verde

700 g morcovi

100 g arpagic roºu

5 g usturoi

500 g conopidã

5 g pãtrunjel verde

5 g usturoi

1 plic Tomato fix Dr. Oetker

100 g lãmâie
1.75 l apã
1 plic Pikant fix Iute Dr. Oetker

Din bunătățile
cămării românești
MURÃTURI DICHISITE CU STIL

Sugestie:
Dacã preferaþi
murãturile mai puþin
iuþi, dar pline de
aromã, folosiþi
Pikant fix cu
Verdeþuri.

1. Pregãtire: S
 e curãþã legumele, apoi se taie felii sau bucãþi mici, în funcþie de preferinþe, ºi se
aºazã în borcane cât mai estetic.
2. Preparare: S
 e pregãteºte un mix de apã, zahãr ºi oþet, peste care se adaugã Pikant fix Iute,
conform instrucþiunilor de pe plic. Dupã ce amestecul a început sã fiarbã, se mai
lasã pe foc 3-5 minute, amestecând continuu. Compoziþia obþinutã se toarnã
fierbinte în borcane. Se agitã borcanele pentru a elimina eventualele bule de aer,
apoi se acoperã cu capac ºi se þin timp de 5-10 minute cu gura în jos. Se vor
consuma, de preferinþã, în 30 de zile de la deschiderea borcanului.

Abundență multicoloră
românească
GOGOªARI ªI MORCOVI ÎN BULION

1. Pregãtire:	
Se spalã roºiile, se taie în bucãþi ºi se dau prin maºina de stors.
Sucul proaspãt obþinut se fierbe 30 de minute, dupã care se
adaugã zahãrul, uleiul, oþetul ºi se mai lasã la fiert 2-3 minute
pânã se dizolvã zahãrul. În acest timp se curãþã gogoºarii, se taie
în sferturi, apoi se opãresc timp de 3-4 minute într-o oalã,
împreunã cu morcovii tãiaþi felii. Usturoiul se curãþã de coajã, iar
pãtrunjelul se spalã ºi i se înlãturã codiþele. Se aºazã gogoºarii în
borcane, alternând cu rondele de morcovi ºi cãþei de usturoi.
2. Preparare:	Se dizolvã conþinutul plicului de Tomato fix în puþin suc de roºii,
apoi se adaugã în oalã. Pentru omogenizarea compoziþiei se
amestecã în mod continuu, dupã care aceasta se toarnã peste
gogoºari, asezonând frunze de pãtrunjel deasupra. Se agitã
borcanele pentru a elimina bulele de aer, apoi se acoperã cu un
capac ºi se þin timp de 5-10 minute întoarse cu capacul în jos.

Sugestie:
Dacă doriți o notă
de prospețime în
plus, puteți asezona
murăturile cu câteva
boabe de piper
verde.

Scaneazã ºi intrã direct pe site.

Premiile oferite în campanie sunt: 164 vouchere pentru cumpărături, valoarea unitară fiind de 200 RON, și 5 vouchere turistice în valoare de 1500 euro fiecare. Valoarea totală a
premiilor este de 71.336 RON (include TVA și impozitul pe premii suportat de către Organizator). Validarea câştigătorului se va face în baza bonului fiscal. Regulamentul de
participare/desfășurare a campaniei este disponibil în mod gratuit oricărui solicitant printr-o cerere scrisă, adresată S.C. Dr. Oetker RO S.R.L., cu sediul în Str. Albeşti nr. 50, Curtea de
Argeş, Jud. Argeş, sau pe www.oetker.ro.
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