
Světové 
novinky!

NOVINKY!
SVĚTOVÉ NOVINKY na českém trhu! 
Nové směsi na pečení Dr.Oetker Vám 
zaručí skvělý výsledek bez velké námahy. 
Receptury jsou připraveny z prvotřídních 
surovin a vyvinuty tak, aby se Vám 
výsledek určitě podařil. Vyzkoušejte tyto 
světové moučníky s jednoduchou a rychlou 
přípravou.



Číslo výrobku Název výrobku Hmotnost Ks/ktn EAN kusu EAN kartonu

1-64-020400 Carrot Cake 3 kg 4 8595072620598 8595072620604

1-64-020401 Apple Cake 3 kg 4 8595072620611 8595072620628

Dr.Oetker s. r. o., Americká 2335, 272 01 Kladno, divize Food-Service, www.oetker-fs.cz

Moderní trendy v pečení!
Dr.Oetker nabízí jednoduše vše, co k pečení potřebujete. Kombinaci jedinečné receptury 
a kvalitních směsí na pečení Dr.Oetker získáte rychle a snadno originální moučníky. Stačí si 
jen vybrat a úspěch budete mít zajištěný.

Jednoduchá příprava  
a vynikající chuť!

Výhody výrobků:

 Dr.Oetker přináší SVĚTOVÉ NOVINKY – 
směsi na pečení CARROT CAKE  
a APPLE CAKE!

 Oblíbené chutě a jednoduchá příprava zaručí, 
že se pečící směsi stanou běžnou součástí 
pečení pro Vaše zákazníky.

 Vysoká kvalita ingrediencí je samozřejmostí.
 Originální receptura zabezpečuje 
nezaměnitelnou a vynikající chuť.

 První produkty svého druhu na českém trhu!
 Originální a chráněná receptura 
přizpůsobena současným trendům v pečení!

 Vhodné pro hotely jako snídaňový moučník!
 Ideální jako moučník i pro jídelny 
a restaurace!

 Jednoduchá a rychlá příprava!
 Záruka kvality!

Carrot Cake 

Návod na přípravu:
1. Odvážené množství směsi vysypeme do mísy, přidáme odměřené 

množství studené vody, oleje a nahrubo nastrouhané mrkve.
2. Směs zamícháme ručně nebo elektrickým šlehačem dohladka.
3. Těsto vylijeme na vymazaný a moukou vysypaný plech.

Apple Cake 

Návod na přípravu:
1. Odvážené množství směsi vysypeme do mísy, přidáme odměřené 

množství mléka, másla nebo margarínu a vajec.
2. Směs zamícháme elektrickým hnětačem v těsto, které dáme 

minimálně na  1 hodinu do chladničky, nejlépe přes noc.
3. Na pomoučeném stole těsto vyválíme na dva pláty velikosti 

plechu, přeneseme na vymazaný plech, rovnoměrně rozetřeme 
nastrouhaná jablka, posypeme strouhankou, skořicí a cukrem. 
Zakryjeme druhým plátem. Navrch posypeme směsí cukru 
a skořice.


