
První svého 
druhu na trhu!

NOVINKA!
Babiččin sypaný koláč – NOVINKA  
na českém trhu! 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 moučníky s jednoduchou a rychlou 
přípravou.



Číslo výrobku Název výrobku Hmotnost ks/ktn EAN výrobku EAN kartonu

1-64-020357 Babiččin sypaný koláč 3,44 kg 2 8595072619288 8595072619295

1-64-020053 Bublanina 3 kg 4 8595072606264 8595072606271

1-64-020233 Buchty 3 kg 4 8595072603195 8595072603201

1-64-020270 Perník 3 kg 4 8595072616812 8595072616829

1-64-020311 Muffiny s čokoládovými kousky 3,5 kg 2 8595072613248 8595072612753

1-64-020326 Čokoládové muffiny s čokoládovými kousky 3 kg 2 8595072618410 8595072618427

1-64-020310 Jogurtovník 3 kg 4 8595072613262 8595072612760

1-64-020309 Brownies 3 kg 4 8595072613255 8595072612746

1-64-020128 Makovec 3 kg 4 8595072616386 8595072616393

1-64-020308 Piškotové těsto 3 kg 4 8595072603720 8595072603737

1-64-020300 Mramorové řezy 3 kg 2 8595072617611 8595072617628

Jednoduchá příprava,  
vynikající chuť!

Vyzkoušejte také:

Výhody výrobku:

 Dr.Oetker přináší NOVINKU – směs 
na pečení Babiččin sypaný koláč.

 Oblíbená chuť tvarohu a jednoduchá příprava 
zaručí, že se Dr.Oetker Babiččin sypaný  
koláč stane běžnou součástí pečení  
pro Vaše zákazníky.

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

 Návod na přípravu:
1. Polovinu odváženého množství směsi na přípravu těsta nasypeme rovnoměrně 

na vymazaný plech. 
2. Tvaroh důkladně rozmícháme s mlékem a směsí na přípravu tvarohové náplně. 

Nalijeme na plech na sypkou směs.
3. Posypeme rovnoměrně druhou částí směsi na těsto.
4. Máslo nebo margarín rozpustíme, rovnoměrně jím pokapeme celý povrch koláče 

a pečeme.

1,5 kg směsi na přípravu koláče a 220 g směsi na přípravu tvarohové náplně 
vystačí na 1 plech do konvektomatu.

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

 Je vhodný pro hotely jako snídaňový moučník!
 Ideální jako moučník i pro jídelny 
a restaurace!

 Jednoduchá a rychlá příprava!
 Záruka kvality!

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

Neodolatelné a voňavé 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.

Dávkování:

Směs na koláč Směs na tvarohovou náplň Mléko Tvaroh Máslo

1,5 kg 220 g 750 ml 1500 g 1 ks (250g)

3,0 kg 440 g 1500ml 3000 g 2 ks (500g)


