Ghid de
colorat

sărbătorile
Câte o culoare
pentru ideile
de sărbătoare

Carmin îţi aduce
culoare pentru sărbătoare
Roșul tradițional
- Cozonac de Paște
- Pască cu brânză de vaci și stafide

Albastrul Paștilor în Europa
- Paștele în Grecia - Colac grecesc de Paște
- Paștele în Elveția - Tartă elvețiană din orez
- Paștele în Franța - Tartă cu cremă custard și afine

Violetul delicios
- Decorațiuni dulci

Galbenul inspirat
- Cutia morcov
- Urechile iepurașului

Verdele vesel
- Hai să ne jucăm!

Curcubeul ouălor
- Ouă sidefate, premii inspirate
- Ouăle super-creative

Scanează și află
mai multe
trucuri de Paști!

Roșul tradițional

Cozonac de Paşte

Ingrediente:
Pentru tava de copt:
hârtie de copt
Aluatul dospit:
250 ml lapte
100 g unt sau margarină
500 g făină
1 cub Drojdie proaspătă Dr. Oetker
50 g zahăr
1 plic Zahăr vanilinat Dr. Oetker
1 plic Finesse coajă rasă de lămâie
Dr. Oetker
1 ou
1 albuș
100 g Migdale mărunțite
100 g Coajă de portocală zaharisită
100 g Coajă de lămâie zaharisită
100 g stafide
Pentru presărare:
1 gălbenuș
1 lingură de lapte

Mod de preparare: Pentru
aluat, se încălzește laptele și
se adaugă untul sau margarina. Drojdia proaspătă se
fărâmițează într-un bol cu 3
linguri de apă caldă și 1 lingură
de zahăr, se amestecă și se
presară 4 linguri de făină, apoi
se lasă 15 minute la căldură să
dospească.
Cuptor electric sau cu gaz:
cca. 180°C
Cuptor cu aer cald: cca. 160°C
Aluatul dospit: Făina se pune
într-un bol. Se adaugă maiaua de drojdie. Se adaugă zahărul,
zahărul vanilinat, Finesse-ul, oul, albușul și amestecul călduț de
lapte. Se amestecă laolaltă cu mixerul, cu paletele de frământat,
la viteză mică apoi încă 5 minute la viteză maximă până ce se
obține un aluat neted (se poate frământa și cu mâna). La sfârșit
se încorporează migdalele, coaja de portocală, coaja de lămâie
și stafidele. Aluatul acoperit se lasă la dospit într-un loc călduț până
când își mărește vizibil volumul. Tava se tapetează cu hârtie de
copt.
Aluatul se mai frământă puțin pe un blat tapetat ușor cu făină,
apoi i se dă forma unei pâini rotunde (cu diametrul de cca. 18 cm).
Se așază în tava de copt și se mai lasă acoperit, la dospit, într-un
loc călduț până când își mărește vizibil volumul. Se preîncălzește
cuptorul.
Umplutura: Gălbenușul se bate împreună cu laptele. Cozonacul se
crestează (nu foarte adânc) în cruce și se unge cu gălbenușul bătut.
Se introduce în cuptor în partea de jos și se coace.
Grătar: în treimea inferioară
Durata de coacere: cca. 35-40 minute
Cozonacul copt se lasă cu tot cu hârtia de copt la răcit pe un grătar
de bucătărie.
Sugestie:
• Coaja de portocală și cea de lămâie pot fi tocate fin, după dorință.

Roșul tradițional

Pască cu
brânză
de vaci şi
stafide

INGREDIENTE:
Pentru aluat:
1 pliculeț drojdie uscată
500 g făină
3 ouă
200 ml lapte
100 g zahăr
100 ml ulei
1 linguriță Esență de vanilie sau
Esență de lămâie Dr. Oetker
coaja rasă de la o lămâie
Pentru umplutură:
100-120 g stafide
2 linguri de rom
850 g brânză de vaci
70 g unt
150 g smântână
200 g zahăr
100 g făină
coaja rasă de la o portocală sau
o lămâie (după gust)
3 ouă + 2 gălbenușuri
70 g griș
3 linguri lapte
1 ou pentru uns

Mod de preparare: Se pregătește maiaua din drojdie, o lingură de zahăr
și puțină făină, care se acoperă cu lapte. Se lasă la dospit și, în acest timp,
se pun stafidele la înmuiat în 3 linguri de lapte și un strop de rom. Se
pune făina într-un castron, se adaugă maiaua, apoi, pe rând, ouăle și se
amestecă bine. Se adaugă apoi laptele, zahărul, uleiul și esența de vanilie
și se frământă până la obţinerea unui aluat elastic.
Se acoperă și se lasă să crească aproximativ 30-40 de minute într-un
loc cald. Cât timp aluatul crește, se pregătește umplutura amestecând
brânza cu untul (ținut la temperatura camerei), smântâna, zahărul, făina,
coaja de portocală, 4 gălbenușuri și stafidele.
Se adaugă apoi 2 albușuri bătute spumă amestecând ușor până la
omogenizarea compoziţiei. Pe fundul formei rotunde de copt se așază
aluat de grosimea unui deget, apoi se așază aluat și pe marginea tăvii cu
grosimea de 2 degete. Se iau bucăţele de aluat și se răsucesc între palme
astfel încât să se modeleze 3 rulouri cilindrice care vor fi împletite.
Împletitura se așază pe margine și se presară griș pe deasupra aluatului
din tavă. Apoi se adaugă umplutura. Se unge totul cu un ou bătut și se
coace pentru 60 de minute.
Cuptor electric: 180°C,
Cuptor cu aer cald: 160°C,
Cuptor pe gaz: treapta 3
După rumenire se acoperă cu o folie de staniol și se lasă în continuare la
copt pentru 30-35 de minute.
Se lasă să se răcească complet înainte de servire.

Albastrul Paștilor în Europa

Paştele
în Grecia
Colac
grecesc
de Paşte
INGREDIENTE:

Mod de preparare: Pentru aluat, se încălzește laptele și se adaugă untul sau margarina.
Cuptor electric sau cu gaz: cca. 180°C. Cuptor cu aer cald: cca. 160°C
Aluatul dospit: Făina și drojdia se amestecă cu grijă într-un bol. Se adaugă restul ingredientelor împreună cu amestecul de lapte.
Se amestecă laolaltă cu mixerul, cu paletele de frământat, la viteză mică, apoi încă 5
minute la viteză maximă, până ce se obține un aluat neted. La sfârșit se încorporează
migdalele, coaja de portocale și stafidele. Aluatul acoperit se lasă la dospit într-un loc
călduț până când își mărește vizibil volumul. Tava se tapetează cu hârtie de copt. Se
preîncălzește cuptorul.
Aluatul se mai frământă puțin pe un blat tapetat ușor cu făină. Din aluat se formează
trei rulouri lungi de cca. 60 de cm, care se împletesc. Împletiturii i se dă forma unui colac
rotund - capetele se apasă bine unul peste celălalt - și se așază în tava de copt. Din folie
de aluminiu se formează patru cocoloașe care se înfig în colac, astfel încât să formeze
un suport în care la final să se adauge ouăle roșii.
Gălbenușul se bate împreună cu laptele sau cu Uzo, iar cu acest amestec se unge colacul. Dacă folosiți semințe de fenicul le puteți adăuga în aluat. Deasupra se presară
semințele de susan. Colacul se mai lasă la dospit până ce își mărește vizibil volumul.
Apoi se coace.
Grătar: în treimea inferioară
Durata de coacere: cca. 25 minute
Cozonacul copt se lasă cu tot cu hârtia de copt la răcit pe un grătar de bucătărie.
Cocoloașele de aluminiu se scot, iar în găurile formate se așază ouăle vopsite.

Pentru tava de copt:
hârtie de copt
Aluatul dospit:
150 ml lapte
50 g unt sau margarină
500 g făină
1 plic Drojdie uscată Dr. Oetker
2 plicuri Finesse coajă rasă de
portocale Dr. Oetker
2 lingurițe zahăr
1 linguriță sare
2 ouă
1 albuș
4 linguri lichior de anason, de
exemplu Uzo,
sau 1 linguriță semințe de fenicul
măcinate
Suplimentar:
folie de aluminiu
Pentru decor:
1 gălbenuș
1 lingură lapte sau Uzo
cca. 1 lingură semințe de susan
4 ouă fierte, vopsite în roșu

Albastrul Paștilor în Europa

Paştele
în Elveţia
Tartă
eleveţiană
din orez
INGREDIENTE:
Pentru forma rotundă de copt
(Ø: 26 cm):
puţină grăsime
Umplutura:
1 plic Orez desert Dr. Oetker cu
gust de caise
75 g unt moale
75 g zahăr
2 plicuri Zahăr vanilat Bourbon
Dr. Oetker
1 plic Finesse coajă rasă de
lămâie Dr. Oetker
4 ouă
100 g migdale mărunțite (fulgi)
200 g smântână dulce 35%
grăsime
Aluatul din foietaj:
1 pachet de aluat pentru foietaj
Suplimentar:
100 g dulceață fină de caise
50 g Stafide brune Dr. Oetker

Mod de preparare: Se prepară orezul conform instrucțiunilor de
pe ambalaj. Orezul fiert se lasă să se răcească puțin. Forma de
copt se unge. Se preîncălzește cuptorul.
Cuptor electric sau cu gaz: cca. 180˚ C
Cuptor cu aer cald: cca. 160˚ C
Aluatul din foietaj: Se decongelează, apoi se întinde în forma
rotundă de copt, eventual se taie la dimensiuni, apoi se înțeapă
de mai multe ori cu o furculiță. Se unge cu dulceața de caise și se
presară stafide.
Umplutura: Într-un bol, se bate spumă untul cu mixerul, cu paletele
de amestecare. Se adaugă treptat, sub amestecare continuă
zahărul, zahărul vanilat și Finesse-ul până se obține o compoziție
omogenă. Se încorporează fiecare ou - câte un ou la fiecare
jumătate de minut - cu mixerul, la viteză maximă. Se încorporează
în continuare migdalele și smântâna dulce. La sfârșit, se
încorporează orezul călduț, apoi compoziția se toarnă în forma de
copt și se nivelează. Se introduce în cuptor și se coace.
Grătar: în treimea inferioară
Durata de coacere: cca. 45 minute
4. După coacere, forma de copt se lasă pe un grătar de bucătărie, se
desprinde marginea laterală și se poate servi.
Sugestie:
• Prăjitura răcită poate fi pudrată, după dorință, cu zahăr pudră.

Albastrul Paștilor în Europa

Paştele
în Franţa
Tartă
cu afine

Pentru blat : Untul se încorporează cu făina cu ajutorul
unui robot de bucătărie. Se adaugă gălbenuşul bătut,
sarea şi, treptat, apa. Aluatul obţinut prin frământare
trebuie să fie moale, elastic şi uşor de manevrat. Se lasă
aluatul în frigider timp de 30 minute.
Apoi se întinde aluatul până la o grosime de 2 mm, se
aranjează în tavă şi se înţeapă din loc în loc cu o furculiţă.
Se pune o foaie de copt şi bile ceramice sau boabe
de fasole peste blat astfel încât să se împiedice creşterea
neuniformă a acestuia.
Se lasă la copt pentru 20 minute în cuptorul preîncălzit la
180° C, apoi se scoate hârtia de copt şi boabele şi se lasă
să se rumenească uşor (încă 15-20 minute).
Pentru cremă: Conţinutul unui plic de budincă se
prepară cu zăhărul şi cu 4 linguri de lapte. Restul de lapte
se pune la fiert cu seminţele din păstaia de vanilie.
Laptele fiert se ia de pe foc şi se adaugă amestecul preparat.
Se pune din nou la fiert, la foc mic, pentru cca. 1
minut amestecând uşor şi continuu, până la legarea
compoziţiei. La final se adaugă gălbenuşul.
Budinca fierbinte se toarnă peste blatul rece. Se acoperă
cu fructe, apoi se lasă la rece minimum 1 oră.

INGREDIENTE:
Pentru aluat :
250 g făină
125 g unt rece
un gălbenuș de ou
40 ml apă rece
un praf de sare
Pentru cremă :
60 g zahăr
1 plic budincă
vanilie Dr Oetker
500 ml lapte
un gălbenuș de ou
1 păstaie de vanilie
250 g afine

Violetul delicios

Decoraţiuni
dulci

Ai nevoie de:
Biscuiți delicioși, proaspăt scoși din cuptor;
Creioane pentru decor Dr. Oetker;
Ornamente Dr. Oetker;
Imaginație fără limite;

Instrucțiuni:
Se iau biscuiți mirosind a vanilie și se adună
întreaga familie la o masa mare.
Fiecare membru se înarmează cu câte un
creion colorat și își da frâu liber imaginației.
Masa de sărbătoare va fi vesel colorată, iar
fiecare se va putea lăuda cu propria creație
delicioasă.

Galbenul inspirat

Cutie morcov
Pentru cadouri inspirate

Ai nevoie de:
Hârtie cartonată portocalie;
Foarfece;
Perforator;
Lipici sau bandă dublu-adezivă;
Panglică verde;

Instrucțiuni:
Desenează cele 4 laturi egale ale cutiei pe spatele hârtiei portocalii, apoi
decupează marginile exterioare, lăsând în partea de sus a cutiei cele 4 "capace" în forma de semicerc. În plus, lasă o porțiune suplimentară pe mijlocul unei laturi exterioare cu ajutorul căreia să poți lipi cutia. Îndoaie hârtia
pe cele 3 laturi interioare și lipește-o pe a 4-a cu lipici sau banda dubluadezivă. Perforează 2 "capace" opuse. Închide "capacelele" neperforate, iar
pe cele perforate leagă-le cu panglică verde. Acum ai o cutiuță specifică
Paștilor pe care o poți umple cu bomboane sau biscuiți și o poți oferi cadou musafirilor. De asemenea, o poți folosi ca decor pentru casa ta.

Galbenul inspirat

Urechile iepuraşului
Distracţia sărbătorilor de Paşte

Ai nevoie de:
Ai nevoie de:
O cordeluță simplă;
Sârmă albă sau colorată;
Clește;

Instrucțiuni:
Modelează partea exterioară a urechii din sârma albă
și taie astfel încât lungimea ei să permită înfașurarea pe
cordeluță de 3 ori. Înfășoar-o astfel de la exterior spre interior. Repetă operațiunea pentru urechile interioare și
pregătește-te să fii iepurasul de Paști.

Verdele vesel

Hai să ne jucăm!
Ajută iepuraşul să ducă şi cel de-al
doilea ou în coşulet.

Verdele vesel

Uneşte punctele

Uneşte punctele în ordinea crescătoare a numerelor
şi află unde se găseşte vesela puicuţă.

Curcubeul ouălor

Ouă sidefate,
idei inspirate

Ai nevoie de:
Ouă, desigur;
Vopsea de ouă Carmin
Nuanțe de poveste;
Chef de joacă;

Instrucțiuni:
Se spală ouăle, se fierb și se vopsesc conform
instrucțiunilor de pe ambalajul vopselei.
Se lasă să se usuce.
În ziua de Paște se ascund peste tot prin casă, iar cei mici
sunt provocați să le găsească.
Mai multe ouă descoperite,
mai multe bombonele câștigate!

Curcubeul ouălor

Ouă dungate
şi îmbulinate

Ai nevoie de:
Ouă albe;
Vopsea de ouă Carmin;
Bandă izolantă;

Instrucțiuni:
Se spală ouăle conform instrucțiunilor de pe
ambalajul vopselei. Se decupează dungi sau buline
din banda izolantă și se aplică pe ou pentru a obține
modelul dorit. Ouăle se scufundă în vopsea conform
instrucțiunilor, se scurg bine și se lasă la uscat. Se
dezlipește banda izolantă. Dacă vreți ca ouăle să aibă
mai multe culori, începeți cu cea mai deschisă culoare
și repetați procesul până obțineți ouă super-creative.

Carmin

Carmin - prezentare
Ou`le de Pa[ti n-au fost nicicând atât de
colorate! Gama de vopsea lichid` Carmin
const`
ntr-o
varietate
[i nuan]e
Nu e iepurasul
de Pasti,
nici mama-soacra,
ci Carmin, de
ajutorulculori
tau de Pasti…
Beneficii – rapid, usor, modern, durabil, culori intense, distractiv
care te mbie s` fii creativ.

