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FiveStar Legend 
KUCHAŘKA

Vařte. Oslavujte. Každý den.



Vážení zákazníci,

Gratulujeme vám k výběru toho nejlepšího nádobí na 
trhu – Delimano FiveStar Legend.

Bylo navrženo tak, aby se ve vaší kuchyni stalo 
opravdovou legendou, vaším osobním pětihvězdičkovým 
šéfkuchařem, kulinářskou hvězdou u vás doma, která 
vám připraví všechna jídla, která máte rádi. K tomu 
budete potřebovat nádobí, které si zamilujete

PĚTIHVĚZDIČKOVÉ VLASTNOSTI           PĚTIHVĚZDIČKOVÁ KVALITA 
PĚTIHVĚZDIČKOVÝ VÝKON        PĚTIHVĚZDIČKOVÝ DESIGN 
PĚTIHVĚZDIČKOVÁ CHUŤ

5 HVĚZDIČEK ZA POVRCH
Nádobí je vybaveno novým, revolučním nepřilnavým povrchem: osmivrstvé nádobí s povrchem 
Quantanium je zpevněno pěti nejsilnějšími prvky na Zemi. Částice diamantů, titanu, pravého 
kamene a stříbra jsou smíchány na ekologické vodní bázi, čímž vznikne prakticky nezničitelný  
a extrémně trvanlivý povrch.

až

3,5 x 
lepší odolnost* 

až

2x 
odolnější proti 

poškrábání 

až

10x 
déle trvající  

nepřilnavé vlastnosti* 

*Ve srovnání s běžně používaným komerčním povrchem

HVĚZDIČEK ZA CHUŤ  
A 5 HVĚZDIČEK ZA ZDRAVÍ
Víte, co dalšího vyplývá z úžasné nepřilnavé vrstvy?
To, že nemusíte používat oleje nebo tuky, takže můžete 
připravovat mnohem zdravější a chutnější pokrmy. 
Protože se jídlo nelepí, zachová si plnější chuť a 
samozřejmě i více živin. Ať už připravujete cokoli, tradiční 
pokrmy nebo moderní recepty, budete si připadat, jako 
byste jedli v pětihvězdičkové restauraci.
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5 HVĚZDIČEK  
ZA POUŽÍVÁNÍ
Takže jsme zjistili, že tato úžasná vrstva 
zajistí, že nádobí vydrží déle, zkrátí dobu 
mytí a všechny vaše pokrmy díky ní budou 
zdravější. Ale to není všechno, co vám 
nová řada nabízí.

S řadou Delimano Five Star Legend 
bude příprava i konzumace jídla 
pětihvězdičkovým zážitkem. Abychom 
to dokázali, připravili jsme pro vás 
několik vynikajících receptů, na kterých 
si pochutnáte jako v 5* restauraci, když 
je připravíte s řadou Delimano FiveStar 
Legend!
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PÁNEV NA SMAŽENÍ DELIMANO FIVESTAR LEGEND 24 CM

Vaječná omeleta se zeleninou

SUROVINY
•	 2 velká vejce
•	 1/2 červené papriky, nasekané
•	 1/4 šálku čedaru, nastrouhaného
•	  pár listů čerstvého baby špenátu
•	 4 cherry rajčátka, nasekaná
•	 sůl a pepř
•	 1/4 lžičky másla

TIP
Každou omeletu ozdobte asi 1 polévkovou lžičkou salsy nebo pálivé omáčky, která 
dodá pokrmu jedinečnou chuť.

PŘÍPRAVA
•	 Nakrájejte cherry rajčátku, červenou papriku a špenátové listy.
•	 Na pánvi rozpusťte máslo.
•	 Vidličkou rozšlehejte vajíčka, osolte je a opepřete.
•	 Nalijte směs do pánve a rovnoměrně ji rozprostřete. Když začne tuhnout, ale stále je na 

povrchu trochu syrová, přidejte strouhaný sýr a také cherry rajčátka, špenát a červenou 
papriku.

•	 Pomocí obracečky uvolněte okraje a rychle omeletu obraťte na druhou stranu.
•	 Druhá strana bude hotová mnohem rychleji, asi za 1-2 minuty.
•	 Jakmile bude hotová, umístěte na pánev velký talíř a překlopte omeletu co nejrychleji.
•	 Ihned podávejte.
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PÁNEV NA SMAŽENÍ DELIMANO FIVESTAR LEGEND 24 CM

Bramborové noky se šalvějí a sýrem pecorino

SUROVINY NA 4 PORCE

TIP
Množství mouky závisí na vlhkosti brambor a stáří mouky. Pokud přidáte příliš mnoho mouky, 
noky budou těžké a tuhé, když jí přidáte příliš málo, budou se rozpadat.

PŘÍPRAVA
•	 Uvařte brambory ve vroucí vodě do změknutí (nevařte je příliš, nebo se brambory rozpadnou, a to byste nechtěli).

•	 Slijte brambory a nechte je v hrnci, přikryjte je čistou utěrkou a nechte je 2-3 minuty na nízkém plameni. 
Takto je trochu vysušíte, aby měly lehčí a nadýchanější konzistenci. (Také můžete brambory pár minut 
vysušit v troubě, pokud chcete.)

•	 Jakmile brambory trochu vychladnou, abyste s nimi mohli pracovat, ale přitom jsou pořád teplé, oloupejte 
je a rozmačkejte je pomocí mačkadla nebo šťouchadla do mísy.

•	 Přidejte vajíčko, muškátový oříšek a trochu koření a lehce promíchejte (čím méně je budete opracovávat, tím 
lépe). Poté přidejte tolik mouky, kolik je potřeba, abyste z brambor vytvořili těsto. Lehce poprašte pracovní 
plochu moukou. Odlomte si kousek těsta a vyválejte z něj váleček ve tvaru párku, přibližně o tloušťce vašeho 
palce. Nakrájejte ho na 2,5cm noky.

•	 Lehce zatlačte na každý nok vidličkou, díky tomu na nich bude máslová omáčka lépe držet a získají tak 
lepší chuť. Pokládejte noky na lehce pomoučený plech a pokračujte, dokud nezpracujete všechno těsto. 

•	 Rozpusťte máslo v hluboké pánvi a když začne pěnit, hoďte do něj listy šalvěje a červenou cibuli (volitelné). 
Povařte na velmi mírném plameni.

•	 Uvařte noky v mírně vroucí osolené vodě (pokud se bude voda hodně vařit, noky se mohou rozpadnout). 
Jakmile budou téměř uvařené, vyplavou ke hladině.

•	 Napočítejte do 30, poté je naberte pomocí naběračky s otvory, lehce oklepejte přebytečnou vodu a vložte 
je rovnou do hluboké pánve.

•	 Přidejte do hluboké pánve malou naběračku vody, ve které se vařily noky (cca 50 ml), a nechte ji vyvařit, 
přitom třeste pánví, aby se noky pokryly máslovo-šalvějovou omáčkou.

•	 Osolte a dochuťte čerstvě namletým černým pepřem. Podávejte s křupavou šalvějí a sýrem pecorino.

•	

•	 500g neloupaných brambor podobné 
velikosti

•	 1 malé vejce, lehce rozšlehané
•	 nastrouhaný čerstvý muškátový oříšek 

(volitelné)
•	 55g hladké mouky (možná budete 

potřebovat o něco více) a trochu mouky 
na kuchyňský povrch

•	 50-70g nesoleného másla
•	 hrst šalvějových listů
•	 1/4 červené papriky (volitelné)
•	 čerstvě nastrouhaný sýr pecorino
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PÁNEV NA SMAŽENÍ DELIMANO FIVESTAR LEGEND 28 CM

Pečená kuřecí stehna s citronem a oreganem

SUROVINY NA 4 PORCE
•	 1 citron
•	 4 velká nebo 8 malých kuřecích stehýnek s kůží, bez kostí, bez přebytečného tuku
•	 sůl a čerstvě namletý černý pepř
•	 3 lžičky olivového oleje
•	 3 větvičky oregana
•	 1 lžička šalotky nakrájené nadrobno
•	 1/2 stroužku česneku, nadrceného
•	 ¹/8 lžičky drcených chilli papriček – vločky
•	 1/4 šálku suchého bílého vína (např. Sauvignon Blanc)
•	 1/2 šálku kuřecího vývaru s nízkým obsahem soli

TIP 
Jako přílohu můžete podávat mladý hrášek s cibulkou. Mladý hrášek můžete podávat syrový 
nebo vařený, ale nejlepší je ho jednoduše podusit na troše vody a poté ho ozdobit máslem.

PŘÍPRAVA
•	 Předehřejte troubu na 220 °C. Nakrájejte polovinu citrónu na velmi tenké plátky a 

odstraňte jadérka. Zbylý citrón nakrájejte na 2 dílky. Osolte a opepřete kuřecí stehna.
•	 Do pánve dejte 1 lžičku oleje. Přidejte kuře, kůží směrem dolů. Umístěte pánev na střední 

plamen a vařte, dokud kůže nezměkne a nezezlátne. Odstraňte z kuřete přebytečný tuk 
a vařte, dokud nebude kuře asi z poloviny hotové, přibližně 10 minut.

•	 Rozprostřete polovinu citronových plátků po kuřeti a polovinu po dnu pánve (plátky na 
kuřeti změknou, ty v pánvi zkaramelizují). Přesuňte pánev do trouby. Pečte, dokud není 
kuře zcela propečené, kůže křupavá a plátky citronu na dně pánve zkaramelizované, 
přibližně 6-8 minut.

•	 Přeneste kousky kuřete, kůží nahoru, a karamelizované plátky citronu ze dna pánve na 
teplý talíř. (Nechejte změklé plátky citronu v pánvi.) Vraťte pánev na střední plamen. 
Přidejte oregano, šalotku, česnek a chilli vločky a vařte za stálého míchání, dokud 
neucítíte vůni, asi 1 minutu.

•	 Sundejte pánev z plotny. Přidejte víno, poté vařte na středním plameni, dokud se 
nevyvaří polovina, asi 1-2 minuty. Přidejte vývar a vařte do zhoustnutí, asi 3 minuty. 
Přidejte šťávu z 1 dílku citronu a dochuťte omáčku solí, pepřem a šťávou ze zbylého dílku 
citronu, pokud chcete. Pokapejte 2 lžičkami oleje. Vraťte kuře do pánve, kůží nahoru, a 
ohřejte ho. Podávejte ozdobené karamelizovanými plátky citronu.
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HRNEC DELIMANO FIVESTAR LEGEND 20 CM 

Krémová dýňová polévka 

SUROVINY NA 6 PORCÍ
•	 1 kg dýně, bez slupky a semínek, nasekané
•	 1 cibule, nahrubo nasekaná
•	 2 středně velké brambory, oloupané a nakrájené na kostky
•	 1 velká mrkev, oloupaná a nakrájená na kostky
•	 4 stroužky česneku, nadrcené
•	 4 šálky kuřecího nebo zeleninového vývaru s nízkým obsahem soli
•	 2 kostky kuřecího bujonu, nadrobené
•	 sůl a pepř dle chuti (pokud je třeba)
•	 1/2 šálku mléka nebo smetany (volitelné)
•	 opražená dýňová semínka (volitelné)

TIP
K zahuštění polévky nepotřebujete smetanu. Samotná dýně polévku zahustí dostatečně!

PŘÍPRAVA
•	 Umístěte všechny suroviny kromě smetany do HRNCE DELIMANO FIVESTAR LEGEND  

20 CM. Přiveďte obsah k mírnému varu a vařte na středním plameni, dokud není 
zelenina měkká.

•	 Sundejte z plotny. Pomocí tyčového mixéru směs rozmixujte dohladka.
•	 Přidejte smetanu a promíchejte (po přidání smetany už polévku nevařte).
•	 V případě potřeby přidejte sůl nebo pepř a podávejte posypané opraženými dýňovými 

semínky (volitelné).
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HRNEC DELIMANO FIVESTAR LEGEND 24 CM

Rybí brodet (rybí guláš)

SUROVINY NA 4-6 PORCÍ

PŘÍPRAVA
•	 Vykuchejte a očistěte ryby, větší ryby nakrájejte na 2 až 3 kousky.
•	 Ve velké pánvi ohřejte 1/4 šálku olivového oleje, obalte každý kousek ryby v mouce a smažte je 1-2 

minuty, dokud nezhnědnou po obou stranách. Dejte je stranou a udržujte je v teple. 
•	 Do HRNCE DELIMANO FIVESTAR LEGEND 24 CM přidejte zbývající olivový olej a nasekanou cibuli a 

nechte ji zesklovatět, poté přidejte drcený česnek a restujte, dokud neucítíte vůni, asi 1 minutu.
•	 Přidejte krevety, mušle, kraby, chobotnice nebo jakékoli jiné mořské plody, smažte 1-2 minuty, poté 

přidejte rajčata, rajský protlak, bobkový list, snítku rozmarýnu a plátky citronu. Osolte a opepřete.
•	 Opatrně přidejte rybu, červený vinný ocet, červené víno a vodu tak, aby byla ryba ponořena a vařte 

asi 30 minut na mírném plameni.
•	 Nepřikrývejte hrnec a nemíchejte obsah naběračkou (protože byste tím mohli polámat rybu), jenom 

zatřeste celým hrncem (pokud máte plochou dřevěnou vařečku, můžete jí jemně použít..
•	 V případě potřeby přidejte sůl. Ochutnejte pokrm: pokud je příliš kyselý, přidejte cukr.
•	 Posypte nasekanou petrželkou. Opatrně vyjměte ryby z hrnce a podávejte je teplé s připravenou 

polentou.

5 SNADNÝCH TIPŮ PRO PERFEKTNÍ POLENTU
•	 Vařte ji alespoň 45 minut. I když má označení „rychle hotová“ a vypadá, že bude za 5 minut uvařená, vařte ji déle.
•	 Pokud kdykoli během vaření začne příliš houstnout, přidejte trochu vody.
•	 Nemusíte ji neustále míchat, občas ji zkontrolujte a promíchejte, ale nedělejte z vaření polenty vědu. 
•	 Tradičně se považuje za uvařenou, pokud se na dnu a po stranách pekáče vytvoří krusta. Tato vynikající krusta je 

odměna pro trpělivého šéfkuchaře.
•	 Ochuťte ji skvělými ingrediencemi – v Itálii obvykle přidají úžasný nastrouhaný sýr Asiago nebo Grana 

a máslo, pokud jste v Benátsku, nebo nastrouhaný sýr Pecorino a olivový olej, pokud jste v Toskánsku. 
Nezapomeňte na sůl, přidejte ji až po sýru.

•	 Asi 1,5 kg směsi ryb a mořských plodů  
(použijte nejrůznější ryby, například ropušnice, tresky, 
mořského vlka a tak  podobně, a také kraby, krevety,  
chobotnice, mušle...)

•	  40 g (1/3 šálku) polohrubé mouky
•	 120 ml (1/2 šálku) červeného vinného octa
•	 375 ml (1,5 šálku) kvalitního červeného vína
•	 2-3 středně velké cibule, nasekané
•	 120 ml (1/2 šálku) olivového oleje
•	 1 plechovka (400g) oloupaných rajčat 

vcelku,
•	 nadrcených rukou nebo lžící

•	 1 lžíce rajského protlaku
•	 4 stroužky česneku, nadrcené
•	 250 ml (1 šálek) vody
•	 1 bobkový list
•	 1 malá větvička rozmarýnu
•	 2 plátky citronu
•	 2 lžíce nasekané petrželky
•	 sůl a pepř dle chuti
•	 trochu cukru (volitelné – pokud je to příliš 

kyselé)
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DELIMANO FIVESTAR LEGEND ROASTER 35X21 CM 

Pečené hovězí maso na bylinkách s brambory a mrkví

SUROVINY NA 4 PORCE
•	 500 g baby červených brambor, nakrájených na čtvrtky (asi 12)
•	 500 g mrkve, oloupané a nakrájené na 8cm tyčinky (asi 6)
•	 2 lžíce extra virgin olivového oleje
•	 11/4 lžičky soli
•	 3/4 lžičky čerstvě namletého černého pepře
•	 1 kg zadní kýty – květová špička nebo spodní šál
•	 3 stroužky česneku, nasekané
•	 1 lžíce italského koření

TIP
Tabulka přípravy masa:
•	 Rare: 46° - 49 °C
•	 Medium-rare: 52° - 54 °C
•	 Medium: 57° - 60 °C
•	 Medium-well: 63° - 66 °C
•	 Well-done: 68° - 71 °C

PŘÍPRAVA
•	 Nahřejte troubu (s roštem ve spodní třetině trouby) na 190 °C.
•	 Na pekáč rozložte brambory, mrkve a přidejte 1 lžíci oleje, 1/2 lžičky soli a 1/4 lžičky 

pepře.
•	 Rozložte je do jedné vrstvy a doprostřed umístěte maso (tučnou stranou nahoru), maso 

případně odtlačí zeleninu do stran.
•	 V malé misce smíchejte česnek, italské koření a zbylou sůl, pepř a 1 lžíci oleje.
•	 Rovnoměrně směsí potřete pečeni.
•	 Vložte pekáč do trouby a pečte, dokud teploměr na maso vložený doprostřed masa 

nedosáhne požadovaného stupně propečení, což je asi 1 hodina u medium-rare (viz TIP).
•	 Před krájením a podáváním nechte jídlo uležet asi 10 minut.

15



16



KULATÁ FORMA DELIMANO FIVESTAR LEGEND 24 CM 
Focaccia s cherry rajčátky a rozmarýnem

SUROVINY NA 10 PORCÍ
•	 12 cherry rajčátek, přepůlených
•	 rozmarýn, čerstvý nebo sušený
•	 2 šalotky
•	 175 ml teplé vody
•	 1/2 lžičky sušeného droždí
•	 250 g polohrubé mouky
•	 25 ml olivového oleje
•	 1 lžička cukru
•	 1 lžička mořské soli

TIP
Do malé pánve přidejte lžíci olivového oleje a cherry rajčátka a opékejte je na mírném 
plameni 10 minut. Nechte je vychladnout, protože musí mít pokojovou teplotu, až je budete 
přidávat do těsta.

PŘÍPRAVA
•	 Smíchejte teplou vodu s droždím a cukrem a nechte směs na teplém místě, dokud se na 

ní nezačnou tvořit 
•	 bublinky.
•	 V míse smíchejte mouku se solí a poté přidejte směs s droždím a prohněťte. Přidejte 

olej a hněťte ještě asi 5 minut. Přikryjte vlhkou utěrkou a nechtě těsto nakynout, dokud 
nezdvojnásobí svou velikost.

•	 Znovu ho prohněťte a pak ho rozprostřete do KULATÉHO PEKÁČE DELIMANO FIVESTAR 
LEGEND 24 CM, zatlačte do něj cherry rajčátka, šalotku a posypte rozmarýnem a 
mořskou solí.

•	 Pečte 40-45 minut nebo dozlatova při 180 °C.
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DELIMANO FIVESTAR LEGEND ROUND MOULD 26 CM

Ratatouille

SUROVINY NA 8 PORCÍ

TIP
Pokud je to možné, pokuste se připravit ratatouille alespoň den dopředu – stejně jako u 
většiny dušených pokrmů se chuť zlepší poté, co hoe necháte trochu uležet v ledničce. 
Zbytky lze skladovat v lednici v utěsněné nádobě až 5 dní nebo v mrazáku až 3 měsíce, takže 
si můžete dopřát chuť léta, i když venku zrovna panuje chladnější počasí.

PŘÍPRAVA
•	 Nahřejte 3 lžíce olivového oleje ve velké nepřilnavé pánvi na středním plameni. Přidejte 

lilek a 1/4 lžičky soli. Vařte za častého míchání do změknutí a dokud nezačne lilek zlátnout, 
10 až 12 minut. Přesuňte ho na talíř a odložte si ho stranou.

•	 Přidejte další lžíci oleje do pánve (nemusíte ji čistit). Přidejte cuketu a vařte za častého 
míchání do změknutí a zkřehnutí, 3 až 4 minuty. Ochuťte 1/4 lžičkou soli, přesuňte na talíř 
a dejte stranou.

•	 Přidejte do pánve dvě lžíce oleje, cibuli a papriku. Opékejte za častého míchání přibližně 
5 minut. Přidejte česnek a opékejte ještě asi 3 minuty. Nenechte je zhnědnout.

•	 Přidejte rajčata se šťávou, rajčatový protlak, tymián, cukr, chilli vločky (pokud chcete) a 
3/4 lžičky soli. Vařte za občasného míchání, dokud se rajčata nerozpadnou na omáčku, 
8 až 10 minut.

•	 Přidejte do pánve opečený lilek, přiveďte k mírnému varu, poté snižte teplotu a nechte 
mírně vřít, bez pokličky, přibližně 10 minut nebo dokud lilek nezměkne.

•	 Přidejte cuketu a vařte ještě 1 až 2 minuty nebo dokud není celé jídlo prohřáté. 
Ochutnejte a v případě potřeby dochuťte.

•	 Posypte čerstvou bazalkou a tymiánem, podle chuti můžete pokapat trochou olivového 
oleje a podávejte teplé nebo vychlazené.

•	 1 velký lilek (570 g), nakrájený na malé 
kostičky

•	 sůl
•	 6 lžic extra virgin olivového oleje a 

trochu na podávání
•	 2 středně velké cukety (asi 450 g),
•	 nakrájené na kostičky
•	 1 středně velká žlutá cibule, nasekaná 

najemno
•	 1 červená, oranžová nebo žlutá 

paprika, nakrájenána kostky

•	 5 velkých stroužků česneku, 
nasekaných

•	 5 velkých zralých rajčat (800 g),
•	 nakrájených na kostičky, se šťávou
•	 1 lžíce rajčatového protlaku
•	 2 lžičky čerstvého nasekaného tymiánu 

a trochu na ozdobu
•	 3/4 lžičky cukru
•	 1/4 lžičky drcených chilli papriček – 

vločky (volitelné)
•	 3 lžíce nasekané čerstvé bazalky
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KULATÁ FORMA DELIMANO FIVESTAR LEGEND 28 CM

Koláč s jablky, švestkami a borůvkami

SUROVINY
Těsto:
•	 115 g nesoleného másla, nakrájeného na malé kousky
•	 1 1/4 šálku mouky
•	 2 lžíce cukru
•	 ledová voda
•	 citronová šťáva

Náplň:
•	 4 až 5 sladkých jablek
•	 8 až 10 zralých švestek
•	 1/4 šálku lesních borůvek
•	 1/4 až 1/2 šálku cukru, podle toho, jak sladké ovoce použijete
•	 1/3 šálku mouky
•	 1 lžička skořice

TIP
Můžete použít různé kombinace ovoce: například jahody nebo moruše s nakrájenou 
rebarborou nebo jablka s brusinkami či přidat před pečením kousky másla

PŘÍPRAVA
•	 Předehřejte troubu na 200 °C.
•	 Oloupejte jablka, odstraňte jadřince a nakrájejte je na plátky. Nakrájejte švestky a dejte 

je do mísy s cukrem, moukou a skořicí.  Odložte je stranou.
•	 V další míse smíchejte mouku a cukr a přidejte kousky vychlazeného másla. Zpracujte 

směs vidličkou, dokud nevytvoříte drobivou směs.
•	 Přidejte 2 lžíce ledové vody a kapku citronové šťávy. Zpracujte směs rukama a vytvořte 

bochánek. V případě potřeby přidejte trochu mouky nebo vody.  Pozor, abyste těsto 
„nepřepracovali“.

•	 Těsto můžete nejprve zabalit a vychladit na 1/2 hodiny nebo ho jednoduše vyválejte na 
průměr dostatečně velký na to, abyste pokryli formu na koláč. Spravte všechny otvory 
a zarovnejte okraje.

•	 Obložte koláč ovocem a posypte ho borůvkami.
•	 Pečte 40 až 45 minut při 200 °C.
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DELIMANO FIVESTAR LEGEND SAUCE PAN 18 CM

Karamelová omáčka

SUROVINY
•	 1/4 šálku (60 ml) vody
•	 1 šálek (200 g) cukru krystal
•	 ²/³ šálku (160 ml) tučné smetany na šlehání
•	 3 lžíce (45 g) nesoleného másla, nakrájeného na kousky o velikosti lžíce
•	 1 lžička vanilky
•	 špetka soli
•	

TIP 
•	 Pro slanou karamelovou omáčku přidejte 1 lžičku soli.
•	 Karamelovou omáčku připravíte během pár minut a skvěle se hodí k žemlovce, 

perníku, jablečnému koláči, nakrájeným jablkům, zmrzlině atd.

PŘÍPRAVA
•	 V rendlíku se silným dnem zahřejte vodu a cukr na středním plameni. Míchejte, dokud se 

cukr nerozpustí a směs nezačne trochu bublat.
•	 Zvyšte teplotu na vysoký stupeň a přiveďte k varu, přestaňte zcela míchat. Nechte směs 

vřít, dokud nezíská jantarovou barvu. To může trvat cca 4 až 12 minut.
•	 Sundejte směs ze sporáku a pomalu do ní zašlehejte tučnou smetanu na šlehání. Směs 

bude trochu bublat, proto postupujte velmi opatrně. Poté postupně vmíchejte máslo, 
vanilku a sůl.

•	 Nalijte karamelovou omáčku do misky a nechte ji úplně vychladnout, poté ji přikryjte  
a uložte do lednice. Vychlazením karamelová omáčka ještě trochu zhoustne.

 
 

23



24



PÁNEV NA PALAČINKY DELIMANO FIVESTAR LEGEND  
24 CM

Zdravé americké palačinky

SUROVINY
•	 2 středně velké banány, nakrájené na plátky
•	 2 velká vejce
•	 1 lžíce arašídového másla
•	 1 špetka skořice (volitelné)

TIP 
Tyto palačinky jsou bezlepkové, neobsahují mouku ani mléko.

PŘÍPRAVA
•	 Smíchejte všechny ingredience pomocí šlehače nebo mixéru.
•	 Nahřejte pánev na středním plameni a postříkejte ji sprejem na vaření/potřete rostlinným 

nebo kokosovým olejem.
•	 Nalijte do pánve asi 1/4 šálku (34 g) těsta na palačinky. Jakmile se na palačince začnou 

tvořit bublinky, obraťte ji a opečte ji i z druhé strany lehce dozlatova.
•	 Podávejte s javorovým sirupem a čerstvými jahodami a borůvkami.
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DŽEZVA DELIMANO FIVESTAR LEGEND  
1200 ML, 350 ML, 650 ML

Turecká káva   

Po skvělém jídle a zákusku je čas na šálek kávy. Jste si však jistí, že víte, jak se připravuje 
pravá turecká káva? Ohřejete vodu na sporáku a než začne vařit, sundáte džezvu z plotny 
a přidáte směs mleté kávy. Dobře promícháte a pak ji dáte zpět na sporák, dokud nezačne 
opět mírně vřít, že?

Ano, to je nejběžnější způsob přípravy turecké kávy, ale není to turecký způsob.
Je to srbský způsob. 

Níže naleznete recept na tureckou kávu připravenou tureckým způsobem. 

SUROVINY
•	 voda
•	 turecká káva
•	 cukr (volitelné)
•	 mléko (volitelné)

TIPY
•	 Použijte 1,5 šálku vody na šálek kávy. „Šálkem“ je míněn šálek kávy, ve kterém budete 

kávu podávat, nikoli klasický hrnek.
•	 Na každý šálek kávy použijte vrchovatou lžíci mleté kávy.

PŘÍPRAVA
•	 Dejte do džezvy cukr (pokud ho chcete), vodu a tureckou kávu.
•	 Zamíchejte krátce malou lžičkou, aby se vše promísilo, a umístěte džezvu na sporák.
•	 Pomalu přiveďte kávovou směs k varu na středním plameni. To bude trvat 3-4 minuty, 

takže ji pozorně sledujte.
•	 Když se káva zahřívá, uvidíte, jak se tvoří tmavá pěna. Když už bude blízko varu, pomocí 

lžičky přesuňte část pěny do šálků na kávu. Vraťte džezvu na sporák.
•	 Jakmile se bude káva vařit, rozlijte polovinu do šálků, přes pěnu.
•	 Vraťte džezvu na sporák a vařte zbylou kávu dalších 15-20 sekund. Poté nalijte zbytek 

do šálků až po okraj.
•	 Podávejte s vodou a tureckým potěšením (lokum).
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