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VÁŽENÍ ČTENÁŘI, MILÍ ZÁKAZNÍCI!

Říká se, že čas letí, když oslavujete život každý den. Je to již 10 let 
od zrození značky Delimano a my jsme nesmírně šťastní, že s vámi 
můžeme oslavit naše 10. narozeniny. Těchto deset let nám uteklo 
jako voda. Za poslední desetiletí se stalo tolik zajímavých věcí! 
Uvedli jsme na trh více než 1 000 různých produktů ve 21 zemích, 
napsali stovky receptů, nahráli mnoho pořadů o vaření a pomohli 
tisícům rodin vařit zdravější a chutnější jídla. Jak to ale všechno 
začalo? 

Psal se rok 2010, rok zimních olympijských her ve Vancouveru 
a také rok, kdy společnost SpaceX úspěšně vyslala svou kosmickou 
loď Dragon na oběžnou dráhu. V tomto roce si v naší kanceláři dalo 
několik milovníků jídla spolu brunch a přišli s úžasným nápadem 
– co kdybychom vytvořili řadu kvalitního keramického nádobí, 
které nabídne bezproblémové vaření s nízkým obsahem kalorií? 
O několik týdnů později se zrodila první řada keramického nádobí 
Delimano a my jsme chtěli zjistit, zda si ho oblíbíte tolik jako my. 
Tisíce spokojených zákazníků o pár měsíců později potvrdilo, že 
jsme se dali správnou cestou a dodalo nám motivaci pokračovat. 

O deset let později je Delimano synonymem inovativní řady vysoce 
kvalitního kuchyňského nádobí. 

Děkujeme vám z celého našeho srdce!
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ZŮSTAŇTE S NÁMI V PŘÍŠTÍM DESETILETÍ 
A VYLEPŠETE SVÉ DOMÁCÍ VAŘENÍ

Abychom s  vámi oslavili naše narozeniny a  oslavili jídlo ve 
všech jeho tvarech a  podobách, vytvořili jsme kuchařku jako 
nikdy předtím. Shromáždili jsme recepty na vynikající, vydatná 
a  lahodná jídla, která se snadno připravují, zaberou málo času, 
obsahují SUROVINY dostupné v každém obchodě a hlavně vnesou 
do vaší kuchyně čerstvost. 

Naším cílem bylo vytvořit praktickou kuchařku, která se zařadí 
vedle ostatních kuchařek ve vaší kuchyni, a stane se vaší oblíbenou 
knihou, když budete mít chuť na zajímavý recept nebo budete hledat 
inspiraci co uvařit. Většina receptů obsahuje jednoduché místní 
SUROVINY, které chutnají většině lidí, a nemusíte vykrást banku, 
abyste si je mohli pořídit v nějakém luxusním obchodě. S našimi 
recepty snadno připravíte chutné pokrmy, aniž byste trávili dlouhé 
hodiny v kuchyni. Můžete také přizvat své děti, aby vám pomohly, 
a můžete spolu strávit kvalitní čas jako rodina – a vaše jídlo bude 
chutnat ještě lépe. 

Naším cílem je proměnit vaření v  oslavu, nikoli povinnost. Bez 
ohledu na vaše kuchařské dovednosti je naším cílem inspirovat 
vás, zajistit, že si vychutnáte každý zážitek v kuchyni a proměníte 
ho v  oslavu. S  Delimano již není příprava jídla povinností, ale 
životním stylem. 

Prohlédněte si náš výběr receptů a dejte nám vědět, jestli se nám 
to podařilo. 

Nyní stačí už jen otočit stránku a nechat se inspirovat!
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ĎÁBELSKÁ VEJCE
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SUROVINY
• 7 vajíček
• 1/4 šálku majonézy
• 1 lžička bílého octa
• 1 lžička hořčice
• 1/8 lžičky soli
• čerstvě namletý černý pepř
• uzená španělská paprika na ozdobu

PŘÍPRAVA
• Uvařte vejce ve vařiči na vajíčka Delimano Utile PRO. Po uvaření je 

ponořte do studené vody alespoň na 1 minutu. Naklepněte skořápku 
a opatrně je oloupejte pod tekoucí studenou vodou. Jemně je osušte 
papírovou utěrkou. Překrojte vajíčka podélně na polovinu, žloutky 
dejte do středně velké mísy a bílky na servírovací talíř. Rozmačkejte 
žloutky pomocí vidličky. Přidejte majonézu, ocet, hořčici, sůl a pepř 
a dobře promíchejte. 

• Rovnoměrně rozdělte žloutkovou směs do bílků. Posypte paprikou 
a podávejte.

Připravte až 7 perfektně 
uvařených vajec, omeletu, 
zeleninu na páře nebo rýži ve 
vařiči na vajíčka Delimano 
Utile PRO!
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OPEČENÝ CHLÉB 
S OLIVOVÝM OLEJEM, 

ČESNEKEM A BYLINKAMI 
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INGREDIENCE
• 6 plátků venkovského chleba, asi 2 cm silné
• 1/3 šálku extra virgin olivového oleje 
• 2 stroužky česneku, oloupané 
• 1 velké zralé rajče, přepůlené 
• 2 lžíce provensálských bylinek

PŘÍPRAVA
• Opečte chléb v toustovači Delimano Joy podle vašich preferencí. 

Horké tousty potřete česnekem, olivovým olejem a rajčetem. 
Posypte provensálskými bylinkami a okamžitě podávejte.

Pochutnejte si na křupavých 
toustech opečených podle 
vašeho přání díky toustovači 
Delimano Joy.
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DOMÁCÍ CHLÉB SE 
SEMÍNKY
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SUROVINY
• 400 g celozrnné chlebové mouky
• 100 g špaldové mouky
• 7g sáček sušeného droždí
• 1 lžíce melasy
• olej na vymazání
• 50 g směsi semínek (my jsme použili dýňová, 

slunečnicová, maková a lněná semínka)
• 1 žloutek rozmíchaný vidličkou

PŘÍPRAVA
• Dejte obě mouky a melasu do mísy s droždím a 1 lžičkou jemné 

soli. Přidejte 250 ml vlažné vody a  mixujte 5–7 minut pomocí 
kuchyňského robota Delimano. Nechte těsto na teplém místě, dokud 
nezdvojnásobí svou velikost (přibližně 1 hodinu). Jakmile těsto 
zdvojnásobí svou velikost, znovu ho prohněťte 3–5 minut. Přidejte 
většinu semínek a  hnětením je zapracujte do těsta. Vytvarujte 
těsto a dejte ho do formy v potravinové folii na 30–45 minut, dokud 
opět přibližně nezdvojnásobí svou velikost. Předehřejte troubu na 
200 °C/180 °C s ventilátorem. Až bude připravený, pomažte povrch 
bochníku žloutkem a  posypte zbylými semínky. Pečte v  troubě 
40–45 minut dozlatova.

Kuchyňský robot 
Delimano s 1000W 
výkonem si poradí 
s jakýmkoli receptem na 
pečení. 
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CIZRNOVÁ KARI  
POLÉVKA



13

SUROVINY
• 250 g cizrny z plechovky
• mořská sůl
• špetka kari
• 250 ml vody
• 250 ml kokosového mléka

PŘÍPRAVA
• Do nádoby na ohřev Delimano MultiFresh přidejte cizrnu, mořskou 

sůl, trochu kari a  napůl vodu/napůl kokosové mléko. Sledujte 
hladinu, nastavte kolečko na ohřev s mixováním (HB) a stiskněte 
tlačítko pro spuštění. Za přibližně 20 minut program skončí. Můžete 
podávat a vychutnat si polévku.  

Delimano MultiFresh 
je revoluční spotřebič 5v1 
– polévkovač, vakuový 
mixér, vakuovačka, mixér 
a elektrický mlýnek. 
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TĚSTOVINY S RESTOVANOU 
PAPRIKOU, CUKETOU 

A UZENOU MOZZARELLOU
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SUROVINY
• 2 lžíce nesoleného másla
• 1 lžíce extra virgin olivového oleje
• 3 malé papriky nakrájené na tenké plátky
• 1 malá cibule nakrájená na tenké plátky
• 2 středně velké cukety nakrájené na silné plátky
• 340 gramů těstovin fettuccine nebo tagliatelle
• 115 gramů uzené mozzarelly, nastrouhané
• 1/4 šálku čerstvé bazalky
• sůl, pepř

PŘÍPRAVA
• Rozpalte máslo a olej na pánvi Delimano FiveStar Maxi na středním 

plameni. Přidejte papriky a cibuli, osolte a opepřete. Opékejte za 
častého míchání, téměř do změknutí, přibližně 10 až 12 minut. 
Přidejte cukety a opékejte, dokud nejsou papriky měkké a cuketa 
není stále lehce křupavá, asi 4 až 6 minut.

• Mezitím uvařte těstoviny podle návodu na obalu. Nechte si 1 
šálek vody z těstovin a zbytek slijte. Přidejte těstoviny, mozzarellu, 
bazalku a 1/2 šálku ponechané vody z těstovin ke směsi s paprikami 
a  promíchejte. (V  případě potřeby přidejte více vody z  těstovin, 
aby vznikla omáčka.) Osolte a  opepřete. Posypte mozzarellou 
a bazalkou a podávejte.

Sada zahrnuje: FiveStar 
Legend Maxi Pan 26 cm  
& FiveStar Legend 
Frypan 14 cm.



16

GULÁŠ
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SUROVINY
• 600 g hovězího masa
• 1 lžíce olivového oleje
• 1 středně velká červená 

paprika
• 2 velké brambory
• 1/2 velké žluté cibule
• 2 lžíce sladké papriky
• 1 stroužek česneku

• ⅛ lžičky nasekaného 
římského kmínu

• 1 šálek hovězího vývaru
• 80 ml rajčatové passaty
• ¼ lžičky soli
• ⅛ lžičky mletého 

černého pepře
• 1 lžíce mleté petrželky

PŘÍPRAVA
• Nasekejte papriku, brambory, cibuli a  česnek. Přidejte všechny 

nasekané SUROVINY s olejem do tlakového hrnce Delimano Quick 
a vařte na středním plameni 10 minut. Vmíchejte papriku. Odřežte 
z masa tučné kousky a nakrájejte maso na 1,5cm kostky. Vmíchejte 
hovězí do zeleninové směsi spolu s  kmínem. Vmíchejte hovězí 
vývar a rajčatovou passatu. Zamkněte víko a vařte 30 minut (od 
chvíle, kdy se objeví indikátor tlaku). Sundejte ze sporáku a nechte 
postupně uvolnit tlak nebo dejte hrnec pod vodu. Sundejte víko 
a přidejte sůl a pepř. Posypte petrželkou.

S tlakovým hrncem Delimano 
Quick 6 l budete vařit o 70 % 
rychleji a jídlo si uchová více 
vitamínů a živin.
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PEČENÁ KUŘECÍ  
STEHNA S CITRONEM  

A OREGANEM
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SUROVINY
• 1 citron 
• 4 velká nebo 8 malých 

kuřecích stehýnek s kůží, 
bez kostísůl , černý pepř 

• 3 lžičky olivového oleje 
• 3 větvičky oregana 
• 1 lžíce nadrobno nakrájené 

šalotky 

• 1/2 stroužku česneku, 
nadrceného 

• ¹/8 lžičky drcených chilli 
papriček (vloček) 

• ¼ šálku suchého bílého vína 
(např. Sauvignon Blanc) 

• 1/2 šálku kuřecího vývaru 
s nízkým obsahem soli 

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.

Přidejte 1 lžičku oleje do pánve, přidejte kuře, kůží směrem dolů. Umístěte 
rendlík na střední plamen a opékejte, dokud kůže nezezlátne, cca 10 minut. 
Rozprostřete polovinu citronových plátků po kuřeti a  polovinu po dnu 
rendlíku. Přesuňte rendlík do trouby. Pečte, dokud není kuře zcela propečené 
a  plátky citronu na dně rendlíku zkaramelizované, přibližně 6–8 minut. 
Přeneste kousky kuřete, kůží nahoru, a  karamelizované plátky citronu 
ze dna rendlíku na teplý talíř. Vraťte rendlík na střední plamen. Přidejte 
oregano, šalotku, česnek a chilli vločky, opékejte za stálého míchání, dokud 
neucítíte vůni, asi 1 minutu.

Přidejte víno, poté vařte na středním plameni, dokud se nevyvaří polovina, 
asi 1–2 min. Přidejte vývar a vařte do zhoustnutí asi 3 minuty. Přidejte šťávu 
z 1 dílku citronu, případně dochuťte. Pokapejte 2 lžičkami oleje. Vraťte kuře do 
rendlíku, kůží nahoru, a ohřejte ho. Podávejte ozdobené karamelizovanými 
plátky citronu.

Pánev na smažení 
Delimano FiveStar 
Legend je nejpotřebnějším 
kouskem v kuchyni.
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OŘECHOVÁ BÁBOVKA
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SUROVINY
• 2 velká vejce
• 1 šálek změklého másla
• 2 šálky cukru
• 1 lžička mandlového 

a vanilkového extraktu
• 3 šálky polohr. mouky
• 2 lžičky prášku do pečiva
• 1 lžička mleté skořice
• 1/2 lžičky soli a jedlé sody
• 1 šálek mléka
• 1 lžička vinného kamene
• 1 šálek nasekaných mandlí

• po 1 šálku nasekaných 
kešu, pekanových 
a vlašských ořechů

 
POLEVA:
• 1/2 šálku moučkového 

cukru
• 3 až 4 lžičky mléka
• Další mandle, solené 

kešu a pekanové ořechy 
a přepůlené vlašské ořechy, 
orestované, volitelně

PŘÍPRAVA
Dejte bílky do malé misky. Předehřejte troubu na 325 °C. Vymažte 
a vysypejte formu na bábovku. Ve velké míse utřete máslo s cukrem, 
aby vznikla lehká a nadýchaná směs. Přidejte žloutky, po jednom, po 
každém přidání směs dobře promíchejte. Vmíchejte extrakty. V další 
míse smíchejte mouku, prášek do pečiva, skořici, sůl a  jedlou sodu; 
přidávejte do krémové směsi střídavě s mlékem, po každém přidání 
dobře promíchejte. Přidejte k bílkům vinný kámen; čistými metlami 
šlehejte na vysokou rychlost, dokud se nebudou tvořit tuhé špičky. 
Nasekejte mandle, kešu, pekanové ořechy a  vlašské ořechy pomocí 
sekáčku Delimano Joy a přidejte je do těsta.  Přesuňte ho do připravené 
formy, pečte 60–65 minut. Nechte bábovku vychladnout ve formě asi 
10 minut, než ji vyndáte na mřížku a necháte ji zcela vychladnout. Na 
polevu v malé misce smíchejte moučkový cukr a dostatečné množství 
mléka, aby vznikla požadovaná konzistence. Pokapejte tím bábovku 
a pokud chcete, posypte ji ještě oříšky.
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AMERICKÉ LÍVANCE 
S BORŮVKAMI
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SUROVINY
• 200 g samokypřicí 

mouky ( = 200 g mouky, 
6 g prášku do pečiva, 2 
g soli)

• 1 lžička prášku do 
pečiva

• 1 vajíčko
• 300 ml mléka

• oříšek másla
• 150 g borůvek
• slunečnicový olej
• zlatý sirup nebo 

javorový sirup
• špetka soli

PŘÍPRAVA
• Smíchejte 200 g  samokypřicí mouky, 1 lžičku prášku do pečiva 

a špetku soli ve velké míse. Vyšlehejte 1 vajíčko s 300 ml mléka, 
vytvořte důlek uprostřed suchých ingrediencí a vmíchejte mléko, 
aby vzniklo husté, hladké těsto. Vmíchejte oříšek rozpuštěného 
másla a šetrně vmíchejte polovinu ze 150 g borůvek. Rozpalte lžičku 
slunečnicového oleje na palačinkovači Delimano Joy XXL. Naberte 
1 velkou lžíci těsta na 1 lívanec do palačinkovače. Připravujte tři 
nebo čtyři lívance zároveň. Opékejte je asi 3 minuty na středním 
plameni, dokud se neobjeví malé bublinky na povrchu každého 
lívance, poté je otočte a  opékejte další 2–3 minuty dozlatova. 
Podávejte se zlatým nebo javorovým sirupem a zbytkem borůvek.

Připravujte palačinky nebo lívance, 
omelety nebo Tappanyaki grill 
s palačinkovačem Delimano 
Joy XXL 3v1
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DOMÁCÍ  
KARAMELOVÉ LATTE
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SUROVINY
• ½ šálku mléka
• 1 lžíce hnědého cukru
• 1 lžíce karamelové polevy bez cukru
• 1 lžíce karamelové omáčky
• 1/4 lžičky vanilkového extraktu
• 1 šálek kávy

PŘÍPRAVA
• Smíchejte mléko a  hnědý cukr v  hrnci na omáčky Delimano 

FiveStar na středním plameni. Ohřívejte, dokud nevznikne pěna, 
těsně předtím, než se začne směs vařit, asi 3 minuty. Snižte teplotu 
na nízký stupeň, vmíchejte karamelovou omáčku a  vanilkový 
extrakt. Vmíchejte kávu připravenou pomocí kávovaru Delimano 
Espresso Deluxe.

Dopřejte si luxusní kávu 
připravenou během 
chvilky pomocí kávovaru 
Delimano Espresso 
Deluxe. 
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