
ЗА ВАШИТЕ СЛАТКИ 
КУЛИНАРСКИ КРЕАЦИИ



• ЧОКОЛАДЕН РОЈАЛ CHEESECAKE 
СО ОРЕО МЕЛЕН КЕКС

• ДВОЈНА ТОРТА ВО ШОЛЈА 
СО ОРЕО ТРОШКИ

• БАНАНА СО ПУТЕР ОД КИКИРИКИ 
И ОРЕО МЕЛЕН КЕКС

• ТОРТА ПРЕКРИЕНА СО ЧОКОЛАДО 
СО ОРЕО ТРОШКИ

• CHEESECAKE ПЛОЧКИ СО МАЛИНИ, 
БЕЛО ЧОКОЛАДО И ОРЕО МЕЛЕН КЕКС

• МИЛКШЕЈК ВО СЛОЕВИ СО ОРЕО ТРОШКИ

• ПАЛАЧИНКИ СО ОРЕО ТРОШКИ

• АНГЕЛСКА ПИТА СО OREO МЕЛЕН КЕКС

• МИЛКШЕЈК СО ОРЕО ТРОШКИ

• КОЦКИ СО СЛОЕВИ СЛАДОЛЕД 
И ОРЕО ТРОШКИ

РЕЦЕПТИ



Подготовка 
вкупно 1 ч.

СОСТОЈКИ

УПАТСТВО

300 гр. Орео мелен кекс
2 супени лажици путер или маргарин, стопен
4 пак. (250 гр. секое) крем сирење, смекнато
120 гр. гранулиран шеќер
2 супени лажици брашно
400 гр. чоколадо за готвење, стопено, 
малку изладено
1 кафена лажичка ванила
4 јајца
1 супена лажица шеќер во прав
1/3 шолја мешани бобинки 
(боровинки и малини или по избор)

Загрејте ја рерната на 160 C

Измешајте Орео мелен кекс и путер; притиснете ја смесата на дното  
од тавата од 22 цм. Печете 10 минути. Во меѓувреме, изматете ги 
следните 3 состојки со миксер додека не се измешаат добро. 
Додајте стопено чоколадо и ванила; добро измешајте. Додавајте ги 
јајцата едно по едно мешајќи на мала брзина додека не се измешаат.

Истурете го путерот на кората.

Печете 55 минути до 1 час или додека средината не е речиси 
стврдната. Поминете со нож околу работ на тавата за да се пушти 
тортата; оладете пред отстранување на работ. Се лади во 
фрижидер 4 часа. Прекријте со шеќер во прав и бобинки 
непосредно пред служење.

Уживајте во Орео десертите!

30мин
ЧОКОЛАДЕН РОЈАЛ 
CHEESECAKE СО ОРЕО 
МЕЛЕН КЕКС



1 јајце
2 супени лажици путер, стопен
1/4 кафена лажичка ванила
50 гр. пченично брашно
50 гр. шеќер
50 гр. Орео скршен кекс
5 коцки Орео чоколадо

Лесно подмачкајте 2 шолји за микробранова печка со путер.

Матете ги првите 3 состојки во сад со средна големина додека не се 
измешаат. Додајте брашно и шеќер; добро измешајте.

Зачувајте 1 супена лажица Орео скршен кекс за подоцна.    
Измешајте го преостанатиот скршен кекс во тестото за торта.

Исечете една коцка чоколадо на половина по дијагонала; зачувајте 
за подоцнежна употреба. Крупно исечкајте ги преостанатите коцки 
чоколадо; измешајте во путерот. Размачкајте во подготвените шолји.

Извадете ги од микробрановата печка на високо 1 минута и 15 секунди. 
Извадете ги микробрановата печка. Оставете ги една минута.

Прекријте со зачуваниот Орео скршен кекс и парчињата чоколадо.

Уживајте во Орео десертите!

за 2 порции

15мин
ДВОЈНА ТОРТА ВО 
ШОЛЈА СО ОРЕО 
ТРОШКИ

СОСТОЈКИ

УПАТСТВО



4 банани, попречно исечени 
на половина
150 гр. Орео мелен кекс
2 супени лажици трошки 
во повеќе бои
150 гр. крем путер од кикирики

Вметнете дрвено стапче во исечениот крај од секоја 
половина од бананата; ставете ги настрана.         
Измешајте Орео мелен кекс и трошки; ставете ги настрана.
Рамномерно намачкајте ги бананите со путер од кикирики. 
Валкајте ги во смесата за колачиња додека не се 
рамномерно прекриени. Завиткајте ги поединечно со 
пластична фолија.
Оставете ги 2 часа да се замрзнат или додека не се 
стврднат. Извадете ги од замрзнувачот 10 минути пред 
послужување за малку да омекнат.
Служете ги ладни.
Уживајте во Орео десертите!

БАНАНА СО ПУТЕР 
ОД КИКИРИКИ И 
ОРЕО МЕЛЕН КЕКС

СОСТОЈКИ

УПАТСТВО

15мин

вкупно 
2ч. 15мин.



1 пак. смеса за чоколадна торта 
(или претходно направени слоеви 
од торта купени од продавница)
120 гр. чоколадо за готвење
50 гр. стопен путер
230 гр. крем сирење во коцка, 
смекнато
100 гр. шеќер
400 мл. шлаг крем
150 гр. Орео скршен кекс

Подгответе тесто за торта и печете во 2 (22 цм.) кружни тави како 
што е наведено на пакетот. Изладете ги тортите во тавите 10 
минути. Превртете на решетката од рерна; нежно извадете ги 
тавите. Целосно оладете ги тортите.
Загрејте ги чоколадото и путерот во среден сад за микробранова 
печка на високо 45 секунди до 1 минута или додека путерот не се 
стопи. Мешајте додека чоколадото не се стопи целосно. Ладете 5 
минути. Во меѓувреме, изматете ги со миксер крем сирењето и 
шеќерот во голем сад додека не се измешаат. Нежно измешајте во 
подготвен шлаг крем и Орео скршен кекс.
Ставете 1 слој од тортата на чинијата, намачкајте со смеса од 
крем сирење. Прекријте со преостанатиот слој од торта. 
Намачкајте го горниот дел со чоколадна глазура; оставете 10 
минути или додека не се стврдне. Чувајте во фрижидер.
Уживајте во Орео десертите!

ТОРТА ПРЕКРИЕНА СО 
ЧОКОЛАДО СО ОРЕО 
ТРОШКИ

СОСТОЈКИ

УПАТСТВО

30мин

вкупно 
1ч. 20мин.



150 гр. Орео мелен кекс
60 гр. путер или маргарин, стопен
200 гр. бело чоколадо за готвење, 
поделено на два еднакви дела
400 гр. крем сирење, смекнато
100 гр. шеќер
1 кафена лажичка ванила
2 јајца
100 гр. џем од малини

Загрејте ја рерната на 180ºC.

Измешајте Орео мелен кекс и путер; притиснете на дното од тавата 
од 23 цм. Стопете чоколадо како што е наведено на пакувањето.

Изматете ги со миксер крем сирењето, шеќерот и ванилата во 
голем сад додека не се измешаат добро. Додајте стопено чоколадо; 
добро измешајте. Додавајте ги јајцата едно по едно мешајќи на 
мала брзина додека не се измешаат. Истурете на кората.

Печете 25 до 28 минути додека средината речиси не се стврдне. 
Ладете 5 минути; намачкајте растопен џем. Стопете го преостанатото 
чоколадо; напрскајте преку cheesecake-от. Целосно оладете го 
cheesecake-от. Се лади во фрижидер 4 часа. Служете ги ладни.

Уживајте во Орео десертите!

CHEESECAKE ПЛОЧКИ СО 
МАЛИНИ, БЕЛО ЧОКОЛАДО 
И ОРЕО МЕЛЕН КЕКС

СОСТОЈКИ

УПАТСТВО

30мин

Подготовка 
вкупно 5ч.



4 супени лажици 
чоколаден сируп
100 гр. Орео скршен кекс
1 шолја млеко
2 шолји сладолед 
од ванила, смекнат

Ставете по 1 супена лажица сируп во секоја од 4-те чаши. 
Завалајте ја секоја чаша за да се прекријат дното и 
внатрешноста на чашата. Оставете настрана 50 гр. Орео 
скршен кекс.
Преостанатиот скршен кекс ставете го во блендер. Додајте 
млеко и сладолед; блендирајте додека не стане рамномерно.
Истурете во подготвените чаши; прекријте со Орео 
скршен кекс. 
Служете веднаш.
Уживајте во Орео десертите!
БЕЗ ОГЛЕД КАКО ГИ СПОЈУВАТЕ ОРЕО КОЛАЧИЊАТА И 
СЛАДОЛЕДОТ, ЗНАЕТЕ ДЕКА ЌЕ БИДЕ ДОБРО

МИЛКШЕЈК ВО СЛОЕВИ 
СО ОРЕО ТРОШКИ

СОСТОЈКИ

УПАТСТВО

10мин

4 порции



Тесто за палачинки за 
20 палачинки (домашно 
или купено во продавница)
100 гр. Орео скршен кекс

Подгответе го тестото за палачинките во американски стил 
како што обично правите или според упатството дадено на 
пакувањето ако користите купено во продавница.
Измешајте ги Орео скршениот кекс во смесата за 
палачинки.
Во меѓувреме, загрејте голема тешка тава на средно висока 
топлина; лесно подмачкана со масло.
Палачинките може да ги декорирате со крем, сладолед,                     
шлаг крем и Орео скршен кекс или Орео мелен кекс.
Уживајте во Орео десертите!

ПАЛАЧИНКИ СО 
ОРЕО ТРОШКИ

СОСТОЈКИ

УПАТСТВО

10мин

4 порции 
5 палачинки       

секоја (                 )



3 жолчки од јајце
150 гр. шеќер
1 кафена лажица прашок 
за печење
150 гр. Орео мелен кекс
200 мл. шлаг крем
150 гр. јагоди исечени 
на парчиња
150 гр. боровинки

Изматете ги белките од јајцата со електричен миксер на 
голема брзина додека не се формираат меки врвови. 
Измешајте шеќер и прашок за печење, постепено додавајте ги 
во белките од јајца со матење додека не станат цврсти и 
сјајни. Нежно измешајте и Орео мелен кекс. Размачкајте во 
лесно подмачкан сад за пита од 22 цм.

Печете на 180°C 25 до 30 минути или додека не се добие 
светло кафена боја. Целосно оладете.

Размачкајте прелив од шлаг на кората; прекријте со бобинки. 
Служете веднаш.

Уживајте во Орео десертите!

АНГЕЛСКА ПИТА СО  
ОРЕО МЕЛЕН КЕКС

СОСТОЈКИ

УПАТСТВО

15мин

вкупно 
40мин.



1 супена лажица чоколаден 
сируп
2 кафени лажици трошки 
во повеќе бои 
300 мл. млеко
600 мл. сладолед од ванила, 
смекнат
60 гр. Орео трошки

Лесно премачкајте ги рабовите од 4 чаши со 
чоколаден сируп.
Истурете трошки во плиток сад. Натопете ги 
врвовите од чашите, една по една, во трошките, 
вртејќи ги за рамномерно прекривање на секој раб 
со трошки.
Блендирајте млеко, сладолед и Орео трошки во 
блендер додека не стане рамномерно;             
истурете во подготвените чаши.
Служете веднаш.
Уживајте во Орео десертите!

МИЛКШЕЈК СО 
ОРЕО ТРОШКИ

СОСТОЈКИ

УПАТСТВО

10мин

4 порции



150 гр. Орео трошки 
950 гр. сладолед од ванила, 
смекнат
2 шолји свежи малини, 
гмечени

Обложете ја квадратната тава од 22 цм. со фолија,         
со краевите на фолијата што се протегаат преку страните 
на тавата. Цврсто притиснете ги Орео трошките на дното 
од подготвената тава.
Прекријте со сладолед; нежно премачкувајте за да се 
формира рамномерен слој. Размачкајте ги малините 
преку сладоледот; прекријте.
Оставете да се замрзне неколку часа или преку ноќ. 
Извадете од фрижидерот 15 минути пред служење. 
Оставете на собна температура за малку да омекне. 
Исечете на коцки за служење. Чувајте ги остатоците од 
десертот во замрзнувач
Уживајте во Орео десертите!

КОЦКИ СО СЛОЕВИ 
СЛАДОЛЕД И ОРЕО 
ТРОШКИ

СОСТОЈКИ

УПАТСТВО

10мин

вкупно 
3ч. 10мин.




