
  

 

Potica/šarkelj s tremi čokoladnimi okusi 

Za 14 kosov      Čas priprave: 40 min 

Sestavine: 

250 g mehkega masla 

200 g sladkorja 

1 zavitek Dr. Oetker vanilin sladkorja 

5 jajc 

300 g navadne moke 

1 zavitek Dr. Oetker pecilnega praška 

2 žlici ruma 

⅛ l mleka 

 

Za nadev in okrasitev: 

100 g Dr. Oetker vaniljeve kreme za torte 

100 g Dr. Oetker bele prelivne čokolade 

100 g Dr. Oetker mlečne prelivne čokolade 

 

1) Z ročnim mešalnikom penasto zmešajte maslo s sladkorjem in dodajte 

vanilin sladkor. Postopoma vmešajte jajca. Moko zmešajte s pecilnim 

praškom, presejete in dodajte rum in mleko.  

2) Maso razdelite na tri dele in v vsako umešajte pripravljeno kremo Dr. 

Oetker. S pripravljeno maso napolnite pekač Twist. 

3) Pekač položite na spodnji del predhodno ogrete pečice.  Pečete pri 150 ° 

C približno 60 minut.  

4) Okrasitev: 

S pripravljenimi kremami Dr. Oetker okrasite ohlajeno potico/šarkelj.  

 

 

 



 

Potica/šarkelj z robidami in skuto, vaniljevim nadevom 
Sadna torta z amaretini (mandljevimi piškoti) 

Za 16 kosov        Čas priprave: 60 min 

Sestavine za vanilijev nadev: 
1 zavitek Dr. Oetker Original pudinga z 
okusom vanilije 
220 ml mleka 
120 g skute 
2 žlici sladkorja 
50 g zdrobljenega Amarettinija (ital. 
Mandljevi piškoti) 
 

 

Sestavine za testo: 

100 g mehkega masla 

175 g sladkorja 

1 zavitek Dr. Oetker vanilin sladkorja 

1 ščepec soli 

limonina lupina 

3 jajca  

125 g skute 

300 g navadne moke 

3 žličke Dr. Oetker pecilni prašek 

300 g robid 

100 g nadrobljene bele kuverture  

1 žličko olja  

 

Za okrasitev:  

25 g zdrobljenih piškotov Amarettini  

 

Priprava: Grobo sesekljajte mandljeve piškote (amaretine). Namastite pekač. 

Ogrejte pečico. 

 



1) Vanilijev nadev:  

 

Skuhajte mleko s praškom za vanilijev puding, skuto in sladkorjem. Vmešajte 

drobtine amarettina. Pustite, da se ohladi. Vmes večkrat premešajte. Nadev 

napolnite  v dresirno vrečko.  

 

2) Testo:  

 

Maslo, skupaj s sladkorjem, vaniljevim sladkorjem in pomarančno lupino 

penasto umešajte z mešalnikom. Stepajte tako dolgo, da nastane lepo povezana 

masa. Med mešanjem nato dodajajte jajca in vsakega posebej stepajte v maso 

pri največji hitrosti. Vmešajte skuto. Moko zmešajte s pecilnim praškom, jo 

presejte in s srednjo hitrostjo vmešajte v maso. Nazadnje vmešajte še robide.  

1/3 mase dajte v namaščen pekač in enakomerno razporedite.  Dodajte vanilijev 

nadev, preostalo maso enakomerno porazdelite. 

 

Pekač položite na spodnjo rešetko predhodno ogrete pečice.  Pečete pri 160 ° C 

približno 60 minut.  

 

3) Okrasitev:  

 

Po želji lahko kolač okrasite s prihranjenimi piškoti in rezinami pomaranče.  
 


