
Kēksiņi ar putukrējumu un zemenēm
Jauna garda recepte ikvienam, kas mīl gatavot konditorejas izstrādājumus
12 vienības    izdodas viegli  līdz 40 minūtes Sastāvdaļas:

Šokolādes kēksiņiem Jums
vajadzēs:
1 iepakojumos Dr. Oetker kēksiņi ar
šokolādes garšu un apelsīnu miziņu
2 olas
100 ml augu eļļas
100 ml ūdens
200 ml saldā krējuma (35%)
0,5 iepakojumos Dr. Oetker Saldā
krējuma biezinātājs
6 zemenes (mazgātas)

Jogurta kēksiņiem Jums
vajadzēs:
1 iepakojumos Dr. Oetker Kēksiņi ar
Jogurta garšu
2 olas
100 ml augu eļļas
75 g jogurta bez piedevām
200 ml saldā krējuma (35%)
0,5 iepakojumos Dr. Oetker Saldā
krējuma biezinātājs
6 zemenes (mazgātas)

Šokolādes kēksiņiem: 
No “Dr. Oetker ” kēksiņu iepakojuma izņemiet papīra formas un kārtojiet tās
cepam pannā.

Bļodā ber cepamo maisījumu no iepakojuma, pievienojiet olas, pievienojiet eļļu
un ūdeni, visu labi samaisiet ar karoti vai putotāju. 

Karoti mīklas liek papīra formiņās un liek cepeškrāsnī 175 ° C temperatūrā. Cep
17-20 minūtes. Atstājiet izceptus kēksiņus atdzist. 

Saputojiet saldo krējumu ar pūdercukuru no “Dr. Oetker” kēksiņu iepakojuma un
“Dr. Oetker” Saldā krējuma biezinātāju. Karoti krēma liek virs atdzesētiem
kēksiņiem un dekorē ar pusi zemenes.

Jogurta kēksiņiem: 
No “Dr. Oetker ” kēksiņu iepakojuma izņemiet papīra formas un kārtojiet tās
cepam pannā.

Bļodā ber cepamo maisījumu no iepakojuma, pievienojiet olas, pievienojiet eļļu
un jogurtu, visu labi samaisiet ar karoti vai putotāju. 

 



Karoti mīklas liek papīra formiņās un liek cepeškrāsnī 175 ° C temperatūrā. Cep
17-20 minūtes. Atstājiet izceptus kēksiņus atdzist.

Saputojiet saldo krējumu ar pūdercukuru no “Dr. Oetker” kēksiņu iepakojuma un
“Dr. Oetker” Saldā krējuma biezinātāju. Karoti krēma liek virs atdzesētiem
kēksiņiem un dekorē ar pusi zemenes.

Padoms no testa virtuves

Kēksiņi skaisti izskatīsies dekorēti ar baltās, zelta vai sudraba krāsas “Dr. Oetker”
dekoriem.
Kēksiņu papīra formiņā pirms liek mīklu varat pievienot savus iecienītākos
riekstus. 
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