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Vánoce jsou z velké části o vaření a pečení 
vynikajících sladkých a slaných jídel a každá 
krajina má své vlastní tradiční recepty. Chcete o 
letošních Vánocích vyzkoušet něco nového?
Jídla tradiční v jiných evropských zemích?
 Zde si můžete vybrat z 21sladkých  
vánočních receptů.

VÁŠ SKVĚLÝ VÁNOČNÍ POMOCNÍK
I když jsou Vánoce velmi výjimečné období v roce samy o sobě, 
mnohé se také točí kolem dobrého jídla. Bez něj by bylo kouzlo 
tohoto svátku poloviční. V minulosti jsme v kuchyni strávili hodiny 
a hodiny v přípravami nových či tradičních jídel, dokud jsme nebyli 
úplně vyčerpaní. Proč si letos o Vánocích nevytvořit krásnější 
vzpomínky a neužít si vynikající sladkosti a dezerty? Proč netrávit 
více času s blízkými, jíst a smát se s nimi? S Delimano kuchyňským 



Silný 1400W automaticky regulovaný motor  
s odolnými celokovovými převody

Knoflík s LED světlem má 6 rychlostí a pulzní funkci

Ochrana proti cákání s praktickým otvorem  
pro přidávání ingrediencí během šlehání

Tři nástavce v balení - šlehač, hák na těsto a metly

Planetární pohon pro pokrytí celé mísy

Velká miska z nerezové oceli s kapacitou 4,5 l

Zacvakávací systém pro pohodlnou a jednoduchou výměnu 
nástavců

Nová technologie Smart Soft Start - postupně přidává otáčky 
pro plynulejší chod, který zabraňuje nepořádku

Šlehač a hák na těsto s nepřilnavým povrchem  
zajistí snadné čistění

CELOKOVOVÉ 
PŘEVODY

ŽÁDNÉ 
CÁKÁNÍ
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robotem Pro nebudete mít žádné špatné vzpomínky na 
to, jak jste vyčerpaní z přípravy jídel, ale pouze ty hezké, 
kdy si užíváte vynikající jídlo a skvělou společnost.

Duch Vánoc je v ... tom nejlepším jídle
Vánoce jsou o pečení. Od sušenek a dezertů až po domácí chleba a 
koláče, každý má v tomto období chuť na sladké. Ale čas strávený 
v kuchyni může být někdy neúnosný. Jen pomyslete na všechnu 
tu práci, úklid, čas strávený přípravou něčeho, co je v minutě 
pryč. Proto potřebujete toho nejlepšího vánočního pomocníka - 
Delimano Kuchyňský Robot Pro je jako váš osobní šéfkuchař, který 
peče vše, co máte rádi, abyste mohli trávit čas tím, co máte rádi.
Použijte jej na hnětení těsta na dorty, chleba či pizzu. Ušlehejte 
šlehačku. Nebo vytvořte dokonalé špičky na vyšlehaných bílcích. 
S dalším volitelným příslušenstvím jej můžete použít na cokoli - 
od mletí masa a uzenin, přípravy těsta na sušenky nebo těstoviny 
až po krájení a strouhání. Jediné, co potřebujete udělat, je otočit 
jedním knoflíkem!
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SHËNDETLIJE 

ZEMĚ: ALBANIE

Shëndetlije je tradiční albánský moučník s vlašskými ořech a medem, namočený do cukrového sirupu. 
Podle albánské tradice se shëndetlije pojí s rodinou a Vánoci. Shëndetlije zná každý Albánec, je to zákusek, 
který si vychutnávají všechny děti při čekání na Štědrý večer. Shëndetlije pochází ze slova shëndet, což v 
albánštině znamená “zdraví”. Obvykle se podává dětem.

Příslušenství Delimano kuchyňský robot PRO:
• miska
• ochrana proti cákání
• metly

Doba přípravy: 60 min

Počet porcí: 10
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INGREDIENCE
1 ½ cukru
3 vejce
5 ½ šálku proseté mouky
30 g drcených vlašských ořechů
4 lžíce medu
1 lžička prášku do pečiva

POSTUP PŘÍPRAVY
• Předehřejte troubu na 180 °C.
• V misce Delimano Kitchen Robot Pro ušlehejte vejce, cukr a rozpuště-

né máslo a přidejte med a prášek do pečiva.
• Přidejte polovinu mouky a vlašské ořechy a dobře promíchejte pomocí 

metly.
• Přidejte zbytek mouky a míchejte, dokud nedostanete pevné těsto.
• Vyložte plech o průměru 30 cm pečicím papírem.
• Položte těsto na plech a navlhčenýma rukama jej zatlačte, aby bylo 

rovnoměrně rozprostřeno po plechu.
• Pečte 30-40 minut nebo dokud těsto nebude mít tmavě hnědou barvu 

a bude pevné na dotek.
• Vyjměte z trouby a nechte vychladnout. Zatím připravte sirup.

SYRUP
• Do hrnce dejte cukr a vodu a přiveďte do varu.
• Vařte 15 minut na nízké až střední teplotě za občasného míchání.
• Odstavte ze sporáku.
• Nakrájejte shëndetlije na kousky ve tvaru diamantu a nalejte na ně 

horký sirup (dokud jsou pořád na plechu).
• Použijte dostatek sirupu, abyste pokryli celou pluchu koláče.
• Dejte na 1,5 hodiny chladit do lednice. Podávejte.

NA SIRUP
1 šálek cukru
1 ¾ šálku vody



8

HURMAŠICE

ZEMĚ: BOSNA A HERCEGOVINA

Tyto zlatavé sladkosti patří v Bosně a Hercegovině k těm nejoblíbenějším. 
Hurmašice, něco mezi sušenkou a dortíkem, můžou mít mnoho různých tvarů, 
velikostí a chutí.

Doba přípravy: 1 h 

Počet porcí: 10

Příslušenství Delimano kuchyňský robot PRO:
• ochrana proti cákání
• metly
• set na krájení a mletí
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INGREDIENCE
250 g másla
100 g cukru
1 vejce
1 vaječný žloutek
200 g hladké mouky
250 g hrubé mouky
½ balíčku prášku do pečiva
250 g drcených vlašských ořechů

POSTUP PŘÍPRAVY
• Nejprve připravte sirup, protože při použití musí být studený.
• Pro přípravu sirupu smíchejte cukr, vodu, citronovou šťávu a vařte na 

střední teplotě, dokud se cukr nerozpustí.
• Nechte sevřít, snižte teplotu na nejnižší možnou a opatrně vařte po 

dobu 35 minut nebo dokud sirup nezhoustne a nezredukuje se na při-
bližně 900 ml.

• K přípravě těsta použijte Delimano Kitchen Robot Pro.
• Smíchejte máslo, cukr, mouku a prášek do pečiva. Poté, co je těsto 

dobře smíchané a hladké, přidejte vejce. Znovu promíchejte a přidejte 
drcené   vlašské ořechy.

• Rolujte lžíci těsta na asi 2 cm široký a 6,5   cm dlouhý váleček.
• Válečky lehce vtlačte do struhadla (strana s malými otvory), aby se 

mírně zploštily a vytvořila sušenka o tloušťce asi 1 cm se vzorem na 
povrchu.

• Z těsta vytvarujte kulaté sušenky a vtlačte je do struhadla (strana s 
malými otvory), abyste vytvořili vzor na povrchu.

• Umístěte válečky na vymazaný plech 2 cm od sebe.
• Předehřejte troubu na 200 °C (horkovzdušnou na 180 °C).
• Pečte sušenky asi 20 minut dozlatova.
• Nalejte studený sirup na horké sušenky. Počkejte, dokud se většina 

sirupu nevsákne do sušenek (bude to trvat asi 30 minut).
• Podávejte přímo z ledničky nebo při pokojové teplotě. Sušenky ucho-

vávejte ve vzduchotěsné nádobě v lednici po dobu až 2 týdnů.

SIRUP
700 g cukru
700 ml vody
2 citrony
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BAKLAVA

ZEMĚ: BULHARSKO 

Baklava je sladké pečivo s bohatou chutí složené z vrstev, plněné mletými 
ořechy, oslazené sirupem, který jej také drží pohromadě. V Bulharsku je baklava 
o Vánocích naprostou nezbytností.

Doba přípravy: 120 min  

Počet porcí: 30 ks

Příslušenství Delimano kuchyňský robot PRO:
• miska ochrana proti cákání
• metly set na krájení a mletí
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INGREDIENCE

POSTUP PŘÍPRAVY
• Mouku prosejte přes síto. Uprostřed vytvořte ďolíček a do něj přidejte 

sůl, ocet a trochu vody.
• K hnětení těsta použijte Delimano Kitchen Robot Pro.
• Těsto musí být měkké a elastické.
• Vyjměte těsto z misky, vytvořte z něj kouli a několikrát jím udeřte do 

kuchyňské desky, abyste z těsta odstranili vzduch.
• Vytvarujte z těsta válec a rozdělte jej na několik koulí.
• Každou kouli lehce uválejte, pokapejte olejem a nechte asi 30 minut 

odpočívat.
• Poté každou kouli těsta vyválejte na co nejtenčí plátek a mírně vyta-

hejte okraje. 
 
BAKLAVA
• Rozemelte vlašské ořechy pomocí sady na krájení a mletí.
• Rozpusťte máslo.
• Pokropte plech olejem.
• Vrstvy položte na plech a mezi každou z nich dejte vlašské ořechy, cit-

ronovou kůru a máslo.
• Pečte v předehřáté troubě na 150 °C asi 2 hodiny. 

SIRUP
• V hrnci zahřívejte vodu, cukr a vanilkový cukr, dokud se cukr nerozpus-

tí a sirup nezhoustne.
• Nalejte teplý sirup na již vychlazenou baklavu.
• Dobrou chuť!

NA PLÁTKY
1 kg mouky
1-2 lžíce oleje
1 lžička soli
1 šálek vody
1-2 lžíce octa

NA NÁPLŇ
125 g másla
3 šálky vlašských 
ořechů
150 g oleje
citronová kůra

NA SIRUP
800 ml vody
1 kg cukru
3 balíčky 
vanilkového cukru
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VÁNOČKA

ZEMĚ: ČESKÁ REPUBLIKA

Vánočka je pletený chléb, v České republice pečený tradičně o Vánocích. V 16. století ho mohl vyrábět pouze 
pekař, který byl členech pekařského cechu. V průběhu 18. století si lidé recept vzali do svých domovů a začali 
vánočku sami péct. Je bohatá na vejce a máslo, takže je podobná briošce. Citronová kůra a rum dodávají barvu 
a chuť, zatímco těsto může obsahovat také rozinky a mandle.

Doba přípravy: 15 min 
+ 3 hod kynutí

Počet porcí: 10

Příslušenství Delimano kuchyňský robot PRO:
• miska
• ochrana proti cákání
• hák na těsto
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INGREDIENCE

POSTUP PŘÍPRAVY
• Ujistěte se, že všechny ingredience jsou pokojové teploty.
• Rozdrobte droždí do misky kuchyňského robota a vmíchejte lžíci cukru a mléka, dokud 

nebude směs tekutá.
• Přidejte trochu mléka, pak vejce a žloutek a zamíchejte.
• Pomalu přidávejte máslo, sádlo, sůl, mouku, zbývající cukr a zbývající mléko.
• Použijte hák na těsto. Nejprve zapněte kuchyňský robot nízkou rychlost.
• Poté rychlost trochu zvyšte a nechte pracovat po dobu nejméně 7-10 minut.
• Zkontrolujte, zda se těsto lepí (posypte ho moukou) nebo zda není příliš tuhé (přidejte 

lžičku oleje).
• Vytvarujte bochník, vraťte jej do misky a přikryjte látkou. Nechte 3-4 hodiny kynout na 

ne příliš horkém a nevětraném místě.
• Vyjměte a znovu míchejte v robotu. Přidejte do těsta ořechy a rozinky.
• Nyní rozdělte těsto na 8 nebo 9 stejně velkých bochánků.
• Počet závisí na tom, zda umíte uplést cop ze 4 pramenů.
• Pokud ano, potřebujete 9 bochánků (4 + 3 + 2).
• Pokud ne, nevadí - můžete udělat klasický cop ze 3; nebude to tak úhledné, ale zato to 

bude snazší na přípravu. V tomto případě budete potřebovat 8 bochánků 
• (3 + 3 + 2). bochánky rolujte na prameny stejné délky.
• Začněte plést. Pleťte vždy od středu ke koncům - jinak se prameny vytáhnou a změní 

délku.
• Upleťte spodní patro tak, aby výsledek vypadal pravidelně, zejména ze stran, které 

budou viditelné. Konce zastrčte dospod.
• Přeneste na plech a zploštěte hřbetem ruky. Tím se vytvoří plocha, kam se položí další 

patro.
• Upleťte druhé patro, položte jej na spodní a opět mírně zploštěte. Konce zastrčte 

dospod celé vánočky.
• Zbývající 2 prameny zamotejte a položte na druhé patro vánočky.
• Nakonec do vánočky úhlopříčně proti sobě zapíchněte špejle, abyste jí dodali větší 

oporu. Unikající vzduch během pečení nezpůsobí žádné škody.
• Předehřejte troubu na 220 °C. Nechte vánočku na plechu kynout dalších 30 minut.
• Těsně před vložením do trouby ji potřete rozšlehaným vejcem a posypte kousky mandlí.
• Pečte celkem 1 hodinu: prvních 5–10 minut při 220 °C, dalších 25 minut snižte teplotu 

na 150 °C a po zbytek času pečte pouze při 100 °C.
• Po upečení nechte úplně vychladnout. Poté posypte cukrem.
• 

500 g hladké mouky
120 g krystalového cukru
100 g rozpuštěného másla
1 lžíce rozpuštěného sádla
1 kostka droždí (42 g)
1 vejce + 1 žloutek navíc
250 g mléka

¼ lžičky soli
hrst rozinek namočených v rumu
hrst vlašských ořechů
hrst strouhaných mandlí na 
posypání
navíc: 2 špejle a 1 ušlehané vejce 
na potření  
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FRITULE

ZEMĚ: CHORVATSKO

Fritule je slavnostní moučník pečený speciálně o Vánocích. Vypadají jako malé koblihy, italské “zeppole”, 
benátské “frìtole” a holandské vánoční sladkosti „oliebollen“. Obvykle jsou však ochuceny rumem a 
citrusovou kůrou, obsahují rozinky, a jsou posypány práškovým cukrem. Nejznámější fritule se vyrábějí v 
regionech Istrie a Dalmácie. 

Příslušenství Delimano kuchyňský robot PRO:
• miska
• metly

Doba přípravy: 30 min  

Počet porcí: 4
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INGREDIENCE 
250 g mouky
1 velké vejce
200 g jogurtu
3 lžíce cukru
2 lžíce brandy
1 lžíce rumu
2 lžičky prášku do pečiva
špetka soli
1 l oleje (na smažení)

POSTUP PŘÍPRAVY
• V jedné misce smíchejte mouku a prášek do pečiva.
• Ve druhé misce smíchejte vejce s cukrem a solí.
• Poté do druhé misky přidejte brandy a rum, míchejte všechny 

ingredience v Delimano Kitchen Robot Pro, a nakonec přidejte 
jogurt.

• Do směsi přidejte mouku a prášek do pečiva.
• Nalejte olej do hlubší a užší pánve.
• Při smažení musí fritule plavat v oleji, neměly by se dotýkat dna 

pánve.
• Zahřejte olej v pánvi na střední teplotu. Neměl by být příliš horký, 

protože se pak fritule neroztáhnou, zvenčí ztmavnou a uvnitř 
budou mokré.

• Vezměte malé množství směsi čajovou lžičkou a pomocí druhé 
lžičky vložte směs do oleje.

• Mezi fritulemi ponechejte dostatek prostoru, aby je bylo možné ze 
všech stran rovnoměrně osmažit.

• U takovéhoto množství těsta trvá smažení asi 15 minut.
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VÝBORNÉ PERNÍČKY 

ZEMĚ: ESTONSKO

Tento recept na perníčky si užijí hlavně děti vy si jej o Vánocích vychutnáte s celou rodinou. Není nic 
krásnějšího než vůně perníčků ve vaší kuchyni. Tyto jednoduché vánoční sušenky nejen úžasně chutnají, 
ale jsou také velmi jednoduché na výrobu, což z nich dělá skvělý recept i pro ty nejmenší členy rodiny.

Příslušenství Delimano kuchyňský robot PRO:
• miska
• ochrana proti cákání
• hák na těsto

Doba přípravy: 40 min

Počet porcí: 6
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INGREDIENCE
250 g  kukuřičného sirupu s nízkým  

obsahem cukru (light)
200 g cukru
2 lžičky mleté skořice
1 lžička mletého hřebíčku
1-2 lžičky mletého kardamomu
1 lžička mletého zázvoru
0,5 lžičky mletého nového koření
0,5 lžičky mletého muškátového oříšku
250 g másla
2 velká vejce
600 g hladké mouky
2 lžičky prášku do pečiva
• 

POSTUP PŘÍPRAVY
• Sirup, cukr a mleté koření smíchejte v kastrolu a nechejte vařit.
• Přidejte máslo nakrájené na kostky a míchejte, dokud se máslo neroz-

pustí.
• Odstavte ze sporáku a nechte vychladnout.
• Směs vložte do misky Delimano Kitchen Robot Pro.
• Míchejte na vyšší rychlosti v Delimano Kitchen Robot Pro a postupně 

přidávejte vejce.
• Smíchejte mouku s práškem do pečiva a postupně přidávejte do cuk-

rovo-sirupové směsi.
• Míchejte, dokud nejsou všechny ingredience důkladně zapracovány. 

Zabalte do potravinářské fólie a vložte do lednice alespoň na noc, nej-
lépe na dva dny.

• Chcete-li vyrobit sušenky, rozdělte těsto na menší kusy a na pracovní 
desce mírně vysypané moukou je vyválejte na tloušťku 3 mm. Vykra-
jujte požadované tvary a přeneste na plech vystlaný pečicím papírem.

• Pečte uprostřed trouby na 200 °C po dobu 6-9 minut, dokud nebudou 
perníčky propečené.

Před použitím, 
nechte těsto stát v lednici 

minimálně přes noc,  
nejlépe však 2 dny.
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BEJGLI

ZEMĚ: MAĎARSKO

Bejgli is a Hungarian Christmas specialty, traditionally filled with nuts or poppy and/or 
raisins, although many people also use chocolate, chestnut-plum, apples or cabbage 
for the filling. You can eat bajgli for breakfast or for dessert and it stays fresh for days.

Příslušenství Delimano kuchyňský robot PRO:
• miska
• ochrana proti cákání
• hák na těsto

Doba přípravy: 2 h  

Počet porcí: 8
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INGREDIENCE

POSTUP PŘÍPRAVY
• Vybavte kuchyňského robota miskou a hákem na těsto.
• Do misky dejte mouku, máslo, moučkový cukr a sůl a zamíchejte.
• Do druhé misky vložte droždí, mléko a žloutek a míchejte dohladka.
• Nalejte tekutou směs do mouky a důkladně vymíchejte.
• Těsto je hotové, když se odlepuje od misky.
• Vytvořte 4 stejné knedlíky, zakryjte je a nechejte na teplém místě.
• Dokud těsto kyne, připravte náplň.
• Ořechy nebo mák smíchejte s vanilkovým cukrem, medem, citrusovou 

kůrou a skořicí.
• Vařte vodu s cukrem a nalejte ji na ořechovou nebo makovou směs. 

Nechte vychladnout.
• Rozválejte těsto (mělo by mít tloušťku přibližně 4–5 mm).
• Náplň rovnoměrně rozetřete na těsto.
• Srolujte a dejte na pekáč vystlaný pečicím papírem.
• Vejce rozmíchejte, natřete přes roládu a nechte uschnout.
• Vidličkou vytvořte na povrchu malé otvory.
• Vložte do předehřáté trouby na 180 °C (horní a spodní ohřev) asi na 

30  minut.
• Po vychladnutí můžete roládu krájet.

NA TĚSTO
500 g mouky
200 g másla
50 g moučkového cukru
špetka soli
10 g čerstvého droždí
1 vaječný žloutek
150 ml mléka

NA NÁPLŇ
500 g ořechů nebo máku  
(nebo 250 g od obojího)
260 g cukru
20 g vanilkového cukru
1 lžíce medu
špetka mleté skořice
1 citronová nebo pomerančová kůra
300 ml vody
2 vejce na potření
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CHAK-CHAK

ZEMĚ: KAZACHSTÁN

Chak-chak je oblíbená orientální sladkost lidí tureckého původu v Baškiři, Kazachstánu, 
Kyrgyzstánu, Uzbekistánu a mnoha dalších zemích, které se aktivně věnují včelařství a 
zemědělství. Olej, mouka, vejce, mléko a med jsou vše, co potřebujete pro lahodný Chak-chak.

Příslušenství Delimano kuchyňský robot PRO:
• miska
• ochrana proti cákání
• metly

Doba přípravy: 1 h  

Počet porcí: 6
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INGREDIENCE
3 vejce
500 ml rostlinného oleje
500 g mouky
500 g cukru
750-900 ml medu
4 lžíce vodky nebo brandy
špetka soli

POSTUP PŘÍPRAVY
• Nalejte vodku nebo brandy do misky Delilmano Kitchen Robot Pro, při-

dejte rozšlehaná vejce, osolte a míchejte.
• Postupně za stálého míchání přidávejte mouku.
• Pokračujte v míchání, dokud se těsto nepřestane lepit na misku.
• Rozdělte těsto na 3-4 stejné části. Uválejte je na tloušťku 2 mm a po-

sypte moukou. Nakrájejte je na pásy široké asi 3 cm. Každý proužek 
nakrájejte příčně na 5 mm široké nudle.

• Dejte cukr a med do hrnce a promíchejte. Za neustálého míchání vařte 
na mírném ohni, dokud se cukr nerozpustí.

• Zahřejte rostlinný olej na pánvi s hlubokým dnem.
• Vložte hrst nudlí do pánve (nudle budou po kontaktu s olejem a alko-

holem lehčí).
• Smažte nudle dozlatova.
• Vyjměte je sběračkou s dírami, aby přebytečný olej vytekl.
• Vložte nudle zpět do misky a zalejte sirupem. Nechte vychladnout
• Rukama z nudlí tvarujte koule a podávejte.
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ČOKOLÁDOVO-

KOKOSOVÉ KULIČKY

ZEMĚ: KOSOVO

To je skvělý recept na to, jak motivovat děti, aby pomohly v kuchyni. Mohou drtit 
sušenky a míchat všechny lahodné ingrediencí dohromady. Jedná se o vynikající 
recept, který se snadno připravuje a je velmi chutný.

Příslušenství Delimano kuchyňský robot PRO:
• miska
• ochrana proti cákání
• metly

Doba přípravy: 20 min 

Počet porcí: 30 kuliček
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INGREDIENCE
700 g obyčejných sušenek
500 ml mléka
250 g másla
5 lžic kakaového prášku
5 lžic cukru
200 g strouhaného kokosu
navíc: strouhaný kokos na obalení kuliček

POSTUP PŘÍPRAVY
• Nejprve vložte 700 g sušenek do hluboké mísy a přidejte do nich 5 lžic 

kakaového prášku a 5 lžic cukru.
• Poté rozpusťte máslo spolu s 500 ml mléka a nalijte na mleté sušenky.
• Přidejte strouhaný kokos a míchejte, dokud se směs nespojí (můžete 

také přidat mleté ořechy).
• Tvarujte malé kuličky a obalte je kokosem.
• Umístěte kuličky na talíř a nechejte je asi hodinu stát, aby mírně ztvrd-

ly.



PERNÍK SE ŠLEHAČKOU 

A OVOCEM

ZEMĚ: LOTYŠSKO
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Perníčky jsou hlavní pohoštění, ale zbytky se dají použít i v jiných dezertech.

Příslušenství Delimano kuchyňský robot PRO:
• miska
• ochrana proti cákání
• šlehač

Doba přípravy: 5 min 

Počet porcí: 4



PERNÍK SE ŠLEHAČKOU 

A OVOCEM

ZEMĚ: LOTYŠSKO
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INGREDIENCE
Sklenice nasekaných perníčků
½ sklenice džemu
2 lžíce cukru
Brusinky nebo jiné ovoce

POSTUP PŘÍPRAVY
• Nasypte nasekané perníčky do kelímků a přidejte džem.
• Vybavte Delimano Kitchen Robot Pro šlehačem a nalijte smetanu do 

misky
• Začněte šlehat smetanu bez cukru, který přidávejte postupně během 

šlehání.
• Džem v dezertních kelímcích přikryjte šlehačkou a posypte naseka-

ným perníkem.
• Nechte pár hodin v ledničce.
• Před podáváním ozdobte šlehačkou a brusinkami nebo jiným ovocem.
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HŘÍBEČKY 

ZEMĚ: LITVA

Chuť tohoto tradičního litevského cukroví vás vrátí do dětství.

Doba přípravy: 60 min  

Počet porcí: 14 ks

Příslušenství Delimano kuchyňský robot PRO:
• miska ochrana proti cákání
• metly hák na těsto
• mlýnek
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INGREDIENCE

POSTUP PŘÍPRAVY
• Ve vodní lázni za stálého míchání rozpusťte med, cukr a máslo.
• Nechte vychladnout.
• Smíchejte prášek do pečiva s trochou octa.
• Vejce rozšlehejte spolu s kořením a práškem do pečiva; přidejte je do 

medové hmoty a promíchejte.
• Přidejte mouku a vypracujte těsto
• Rozdělte těsto na dvě kuličky - jednu větší na kloboučky a druhou men-

ší na nožičky. Z těsta vytvarujte houbové kloboučky a nožičky.
• Tvarujte kloboučky - trochu zploštělé kuličky a nožičky - vyválejte 

kousky těsta do válečků.
• Měli byste dostat 14 čepic a 14 stonků.
• Dejte je na plech a pečte v troubě při 180 °C asi 10 minut. Nechte mír-

ně vychladnout.
• Rozpusťte bílou čokoládu a namočte v ní nožičky.
• Když už čokoláda nekape, namočte nožičky do máku.
• Do středu spodní části kloboučků vyřízněte malý otvor.
• Potřete otvor trochou bílé čokolády a přilepte nožičku. Nechejte za-

schnout.
• Rozpusťte hořkou čokoládu v horké vodní lázni. Ponořte do ní čepice.
• Nechte polevu zaschnout. Dobrou chuť!

TĚSTO
200 g mouky
50 g medu
50 g cukru
60 g másla
1 malé vejce
½ lžičky perníkového koření 
(skořice, hřebíček, muškátový 
oříšek)
½ lžičky prášku do pečiva
jablečný nebo obyčejný ocet

POLEVA NA KLOBOUČKY
70 g bílé čokolády (můžete 
místo ní použít polevu z bílků)

POLEVA NA NOŽIČKY
100 g hořké čokolády

NA OZDOBENÍ
pár lžic máku

Příslušenství Delimano kuchyňský robot PRO:
• miska ochrana proti cákání
• metly hák na těsto
• mlýnek



28

ČOKOLÁDOVÉ SUFLÉ

ZEMĚ: ČERNÁ HORA

Toto čokoládové suflé je uvnitř krásně tekuté a ten lehký a pružný vnějšek - čistá 
čokoládová dekadence. Je to dezert, který byste neměli o Vánocích v Černé 
Hoře, ale ani po celém světě vynechat.

Příslušenství Delimano kuchyňský robot PRO:
• miska
• ochrana proti cákání
• šlehač

Doba přípravy: 40 min

Počet porcí: 6
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INGREDIENCE

POSTUP PŘÍPRAVY
• Keramické misky na suflé vymažte změkčeným máslem, přičemž dbej-

te na to, aby byl celý vnitřek pokrytý a aby boky byly pokryty tahy zdola 
nahoru (aby suflé řádně rostlo po stranách mísy).

• Nastrouhanou čokoládou posypte dno misek vysypte jí také strany mi-
sek, aby se dezert při pečení nelepil.

• Vložte misky do lednice.
• Předehřejte troubu na 190 °C.
• Mléko a mouku rozšlehejte na středním ohni a míchejte 1 minutu, do-

kud mírně nezhoustne.
• Přidejte čokoládu a míchejte, dokud se nerozpustí.
• Přelejte do větší misky a nechte 2 minuty vychladnout.
• Za stálého míchání po jednom přidávejte do čokolády vaječné žloutky.
• Vyšlehejte bílky v Delimano Kitchen Robot Pro a postupně přidávejte 

cukr poté, co bílky začnou pěnit.
• Postupně přidávejte pěnu do čokolády, nejprve rychlejším mícháním 

a později krouživými pohyby špachtlí, aby se nevytlačil veškerý vzduch 
ven.

• Vyjměte misky z chladničky a naplňte je směsí.
• Naplňte až po okraj a zarovnejte s okrajem misky.
• Nakonec přejeďte palcem po okraji misky, aby se u okraje vytvořil malý 

kanálek.
• Díky tomuto kroku se suflé při pečení zvedne do požadovaného tvaru.
• Pečte v troubě po dobu 12–17 minut, v závislosti na požadované struk-

tuře suflé, více či méně tekuté uprostřed.
• Vyjměte z trouby a misku se suflé opatrně přeneste na talíř, posypte 

práškovým cukrem a podávejte.
• Vždy podávejte přímo z trouby, abyste dosáhli nejlepší vizuální prezen-

tace a chuti.

NA SUFLÉ
15 g mouky
200 ml mléka
80 g vaječných žloutků  
(asi 5 vajec)
200 g hořké 70% čokolády

200 g vaječných bílků (asi 5 
vajec)
150 g cukru
25 g másla na vymazání misek
strouhaná čokoláda na posypání
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CELUFKI (PUSINKY)

ZEMĚ: SEVERNÍ MAKEDONIE

Celufki neboli pusinky jsou tradiční dezert, který se v domácnostech připravuje 
již několik desetiletí. Říká se, že nejlepší celufki pocházejí z města Kruševo.

Příslušenství Delimano kuchyňský robot PRO:
• miska
• ochrana proti cákání
• metly

Doba přípravy: 60 min

Počet porcí: 10
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INGREDIENCE
4 vaječné bílky
250 g cukru
1 balíček vanilkového cukru
pár kapek citronové šťávy

POSTUP PŘÍPRAVY
• Vložte vaječné bílky do misky Delimano Kitchen Robot Pro.
• Šlehejte na nízké a poté vyšší rychlosti a postupně přidávejte cukr, va-

nilkový cukr a několik kapek citronové šťávy.
• Šlehejte asi 10 minut nebo dokud nevznikne tuhý sníh.
• Na pekáči pokrytém pečicím papírem připravte pusinky pomocí zdo-

bičky nebo čajové lžičky.
• Pusinky pečte v předehřáté troubě na 150 °C po dobu 30-40 minut 

nebo dokud nevytvoří pevnou krustu a nebudou suché na pohled a na 
dotek.
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GUGUTŮV KLOBOUK

ZEMĚ: MOLDAVSKO

Dezert Gugutův klobouk dostal své jméno díky lidovému příběhu, který napsal populární moldavský 
spisovatel Spiridon Vangheli. Guguţă je hlavní postava příběhu. Byl to malý pastýř s velkým tradičním 
vlněným kloboukem, který chtěl ochránit svou vesnici před krutou, chladnou zimou tím, že všechny lidi 
schová pod svůj klobouk. Tvar tohoto dortu připomíná právě Gugutův klobouk.

Příslušenství Delimano kuchyňský robot PRO:
• miska
• ochrana proti cákání
• metly

Doba přípravy: about 60 min 

Počet porcí: 4
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INGREDIENCE
NA PAPLAČINKY
3 vejce
600 ml mléka
240 g bílé mouky
1 lžíce olivového oleje
pár kapek vanilkového extraktu
sůl
cukr

NA GUGUTŮV KLOBOUK
kompotované vypeckované višně ve vlastní šťávě
200 ml zakysané smetany (s minimálním obsahem tuku 30 %)
100 g krystalového cukru
strouhaná hořká čokoláda, v poměru k velikosti dortu

POSTUP PŘÍPRAVY
• Vybavte Delimano Kitchen Robot Pro metlou a vymíchejte vejce, vanil-

ku, olivový olej a ⅔ bílé mouky.
• Poté do misky se zbytkem mouky postupně přidávejte mléko a pokra-

čujte v míchání dohladka.
• Pomocí Fivestar Legend Pancake Pan, 24 cm připravte asi 30 klasic-

kých tenkých palačinek, vezměte je jednu po druhé a na každou z nich 
položte řádku třešní.

• Zabalte palačinky s třešněmi.
• Poté je položte ve formě pyramidy o základu 5-7 palačinek (nebo i víc) 

na dezertní talíř.
• Aby byla palačinková pyramida ještě chutnější, umíchejte dohladka v 

Delimano Kitchen Robot Pro zakysanou smetanu s cukrem.
• Potřete cukrovým krémem celou pyramidu.
• Posypte dezert strouhanou hořkou čokoládou a užijte si jej!
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TRADIČNÍ MAKOVÝ 

ZÁVIN 
ZEMĚ: POLSKO

V Polsku se tento závin obvykle peče o Vánocích.

Doba přípravy: 2 h  

Počet porcí: 12

Příslušenství Delimano kuchyňský robot PRO:
• miska ochrana proti cákání
• šlehač hák na těsto
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INGREDIENCE

POSTUP PŘÍPRAVY
• Vložte droždí do misky, přidejte lžíci cukru a drťte, dokud nevznikne 

tekutá pasta.
• Přidejte půl sklenice teplého mléka a dvě lžíce mouky.
• Promíchejte, přikryjte kuchyňskou utěrkou a nechte půl hodiny odpo-

čívat.
• V misce Delimano Kitchen Robot Pro smíchejte žloutky s moučkovým 

cukrem, přidejte vanilku a důkladně promíchejte.
• Přidejte prosetou mouku, zbytek teplého mléka, droždí s cukrem a vy-

chlazené máslo.
• Vypracujte těsto. Bude hotové, když se začne odlepovat od misky.
• Vložte do mísy, přikryjte utěrkou a nechte alespoň hodinu kynout.
• Těsto vyválejte na pečicím papíře vysypaném moukou do tvaru tenké-

ho, poměrně velkého koláče. Pečicí papír vám usnadní přenos těsta na 
plech.

• Natřete makovou náplní a pevně srolujte.
• Nechte stát po dobu 40 minut.
• Předehřejte troubu na 180 °C.
• Pečte asi 45 minut, dokud závin nezhnědne.
• Prosejte 250 g moučkového cukru do kastrolku a přidejte 2 lžíce vody. 

Přidejte citronovou šťávu a za stálého míchání ohřívejte. Polevu ihned 
nalejte na závin, protože rychle tuhne.

• Posypte pomerančovou kůrou.
• Roláda je celkem dlouhá. Pokud se obáváte, že se vám při přenosu na 

plech zlomí, udělejte dvě kratší.

NA KYNUTÉ TĚSTO
50 g čerstvého droždí
6 vaječných žloutků
80 g moučkového cukru
zrnka jednoho lusku vanilky (nebo 1 
lžička vanilkového extraktu)
380 g mouky na dorty
190 g teplého mléka
110 g másla, rozpuštěného a 
vychladlého

NA NÁPLŇ
domácí maková směs

NA POLEVU
250 g moučkového cukru
2 lžíce vody
citronová šťáva
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COZONAC

ZEMĚ: RUMUNSKO

Kozunak je klasický, jednoduchý, sladký kvasnicový chléb s původem v Rumunsku. Toto sladké 
těsto s vůní citrusů, které se tradičně vyrábí v období Velikonoc a Vánoc, se obtáčí kolem ořechové 
náplně a při pečení vytváří spirálovitý vzor. Výsledkem je slavnostní bochník s jemnou a měkkou 
kůrkou.

Příslušenství Delimano kuchyňský robot PRO:
• hák na těsto
• ochrana proti cákání
• metly

Doba přípravy: 95 min

Počet porcí: 8
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INGREDIENCE

POSTUP PŘÍPRAVY
• Spařte ½ šálku mléka a vmíchejte 2 ½ lžíce mouky dohladka.
• Nechejte 10 minut chladnout.
• Další ½ šálku mléka ohřejte, aby byla vlažná. Nepřivádějte do varu.
• Do malé misky dejte droždí a za stálého míchání nalejte vlažné mléko, dokud se 

droždí nerozpustí.
• Přidejte směs droždí a mléka do ochlazené pasty z mléka a mouky a šlehejte, 

dokud se neobjeví velké vzduchové bubliny.
• Zakryjte a nechte alespoň 15 minut kynout.
• Zbývající ¼ šálku mléka zahřejte, aby byla vlažná. Nepřivádějte do varu.
• Nalejte do misky Delimano Kitchen Robot Pro. Přidejte vaječné žloutky, cukr, 

rozinky, citronovou kůru, droždí a zbývající 3 ½ šálku mouky. Míchejte po přidání 
každé ingredience.

• Míchejte asi 10 minut, dokud nebude těsto vláčné, vlhké a nelepivé. V případě 
potřeby přidejte trochu másla.

• Bude nejspíš potřeba asi 85 g rozpuštěného másla. Zbytek odložte na později.
• Přidejte rum, vanilku a olej a míchejte další 2-3 minuty.
• Mísu přikryjte vymazanou potravinovou fólií a nechejte kynout, dokud se 

nezdvojnásobí objem těsta.
• Pomažte si ruce zbývajícím rozpuštěným máslem a hněťte dalších 5 až 10 minut.
• Předehřejte troubu na 175 °C.
• Kulatou formu na pečení o velikosti 25-30 cm a hloubce nejméně 8 cm vymažte 

olejem.
• Rukama s rozpuštěným máslem stočte těsto a vložte do formy.
• Zakryjte vymazanou plastovou fólií a nechte kynout, dokud těsto nedosáhne 

horního okraje formy.
• Horní část těsta potřete 1 velkým žloutkem smíchaným s 1 lžící vody.
• Podle potřeby posypte vlašskými ořechy a rozinkami.
• Pečte 1 hodinu nebo dokud po propíchnutí párátkem zůstane párátko čisté nebo 

dokud teploměr s okamžitým odečtem nezaznamená 90 °C.
• Vyjměte z formy a nechte vychladnout.
• Hotový kozunak můžete posypat moučkovým cukrem, dokud je ještě horký.
• Před nakrájením a podáváním nechte úplně vychladnout. Dobrou chuť! 

1 ¼ šálky mléka
3 ½ šálku univerzální mouky 
(navíc 2 ½ lžíce, odděleně)
1 balení aktivního droždí
4 velké vaječné žloutky 
(pokojové teploty)
¾ šálku cukru (extra jemného)
120 g rozinek
1 citron (pouze kůra)
120 g másla (rozpuštěného)

1 lžíce tmavého rumu
1 lžička vanilkového extraktu
1 lžíce rostlinného oleje (např. 
řepkového)
1 velký vaječný žloutek 
(pokojové teploty)
1 lžíce vody
volitelně: 30 g vlašských ořechů
volitelně:  1 lžíce rozinek
volitelně:  ½ šálku cukru
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SLADKÝ VÁNOČNÍ 

CHLÉB
ZEMĚ: SRBSKO

V mnoho evropských zemích se během náboženských svátků tradičně připravuje nějaký druh sladkého chleba, často 
se sušeným ovocem. Pečení se stalo rituálem plným tradicemi a pověrami. Spálený nebo popraskaný vánoční chléb byl 
špatným znamením pro domácnost. Někteří kuchaři přidávali do těsta mince a ten, kdo je našel ve svém plátku, mohl v 
příštím roce očekávat bohatství a pevné zdraví.

Příslušenství Delimano kuchyňský robot PRO:
• miska
• metly
• hák na těsto

Doba přípravy: 4-5 h

Počet porcí: 15-20 plátků



39

INGREDIENCE

POSTUP PŘÍPRAVY
• V hrnci ohřívejte mléko na středním ohni.
• Neustále míchejte, aby se mléko nepřipálilo na dno hrnce.
• Míchejte, dokud mléko nezačne na povrchu bublat. Nepřivádějte jej do varu.
• Odstavte ze sporáku. Mléko je nyní spařené a připravené k použití.
• Zatímco je mléko teplé, přidejte cukr, máslo a sůl.
• Míchejte, dokud se cukr a máslo nerozpustí. Odložte stranou.
• Dejte sušené droždí a teplou vodu do misky a míchejte, dokud se droždí nerozpustí.
• Přidejte teplou mléčnou směs a vejce a dobře promíchejte.
• Přidejte 450 g mouky a při nízké rychlosti vymíchejte dohladka.
• Na robot napojte místo metly hák na těsto a přidejte zbytek mouky.
• Hněťte těsto po dobu 3-5 minut, dokud se přestane lepit na stěny misky.
• Těsto bude stále celkem lepivé.
• Vložte jej do mírně vymazané mísy, přikryjte a 2 hodiny nechte odpočívat na teplém 

místě.
• Těsto opět vložte do misky Delimano Kitchen Robot Pro. Při nejnižší rychlosti postupně 

přidávejte sušené rozinky, plátky mandlí a kůru.
• Když je řádně promíchané, vyklopte těsto na plochu lehce vysypanou moukou a 

rozkrojte jej na polovinu.
• Jednu polovinu rozkrojte na 3 části a druhou polovinu na 5 částí. Všechny části uválejte 

na tenké válečky, 3 větší části by měly být dlouhé asi 36 cm.
• Na plechu vyloženém pečicím papírem zapleťte 3 větší kousky dohromady. Konce 

sevřete k sobě.
• Spleťte 3 menší kousky a položte je na větší pletenec.
• Poslední 2 kousky těsta zkruťte a položte je na menší pletenec, konce sevřete 

dohromady, než je zastrčíte dospod.
• Zakryjte utěrkou nebo vymazanou potravinářskou fólií a nechejte kynout až 1,5 hodiny.
• Toto těsto je těžké, takže může nakysnout pouze málo.
• Předehřejte troubu na 200 °C.
• Těsto potřete rozšlehaným vejcem a poté posypte plátky mandlí. Pečte uprostřed 

trouby po dobu 15 minut.
• Snižte teplotu na 180 °C a pečte dalších 30-45 minut nebo o něco déle, podle toho, 

jak vlhké bylo těsto.
• Zkontrolujte párátkem - mělo by po vyndání být čisté a suché.
• Pokud chléb během pečení začne příliš rychle hnědnout, přikryjte jej fólií.
• Po úplném vychladnutí posypte cukrem a poté nakrájejte na plátky.

NA TĚSTO
240 ml plnotučného mléka
225 g cukru
115 g másla (pokojové teploty)
½ lžičky soli
1 lžíce sušeného droždí
60 ml teplé vody
2 velká vejce (rozšlehaná)
825 g pšeničné chlebové mouky

100 g rozinek
100 g plátků mandlí
kůra ze 2 citronů

NA POLEVU
1 vejce (rozšlehané)
plátky mandlí
cukr – moučkový nebo cukrářský  
(na posypání)



40

DORT CHARLOTTE

ZEMĚ: RUSKO

Tento ruský dort si určitě zamilujete, je to dokonalý dezert. Pokud jste jej ještě nikdy 
nepřipravovali, vánoční svátky jsou ideálním důvodem pro vyzkoušení tohoto receptu. Dopřejte 
svým blízkým a přátelům sladký dárek. Piškoty a zejména malinová pěna jsou skvělé! Tento dort 
je stejně chutný, jako je krásný.

Příslušenství Delimano kuchyňský robot PRO:
• miska
• ochrana proti cákání
• metly

Doba přípravy: 40 min 

Počet porcí: 6
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INGREDIENCE
PIŠKOTOVÝ KORPUS
4 velká vejce (pokojové teploty)
⅔ šálku krystalového cukru
⅔ šálku mouky na dorty
¼ lžičky prášku do pečiva
210 g piškotů (cukrářských)
3-4 lžíce malinové zavařeniny nebo džemu

MALINOVÁ PĚNA
2 ½ šálku mražených malin
½ šálku krystalového cukru
šťáva z 1 středně velkého citronu (2 lžíce na pěnu, 1 lžíce na sirup 
níže)
1 lžíce neochucené želatiny
3 šálky smetany na šlehání
6 lžic práškového cukru

CUKROVÝ SIRUP
1 šálek teplé vody
1 lžíce citronové šťávy
1 lžíce cukru

ZDOBENÍ
1 šálek čerstvých malin
čerstvé lístky máty
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POSTUP PŘÍPRAVY
MALINOVÝ SIRUP
• Na pánvi střední velikosti smíchejte 2 ½ šálku mražených malin a  

½ šálku cukru.
• Vařte za občasného míchání, dokud džem nedosáhne požadované kon-

zistence.
• Odstavte ze sporáku, přeceďte přes síto a lžící přitlačte ovoce, abyste 

získali co nejvíce malinové šťávy (měli byste dostat ⅔ šálku sirupu).
• Do malinového sirupu zamíchejte 2 lžíce citronové šťávy a 1 lžíci žela-

tiny.
• Nalejte sirup zpět do pánve a zapněte sporák na střední teplotu. Mí-

chejte, dokud se želatina nerozpustí. Nepřivádějte do varu.
• Odstavte ze sporáku a nechte vychladnout na pokojovou teplotu.

PIŠKOTOVÝ KORPUS
• Vyložte dortovou formu o průměru 22 cm pečicím papírem.
• Předehřejte troubu na 180 °C.
• V misce Delimano Kitchen Robot Pro se šlehacím nástavcem ušlehejte 

při vysoké rychlosti 4 vejce po dobu 1 minuty.
• Postupně přidávejte ⅔ šálku cukru a pokračujte v šlehání po dobu 

7 minut, dokud hmota nezhoustne a nenabude 3-4x na objemu.
• Smíchejte mouku a prášek do pečiva a prosejte je do rozšlehaných va-

jec ve 2 dávkách.
• Opatrně vmíchejte mouku, aby ve hmotě nezůstaly žádné slepené 

kousky mouky.
• Pečte při 180 °C po dobu 20–25 minut nebo dokud vrchní část není 

zlatá a při lehkém dotyku nepruží.
• Vyjměte korpus pomocí špachtle z formy. Přeneste na rošt, odstraňte 

pečicí papír a nechte vychladnout na pokojovou teplotu. Poté korpus 
rozkrojte vodorovně na dvě poloviny.

SESTAVENÍ DORTU
•  Stěny rozkládací formy na dort pokryjte potravinovou fólií.
• Ořízněte ½ po okrajích obou vrstev dortu a umístěte první vrstvu do 

spodní části formy.
• Odřízněte asi 1,5 cm z jednoho konce všech cukrářských piškotů.
• Umístěte piškoty do těsného prstence, odřezanou stranou dolů, kolem 
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základny dortu, poté potřete první vrstvu korpusu ⅓ cukrového sirupu.
• Zadní část piškot potřete také ⅓ sirupu.
• Na dort rozetřete 1 ½ lžíce malinové zavařeniny. Dejte stranou.
• V misce Delimano Kitchen Robot Pro s metlami vyšlehejte 3 šálky sme-

tany na šlehání se 6 lžícemi práškového cukru na vysokou rychlost, 
dokud nevznikne hustá a roztíratelná šlehačka.

• 1 ½ šálku šlehačky dejte do zdobicího sáčku vybaveného hvězdicovým 
nástavcem a odložte do lednice na později.

• Jakmile malinový sirup vychladne na pokojovou teplotu, nalejte jej do 
zbývající šlehačky. Přidávejte po ¼ sirupu a jemně vmíchejte mezi ka-
ždým přidáním, dokud nedostanete malinovou pěnu.

• Naneste ½ pěny na vrstvu korpusu uvnitř formy.
• Na pěnu položte druhou vrstvu korpusu, potřete zbývajícím cukrovým 

sirupem a rozetřete 1 ½ lžíce malinové zavařeniny. Přidejte zbývající 
pěnu.

• Navrch naneste šlehačku, čerstvé maliny a lístky máty.
• Zakryjte potravinovou fólií a dejte vychladit (3 hodiny nebo přes noc).
• Odstraňte formu na dort a fólii a podávejte.
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MEDOVNÍKY 

ZEMĚ: SLOVENSKO

Medovníky jsou oblíbené slovenské vánoční cukroví. Vyrábí se z másla, mouky a medu, představují typické přísady 
používané v tradiční sladké slovenské kuchyni. Jejich příprava je součástí předvánočních rituálů v každé rodině a 
je oblíbená zejména u dětí. Pečte je minimálně jeden den dopředu, ale doporučujeme je připravit až měsíc předem. 
Díky medu časem změknou a vydrží opravdu dlouho! Vyzkoušejte je, jejich sladká, kořeněná chuť je vysoce návyková. 
Vánoce na Slovensku bez nich nejsou kompletní!

Příslušenství Delimano kuchyňský robot PRO:
• miska
• ochrana proti cákání
• hák na těsto

Doba přípravy: 2 dny 
• 1 h 5 min příprava + pečení, 
• 1 den nechat odležet

Počet porcí: 60 ks
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INGREDIENCE
125 g másla (použijte prosím skutečné máslo, ne margarín)
180 g medu
220 g práškového cukru
3 vajíčka
1 ½ lžičky prášku do pečiva
špetka soli
3 lžičky domácí směsi medovníkového koření (recept níže) - nebo kupovaného 
perníkového koření
600 g univerzální mouky
1 vejce na potření

POSTUP PŘÍPRAVY
• Máslo, med a cukr zahřejte v malém hrnci a za stálého míchání nechte rozpustit
• Když je směs teplá (ale ne horká, takže ji nepřivádějte do varu), přidejte vejce a 

promíchejte.
• V misce Delimano Kitchen Robot Pro promíchejte suché přísady a nalijte do nich 

teplou směs.
• Promíchejte a poté vypracujte těsto. Toto těsto bude poněkud lepkavé.
• Zakryjte a nechte chladit v lednici několik hodin nebo přes noc.
• Těsto vyválejte na tloušťku asi 5 mm, použijte jen tolik mouky, aby se nelepilo.
• Vykrajovátky tvořte z těsta požadované tvary.
• Přeneste je na vymazaný nebo vystlaný plech.
• Kousky těsta potřete vajíčkem.
• • Pečte v předehřáté troubě na 180 °C asi 10 minut nebo dozlatova.
• Nechejte nezdobené nebo ozdobte svou oblíbenou polevou (doporučujeme va-

ječné bílky smíchané s moučkovým cukrem).
• Klasické medovníky jsou často zdobeny pouze bílou barvou se spoustou kudrli-

nek a teček, ale samozřejmě můžete při zdobení popustit uzdu fantazii.
• Při skladování ve vzduchotěsném obalu mohou medovníky vydržet mnoho dní.

INGREDIENCE
JEDNODUCHÁ VERZE
3 lžičky skořice
1 ½ lžičky anýzu
1 lžička hřebíčku

VYLEPŠENÁ VERZE
3 lžičky skořice
1 lžička hřebíčků
1 lžička kardamomu
1 lžička anýzu
½ lžičky badyánu
½ lžičky koriandru
½ lžičky nového koření
½ lžičky muškátového 
oříšku
špetka černého pepře

POSTUP PŘÍPRAVY
• Smíchejte všechna koření 

dohromady a použijte v 
receptu výše.

• Čerstvé koření má 
výraznější chuť (můžete 
jej namlít v mlýnku na 
kávu nebo v hmoždíři), 
ale postačí i již namleté 
koření.

SMĚS MEDOVNÍKOVÉHO KOŘENÍ
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POTICA

ZEMĚ: SLOVINSKO

Tento tradiční ořechový moučník si Slovinci vychutnávají během svátků a jiných 
slavnostních příležitostí, jako jsou rodinné oslavy, narozeniny nebo výročí.

Doba přípravy: 4 h

Počet porcí: 15 ks

Příslušenství Delimano kuchyňský robot PRO:
• miska     • ochrana proti cákání
• metly     • set na krájení a mletí
• hák na těsto
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INGREDIENCE

POSTUP PŘÍPRAVY
• Smíchejte mléko, mouku, cukr a droždí. Směs by měla zdvojnásobit 

svůj objem.
• Prosetou mouku smíchejte v misce se špetkou soli, cukru, změkčené-

ho másla, žloutků, citronové kůry a rumu a přidejte směs s droždím.
• Vymíchejte vláčné těsto v Delimano Kitchen Robot Pro a nechejte, do-

kud nezdvojnásobí objem.
• Opečte vlašské ořechy, nalijte k nim smetanu, přidejte cukr a pomalu 

několik minut vařte. Přidejte citronovou kůru, rum, čokoládový prášek 
a rozinky.

• Náplň nechte vychladnout, vmíchejte vejce a na konec opatrně přidej-
te rozšlehaný bílek.

• Pokud je náplň příliš tuhá, přidejte trochu mléka.
• Těsto rozválejte a položte na kuchyňskou utěrku vysypanou moukou. 

Na těsto rozetřete náplň a pevně srolujte.
• Vložte poticu na dobře vymazaný plech a nechejte ji dalších 20 minut 

kynout.
• Pečte asi 50 minut na 180 °C.

KVASNICOVÁ SMĚS 
100 ml mléka
špetka mouky
1 lžička cukru
1 kostka droždí

NA TĚSTO
1 kg mouky
500 ml mléka
100 g cukru
250 g másla
špetka soli
citronová kůra
4 vaječné žloutky
1 lžička rumu

NA NÁPLŇ
700 g mletých 
vlašských ořechů
350 ml sladké smetany
3 lžíce rumu
200 g cukru
citronová kůra
1 lžíce čokoládového 
prášku
4 vaječné bílky
1 velká vejce
mléko
rozinky

Příslušenství Delimano kuchyňský robot PRO:
• miska     • ochrana proti cákání
• metly     • set na krájení a mletí
• hák na těsto
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VERGUNI

ZEMĚ: UKRAJINA

Verguni jsou poměrně rychlé a jednoduché na přípravu, ale mimořádně lahodné 
s bohatou chutí. Doporučujeme vám připravit dvojitou porci, protože se do nich 
okamžitě zamilujete.

Příslušenství Delimano kuchyňský robot PRO:
• miska
• ochrana proti cákání
• metly

Doba přípravy: 40 min

Počet porcí: 4
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INGREDIENCE
1 sklenice kefíru
3 sklenice mouky
1 balení prášku do pečiva
1 vejce
½ lžičky soli
3 lžíce cukry
30 ml oleje  (do těsta)
500 ml oleje (na smažení)

POSTUP PŘÍPRAVY
• Nalejte kefír do misky. Přidejte vejce.
• Poté přidejte sůl, cukr a prášek do pečiva.
• Míchejte v Delimano Kitchen Robot Pro.
• Prosejte mouku a postupně ji sypte do misky, dokud nevznikne 

vláčné těsto.
• Nechte těsto kynout 10-30 minut.
• Ukrojte kus těsta a uválejte ho na tloušťku 1 cm.
• Nakrájejte těsto na kosočtverce a uprostřed udělejte rýhu nožem.
• Smažte verguni z obou stran na rostlinném oleji v hluboké pánvi.
• Hotové verguni posypte práškovým cukrem nebo podávejte 

s medem.



-10 %

Vážený majiteli Delimano KUCHYŇSKÉHO ROBOTA PRO,
Vítejte do Delimano rodiny! Doufáme, že budete se svým novým produktem spokojen a 
jsme přesvědčeni, že vám bude dobře a dlouho sloužit.

Abychom vás pořádně přivítali do naší rodiny, posíláme vám exkluzivní kupon, který vám 
umožní ušetřit 10 % z ceny jednoho výrobku značky Delimano podle vlastního výběru! Tuto 
10% slevu můžete okamžitě uplatnit na jakýkoliv nezlevněný výrobek značky Delimano 
podle vlastního výběru - cokoli se vám líbí, bez ohledu na cenu. 

Kupon platí pouze po dobu 30 dnů, tak neváhejte a nakupujte včas! Hluboce si vážíme 
vaší přízně a budeme se velice snažit, abychom vám i nadále poskytovali ty nejlepší služby.

Se srdečným pozdravem,
Hana Hanselková, Delimano Brand Manager



kamenné prodejny 246 091 995 

KOD KUPÓNU: KUCHARKA10

SADA NA KRÁJENÍ 
A MLETÍ

SADA NA 
TĚSTOVINY 
A SUŠENKY

SKLENĚNÁ 
NÁDOBA

SADA NA 
MASO

VYLEPŠETE SI SVŮJ DELIMANO 
KUCHYŇSKÝ ROBOT PRO  

POMOCÍ PŘÍDAVNÝCH DOPLŇKŮ.

www.delimano.cz


