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Vai cepešus, desertus un kārumus gatavojat tikai Ziemassvētkos un aukstajos ziemas mēnešos? Vai 
izvairāties no šiem gardumiem vasarā, jo vairāk laika vēlaties pavadīt svaigā gaisā? Vai varbūt gatavošana 
šķiet pārāk laikietilpīga? Varbūt vēlaties izvairīties no karstuma, ko rada cepeškrāsns? Jūs tik daudz 
ko palaižat garām. Padomājiet par sezonālajiem augļiem, kurus varat izmantot gardajām kūkām ar 
svaigiem augļiem un brīnišķīgu krēmu. Gardi. Protams, jums ir nepieciešams ideāls virtuves kombains, 
kas paveiks darbu jūsu vietā. Jums tikai jāizvēlas recepte un jābauda viss, ko vasara spēj sniegt.  

Iepazīstieties ar DELIMANO VIRTUVES KOMBAINU PRO 
– ELEGANTU, KOMPAKTU, JAUDĪGU UN VIEDU VIRTUVES IERĪCI, KAS BŪS NEAIZSTĀJAMS PALĪGS, 

GATAVOJOT DESERTUS!

Izvēlieties savu vasaras krāsu:  
rāmi BALTO vai ugunīgi SARKANO
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Delimano virtuves kombains PRO ir izstrādāts 
ar vienu vienīgu mērķi – nodrošināt ideālu 
rezultātu. Virtuves kombaina PRO konstrukcija 
un uzbūve ir ļoti kvalitatīva. Tieši tāpēc to 
dēvē par PRO – profesionālu virtuves ierīci:

• Daudz izturīgāka konstrukcija, kas 
nodrošina labāku veiktspēju: 

 mūsu Delimano virtuves kombaina 
PRO galvenais mehānisms - zobrats, 
ir no metāla. Iedomājieties, ka šis 
zobrats ir rokas vai kājas locītava. 
Ja locītava nav vesela, tā sāk 
nefunkcionēt, tāpat kā jūsu roka vai kāja... Jums 
ir nepieciešamas spēcīgas locītavas, bet virtuves 
kombainam PRO ir nepieciešams spēcīgs zobrats, 
lai tas kalpotu ilgi un uzticami. Metāla zobrats 
padara virtuves kombainu  PRO daudz izturīgāku 
un pagarina tā kalpošanas mūža ilgumu.

• Izcila jauda: 
 virtuves kombains ir aprīkots ar jaudīgu 1400 W 

motoru, kas pārvērš ēdiena sastāvdaļas ideālā 
maizes vai picas mīklā, sakuļ nevainojamu 
putukrējumu desertam vai kūkai un tā iespējas 
ir neierobežotas. Tā vadību nodrošina tikai viena 
vadības poga ar 6 ātruma iestatījumiem un 
PULSĀCIJAS funkciju.

• Vieda vadība: 
 Delimano virtuves kombains 

ir aprīkots ar Smart Soft Start 
tehnoloģiju, kas pamazām 
un pakāpeniski palielina 
apgriezienus, pārslēdzot no 
viena ātruma iestatījuma uz 
nākamo, tāpēc produkts ir 
klusāks, stabilāks un darbojas vienmērīgi arī tad, ja 
uzticat tam īpaši grūtus uzdevumus. Tas neieslēgs 
augstus apgriezienus uzreiz, kā to dara parastie 
mikseri, apšļakstot jūs un visu, kas atrodas tuvumā. 
Pakāpeniska rotācijas ātruma palielināšana novērš 
šļakatas vai miltu putēšanu, kā arī uzlabo rezultātu 
– jūs iegūstat viendabīgāku mīklu, krēmu un citas 
masas, ko gatavojat. 

• Elegants punkts uz i 
 – zilas gaismas diodes   

ap vadības pogu.

• Planetāra kustība: gādā 
par to, lai lāpstiņa 
aizsniedz katru bļodas 
kvadrātmilimetru, samaisot 
pilnīgi visas sastāvdaļas!

METĀLA ZOBRATI

BEZ 
ŠĻAKATĀM
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• Nerūsējošā tērauda bļoda un caurspīdīgs 
aizsargvāks, kas pasargā no  šļakatām:

 Delimano virtuves kombains 
PRO ir kompakts un ērts, 
tāpēc piemērots arī mazām 
virtuvēm, bet nerūsējošā 
tērauda bļodas tilpums ir 4,5l. 
Gādājot par tīrību virtuvē, 
tas aprīkots ar aizsargvāku. 
Taču tas nav parasts 
aizsargvāks – tas ir fiksēts, 
tāpēc paliek savā vietā un 
pilda savu funkciju arī tad, ja 
paceļat virtuves kombaina 
bāzes augšdaļu. Patīkama 
funkcionalitāte, kas padarīs darbošanos ar virtuves 
kombainu vēl baudāmāku. Turklāt aizsargvāks ir 
aprīkots ar lielu atvērumu, pa kuru var ērti pievienot 
gan cietās, gan šķidrās sastāvdaļas gatavošanas 
laikā.

Delimano virtuves kombaina PRO komplektācijā ir 
nepieciešamākie uzgaļi gatavošanai, tāpēc tas ir gatavs 
jebkuram uzdevumam:

Katrā virtuvē ir nepieciešams virtuves kombains 
PRO, jo tas ir izcils palīgs dažādu recepšu īstenošanā. 
Gatavošana kļūst baudāma, aizņem mazāk laika, 
jo Jūsu rokas ir brīvas. Jūs varat ķerties pie citām 
receptēm, kamēr Delimano virtuves kombains PRO 
dara savu darbu.

Padarīsim šīs vasaras garšas krāsainākas
Vasara ir gadalaiks, kurā pasaule parāda savas 
košākās krāsas. Baudiet vasaru katrā elpas vilcienā 
un gatavojiet krāsainas un košas receptes, kas 
ir piesātinātas ar garšu un tekstūru. Un jums nav 
jāpiepūlas, jo Delimano virtuves kombains PRO visu 
izdarīs jūsu vietā. Tas ir izstrādāts, lai dzīve būtu ideāla!

UZGALIS 
putošanai

UZGALIS  
mīklas mīcīšanai

UZGALIS  
maisīšanai
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Saturs

Citronu biskvītkūka     7
Ačgārnā mango kūka ar kokosriekstiem   9
Jogurta uzpūtenis      11
Tropiskais tiramisu     13

Persiku un krēma siera kūkas šķēle    15
Tauriņu kūkas     17
Cepti persiki      19
Džina un tonika siera kūka    21

DZELTENĀ UN ORANŽĀ: saules, prieka, cerību un laimes krāsas

Rozā un sarkanā: salduma, pikantuma un visu labo lietu krāsas

Rozā limonādes kēksi     23
Zemeņu siera kūkas      25
Aveņu siera kūka trauciņos    27
Siera kūkas pīrāgs ar svaigiem augļiem  29

Arbūzu pica      31
Saldētā siera kūka     33
Mazās aveņu un baltās šokolādes siera kūkas 35
Ķiršu tiramisu      37

Zilā: skaidru debesu un bezgalīgas jūras krāsa

Citrona un melleņu siera kūciņas   39
Melleņu un medus siera kūka    41

Melleņu siera kūka     43
Vasaras nogales plūmju kūka   45
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DZELTENĀ 
UN ORANŽĀ: 

saules, prieka, cerību un 
laimes krāsas
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Citronu biskvītkūka
Sastāvdaļas:
•	 175 g nesālīta, mīksta sviesta un vēl neliels gabaliņš kūkas formas iesmērēšanai
•	 175 g brūnā, smalkā cukura
•	 3 lielas olas
•	 3 lielu citronu rīvētas miziņas un 4-4 ½ ēdamkarotes citronu sulas
•	 250 g pašbriestošo miltu
•	 ½ tējkarote cepamā pulvera
•	 100 g grieķu jogurta
•	 400 g pūdercukura
•	 Citrona miziņa

Gatavošana:
•	 Uzkarsējiet cepeškrāsni līdz 170 °C/150 °C  ventilatora režīmā/gāzes cepeškrāsnij – 3. Ieziediet ar sviestu dziļu 18 cm diametra 

kūkas formu ar izņemamu apakšu un noklājiet pamatni ar cepamo papīru.
•	 Delimano virtuves kombainu PRO aprīkojiet ar uzgali maisīšanai un sakuliet sviestu ar smalko, brūno cukuru, līdz iegūstat 

gaisīgu un gaišu masu. Pievienojiet olas pa vienai, rūpīgi sakuļot masu pēc katras pievienotās olas, pēc tam iemaisiet citrona 
miziņu. Iemaisiet miltus, cepamo pulveri un ½ tējkaroti sāls, pēc tam iemaisiet jogurtu.

•	 Ar karotes palīdzību ielieciet maisījumu izklātajā kūkas formā, nogludinot virsmu ar lāpstiņas palīdzību. 50-55 minūtes cepiet 
cepeškrāsns centrā, līdz virspuse kļūst zeltaini brūna un cieta. 10 minūtes atdzesējiet formu, pēc tam izņemiet kūku no formas, 
novietojiet uz režģa un ļaujiet pilnībā atdzist (noslēgtā traukā var glabāt līdz četrām dienām, bet saldētavā – mēnesi).

•	 Kad esat gatavi garnēšanai, ieberiet pūdercukuru Delimano virtuves kombaina PRO miksēšanas bļodā un ar uzgali putošanai 
saputojiet kopā ar citronu sulu, līdz izveidojas bieza glazūra. Novietojiet kūku uz šķīvja vai paliktņa, pēc tam ar karoti uzklājiet 
glazūru, ļaujot tai mazliet notecēt gar malām. Garnējiet ar citrona miziņu un sagrieziet gabalos.
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DELIMANO VIRTUVES 
KOMBAINA PRO 
APRĪKOJUMS: 
• miksēšanas bļoda
• aizsargvāks
• uzgalis maisīšanai
• uzgalis putošanai

Porcijas: 10-12
Gatavošanas laiks: 80 min
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Ačgārnā mango kūka 
ar kokosriekstiem  
Sastāvdaļas:
KOKOSRIEKSTU SĪRUPS:
•	 80 g kokosriekstu piena 
•	 80 g cukura 
•	 1 citrons (tikai sula)
•	 ½ tējkarote vaniļas esences

Gatavošana:
•	 Sagatavojiet kokosriekstu sīrupu: Sajauciet kastrolī kokosriekstu pienu un cukuru. Uzlieciet uz vidējas liesmas un karsējiet līdz 

vārīšanās temperatūrai, pēc tam samaziniet liesmu un karsējiet vēl aptuveni minūti. Noņemiet no plīts, pievienojiet citronu sulu 
un vaniļas esenci. Nolieciet malā atdzesēties.

•	 Ieeļļojiet vai ieziediet 23 cm diametra cepešpannu (varat izmantot arī 24 cm cepešpannu) ar sviestu vai kokosriekstu sviestu 
(neaizmirstiet ieziest arī pannas malas). Nomizojiet mango un sagrieziet plānās šķēlītēs. Izvietojiet mango šķēlītes vēlamajā 
rakstā uz pannas. Noklājiet visu pannu. Vienmērīgi pārlejiet mango ar sīrupu un 10 minūtes paturiet ledusskapī. Uzkarsējiet 
cepeškrāsni līdz 180 °C.

•	 Mazā bļodā sajauciet kokosrieksta skaidiņas, miltus un cepamo pulveri. Aprīkojiet Delimano virtuves kombainu PRO  ar uzgali 
maisīšanai un aptuveni 5 minūtes kuliet cukuru un sviestu. Pievienojiet vienu olu, sakuliet un pievienojiet otru olu tikai tad, kad 
pirmā ir pilnībā sakulta. Pēc tam pievienojiet sausās sastāvdaļas (kokosriekstu un miltu masu) un kokosriekstu pienu. Jauciet 
kopā ar sviesta maisījumu, līdz izveidojas viendabīga masa.

•	 Izņemiet cepešpannu ar mango no ledusskapja. Rūpīgi noklājiet mango šķēlītes ar kokosriekstu masu un nolīdziniet virsmu 
ar lāpstiņu. Pēc masas izlīdzināšanas uzsitiet pa cepešpannu, lai atbrīvotos no gaisa burbuļiem. Ielieciet iepriekš uzkarsētā 
cepeškrāsnī un 50-60 minūtes cepiet 180 °C, līdz kūka kļūst zeltaini brūna, un centrā iedurts koka irbulītis, izvelkot ir tīrs.

•	 Izņemiet ačgārno mango kūku no cepeškrāsns un ļaujiet 5 minūtes atdzist. Novietojiet virs pannas režģi un ātri apgrieziet otrādi. 
Noņemiet cepešpannu un ļaujiet kūkai 30-60 minūtes atdzist. Sagrieziet gabaliņos un pasniedziet. Istabas temperatūrā vai 
ledusskapī var uzglabāt līdz divām dienām.

PADOMS: Apgriežot kūku otrādi, esiet uzmanīgi, jo kūka un sīrups ir karsti.

KŪKA:
•	 1 gatavs mango
•	 115 g nesālīta sviesta 

istabas temperatūrā 
•	 165 g cukura 
•	 90 g kokosrieksta 

skaidiņu 

•	 165 g kviešu miltu
•	 140 g kokosriekstu 

piena 
•	 1 tējkarote cepamā 

pulvera
•	 2 olas

9

Porcijas: 10
Gatavošanas laiks: 80 min (+ atdzesēšana)

DELIMANO VIRTUVES 
KOMBAINA PRO 
APRĪKOJUMS: 
• miksēšanas bļoda
• aizsargvāks
• uzgalis maisīšanai
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Jogurta uzpūtenis  
Sastāvdaļas:
•	 3 g želatīna plāksnīšu bez piedevām
•	 100 g jogurta bez piedevām vai grieķu jogurta
•	 20 g cukura
•	 1 ēdamkarote citronu liķiera (pēc izvēles)
•	 150 g saldā krējuma
•	 10 g pūdercukura

Gatavošana:
•	 Ielieciet želatīna plāksnītes tasītē ar aukstu ūdeni. Mērcējiet aptuveni 10 minūtes.
•	 Ielejiet vienu tasi ūdens pannā un lieciet uz vidējas liesmas. Sajauciet bļodā jogurtu, smalko cukuru un citronu liķieri. Novietojiet bļodu 

virs pannas tā, lai bļoda nesaskartos ar ūdeni. Kad cukurs ir izkusis un maisījums ir silts, pievienojiet sausās želatīna plāksnītes. 
Samaisiet visu ar lāpstiņas palīdzību un nolieciet malā.

•	 Aprīkojiet Delimano virtuves kombainu PRO ar uzgali putošanai un sajauciet saldo krējumu ar pūdercukuru, līdz iegūstat putukrējumu.
•	 1/3 putukrējuma pievienojiet jogurta masai un rūpīgi samaisiet ar lāpstiņas palīdzību. Iemaisiet atlikušo putukrējumu, lai iegūtu 

vieglu un gaisīgu uzpūteni. Pildiet uzpūteni 4 stikla traukos un stundu paturiet ledusskapī. Pasniedziet kopā ar svaigiem sezonālajiem 
augļiem vai ogām.
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Porcijas: 4
Gatavošanas laiks: 15 min 
      (+ 60 min nostāvēšanās)

DELIMANO VIRTUVES 
KOMBAINA PRO 
APRĪKOJUMS: 
• miksēšanas bļoda
• aizsargvāks
• uzgalis putošanai
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Tropiskais tiramisu
Sastāvdaļas:
•	 250 g maskarpones siera
•	 300 ml saldā krējuma
•	 160 ml kārba ar kokosriekstu krējumu
•	 70 g pūdercukura
•	 4 ēdamkarotes kokosriekstu ruma
•	 4 laimi, nomizoti + papildu miziņas, kas sagrieztas spirālē (skatiet padomu) garnēšanai
•	 150 g dāmu pirkstiņu
•	 2 vidēji gatavi mango, nomizoti un sagriezti
•	 50 g rīvēta kokosrieksta, grauzdēta

Gatavošana:
•	 Aprīkojiet Delimano virtuves kombainu PRO  ar uzgali maisīšanai un sakuliet maskarponi, trekno krējumu, kokosriekstu krējumu, 

pūdercukuru un rumu, līdz iegūstat tik biezu masu, ka, izslēdzot un izceļot uzgali maisīšanai, paliek augsts pīķis. Pēc tam iemaisiet 
laima miziņu.

•	 Pagatavojiet mērcējamo šķidrumu, samaisot krūkā mango sulu, laima sulu un rumu. Pēc tam ielejiet maisījumu seklā bļodā.
•	 Sagatavojiet vidēja izmēra trauku (aptuveni 30 cm x 20 cm). Izmērcējiet pusi no dāmu pirkstiņiem mērcējamajā šķidrumā, katru pusi 

mērcējot aptuveni 10 sekundes, un salieciet traukā vienā slānī, pēc tam aplejiet ar 3-4 ēdamkarotēm šķidruma. Noklājiet ar pusi no 
maskarpones krēma, kam pa virsu lieciet vienu slāni ar mango šķēlītēm (izmantojot aptuveni pusi no mango). Atkārtojiet procesu 
ar atlikušajiem dāmu pirkstiņiem, maskarpones krēmu un mango šķēlītēm. Dzesējiet vismaz 5 stundas, vēlams visu nakti. Pirms 
pasniegšanas uzkaisiet kokosrieksta skaidiņas un laima miziņas spirāles.

PADOMS:  Laima miziņas spirāles pagatavošana: Nomizojiet miziņu ar dārzeņu mizojamo nazi,  
pēc tam sagrieziet tievās sloksnēs. Pēc dažām minūtēm tās savīsies spirālē.

 ŠĶIDRUMS MĒRCĒŠANAI:
•	 300 ml mango sulas
•	 2 laimi, izspiesti
•	 5 ēdamkarotes ruma
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Porcijas: 8-10
Gatavošanas laiks: 35 min
    (+ atdzesēšana visu nakti)

DELIMANO VIRTUVES 
KOMBAINA PRO 
APRĪKOJUMS: 
• miksēšanas bļoda
• aizsargvāks
• uzgalis maisīšanai
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Persiku un krēma 
siera kūkas šķēle  
Sastāvdaļas:
•	 80 ml vāroša ūdens
•	 50 g sviesta, sagriezta gabaliņos
•	 150 g miltu
•	 ¼ tējkarote sodas
•	 80 ml paniņu
•	 1 tējkarote smalki rīvētas citrona miziņas
•	 330 g cukura
•	 3 olas

•	 500 g krēmsiera, mīksta
•	 240 g skābā krējuma
•	 1 tējkarote vaniļas ekstrakta
•	 3 vidēji gatavi persiki, bez kauliņa,  

sagriezti šķēlītēs
•	 75 g smalkā cukura, papildus
•	 1 ēdamkarote citronu sulas
•	 300 ml saldā krējuma

Gatavošana: 
•	 Uzkarsējiet cepeškrāsni līdz 180 °C. Ieziediet 20 cm x 30 cm pannu un izklājiet pamatni un sānus ar cepamo papīru, ļaujot papīram 

pārkārties pāri malām.
•	 Aprīkojiet Delimano virtuves kombaina PRO  ar uzgali maisīšanai un ielejiet virtuves kombaina bļodā ūdeni un sviestu. Kuliet, līdz 

sviests ir izkusis. Pievienojiet miltus, sodu, paniņas, citrona miziņu, pusi no cukura un 1 olu. Kuliet, līdz viss ir sajaucies.
•	 Ielejiet masu sagatavotajā pannā. Cepiet aptuveni 15 minūtes, līdz iedurts koka irbulītis izņemot ir tīrs. Izņemiet no cepeškrāsns. 

Samaziniet temperatūru līdz 160 °C.
•	 Uzlieciet Delimano virtuves kombaina PRO  uzgali maisīšanai un bļodā sakuliet krēmsieru, 120 g skābā krējuma, atlikušo cukuru, 

atlikušās olas un vaniļu, līdz iegūstat viengabīgu masu. Ielejiet pannā. Nogludiniet virsmu. Cepiet aptuveni 30 minūtes, līdz nosēžas. 
Nolieciet pannu atdzesēties.

•	 Tikmēr uzkarsējiet cepeškrāsni līdz 220 °C. Noklājiet cepeškrāsns plāti ar cepamo papīru. Bļodā sajauciet kopā persikus, papildu 
cukura devu un citrona sulu. Lieciet masu izklātajā plātē. Cepiet aptuveni 12-15 minūtes, līdz karamelizējas. Atdzesējiet.

•	 Nomainiet virtuves kombaina uzgali maisīšanai pret uzgali putošanai un sakuliet krējumu ar atlikušo skābo krējumu, līdz varat 
izveidot no masas biezas smailes. Uzlieciet masu uz siera kūkas ar karotes palīdzību. Noklājiet ar persikiem un sīrupu.
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Porcijas: 16
Gatavošanas laiks: 80 min

DELIMANO VIRTUVES 
KOMBAINA PRO 
APRĪKOJUMS: 
• miksēšanas bļoda
• aizsargvāks
• uzgalis maisīšanai
• uzgalis putošanai
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Tauriņu kūkas
Sastāvdaļas:
•	 110 g sviesta, mīksta
•	 110 g smalkā cukura
•	 2 olas
•	 1 tējkarote vaniļas ekstrakta
•	 110 g pašbriestošo miltu
•	 ½ tējkarote cepamā pulvera
•	 1 ēdamkarote piena (ja nepieciešams, tad vēl 2 ēdamkarotes), lai atšķaidītu sviesta krēmu
•	 Zemeņu ievārījums (pēc izvēles)
•	 Saldās skaidiņas (pēc izvēles)

Gatavošana:
• Uzkarsējiet cepeškrāsni līdz 180  °C/160  °C ventilatora režīmā/gāzes cepeškrāsnij – 4. Ielieciet kūku formā 10 papīra formiņas. 

Lai pagatavotu masu, sajauciet bļodā sviestu, cukuru, olas, vaniļu, miltus, cepamo pulveri, pienu un kuliet ar Delimano virtuves 
kombaina PRO  uzgali maisīšanai, līdz iegūstat viendabīgu un gaišas krāsas masu. Sadaliet mīklu sagatavotajās formās un cepiet 
15 minūtes, līdz kūciņas kļūst zeltaini brūnas un iedurts koka irbulītis izvelkot ir tīrs. Nolieciet uz režģa atdzesēties.

• Kamēr kūciņas dzesējas, pagatavojiet sviesta krēmu, ar uzgali maisīšanai sakuļot pūdercukuru, sviestu un vaniļu, līdz iegūstat gaišu 
un gaisīgu masu. Piejauciet pienu, ja šķiet, ka glazūra ir pārāk cieta.

• Kad kūciņas ir atdzisušas, ar asu nazi nogrieziet augšdaļu, pēc tam pārgrieziet augšdaļas uz pusēm. Iespiediet vai iesmērējiet 
sviesta krēmu kūciņu augšdaļās un pēc tam iespiediet abas pusapļa formas pusītes sviesta krēmā tā, lai leņķis līdzinātos tauriņa 
spārniem. Varat pasniegt kūciņas uzreiz vai izrotāt, ieliekot centrā ievārījuma pikučus un apkaisot ar saldajām skaidiņām.

SVIESTA KRĒMS:
•	 300 g pūdercukura
•	 150 g sviesta, mīksta
•	 2 tējkarotes vaniļas pastas
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Porcijas: 10
Gatavošanas laiks: 30 min

DELIMANO VIRTUVES 
KOMBAINA PRO 
APRĪKOJUMS: 
• miksēšanas bļoda
• aizsargvāks
• uzgalis maisīšanai
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Cepti persiki
Sastāvdaļas:
•	 3 vidēja lieluma persiki
•	 2 ēdamkarotes brūnā cukura 
•	 ¼ tējkarote kanēļa 
•	 Šķipsniņa muskatrieksta (pēc izvēles) 
•	 3 ēdamkarotes sviesta
•	 Vaniļas saldējums, servēšanai

Gatavošana:
• Uzkarsējiet cepeškrāsni līdz 163 °C. Pārgrieziet persikus uz pusēm, izņemiet 

kauliņus, lieciet cepamajā traukā ar griezto pusi uz augšu. 
• Aprīkojiet Delimano virtuves kombaina PRO  ar uzgali putošanai un saputojiet cukuru, kanēli un muskatriekstu (ja pievienosiet to). 

Uzkaisiet maisījumu uz katra persika grieztās puses. Sagrieziet sviestu 3 vienādās ēdamkarotes lieluma devās un pārgrieziet katru 
devu uz pusēm. Ielieciet sviesta gabaliņu katra persika centrā. 

• Cepiet aptuveni 40 minūtes, līdz persiki kļūst mīksti, bet nezaudē formu. Pasniedziet ar vaniļas saldējumu.
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Porcijas: 6
Gatavošanas laiks: 50 min

DELIMANO VIRTUVES 
KOMBAINA PRO 
APRĪKOJUMS: 
• miksēšanas bļoda
• aizsargvāks
• uzgalis putošanai
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Džina un tonika 
siera kūka
Sastāvdaļas:
•	 250 g biskvīta (īru) cepumu
•	 100 g sviesta, kausēta
•	 600 g krēmsiera
•	 100 g pūdercukura
•	 1 laima sula un miziņa + papildu miziņa 

servēšanai
•	 50 ml džina

•	 280 ml saldā krējuma
•	 250 ml skārdene ar džinu un toniku
•	 2 ēdamkarotes smalkā cukura
•	 1 citrons, puse izspiesta sulā, puse 

smalki sagriezta
•	 2 vidēja lieluma bezē cepumi, saberzti

Gatavošana:
• Ieziediet ar sviestu 23 cm diametra pannu ar izņemamu apakšu un ieklājiet cepamo papīru. Ielieciet biskvīta cepumus plastmasas 

pārtikas plēvē un sadauziet ar mīklas rulli vai saberziet virtuves kombainā. Ieberiet bļodā un uzlejiet izkausētu sviestu. Aprīkojiet 
Delimano virtuves kombaina PRO  ar uzgali maisīšanai un sajauciet masu, līdz drupatas ir pilnībā noklātas. Lieciet tos sagatavotajā 
pannā un spēcīgi piemīciet pie pamatnes, lai izveidotu viendabīgu slāni. 1 stundu atdzesējiet ledusskapī.

• Lai pagatavotu pildījumu, ielieciet krēmsieru, pūdercukuru, laima miziņu bļodā un sakuliet ar uzgali maisīšanai, līdz izveidojas 
viendabīga masa. Pievienojiet džinu,saldo krējumu un turpiniet kult, līdz maisījums ir biezs un pilnībā sajaucies. Uzklājiet masu uz 
cepumu pamatnes un uzklājiet uz malām. Nogludiniet siera kūkas virsmu ar deserta karoti vai lāpstiņu. Atstājiet pa nakti ledusskapī.

• Ielejiet džina un tonika skārdenes saturu pannā, pievienojiet smalko cukuru, citronu sulu un vāriet. Kad esat ieguvuši sīrupu (pēc 3-4 
minūtēm lielā karstumā), mazliet atdzesējiet un pievienojiet sīrupam laima sulu un citrona šķēlītes. Ļaujiet pilnībā atdzist.

• Pirms pasniegšanas novietojiet siera kūkas pamatni uz paaugstinājuma un pamazām noņemiet pannas sānus. Uzslidiniet kūku uz 
šķīvja, noņemot cepamo papīru un pamatni. Garnējiet ar sauju saberzto bezē cepumu, uzlejiet sīrupu un izkaisiet citrona šķēlītes. 
Uzkaisiet saberzto laima miziņu un pasniedziet.
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Porcijas: 10-12
Gatavošanas laiks: 30 min 
(atdzesēšana un dzesēšana visu nakti) 

DELIMANO VIRTUVES 
KOMBAINA PRO 
APRĪKOJUMS: 
• miksēšanas bļoda
• aizsargvāks
• uzgalis maisīšanai



ROZĀ  
UN SARKANĀ: 

salduma, pikantuma un 
visu labo lietu krāsas
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Rozā limonādes 
kēksi
Sastāvdaļas:
•	 125 g sviesta, mīksta
•	 220 g smalkā cukura
•	 1 ēdamkarote smalki rīvētas citrona miziņas
•	 2 olas
•	 225 g pašbriestošo miltu
•	 120g skābā krējuma
•	 2 ēdamkarotes citronu sulas
•	 160 g citronu biezeņa
•	 Aveņu liķieris, apliešanai
•	 Citrona šķēlītes, pasniegšanai

Gatavošana:
•	 Uzkarsējiet cepeškrāsni līdz 180 °C. Ievietojiet 12 mafinu pannā papīra formas.
•	 Izmantojot Delimano virtuves kombaina PRO  uzgali maisīšanai, sakuliet bļodā sviestu, cukuru un citrona miziņu, līdz iegūstat gaišu 

un krēmīgu masu. Pievienojiet olas pa vienai, kārtīgi sakuļot katru olu. Pievienojiet miltus un samaisiet. Pievienojiet skābo krējumu, 
citrona sulu un samaisiet. Pievienojiet citrona biezeni un iemaisiet.

•	 Vienlīdzīgi sadaliet masu papīra formās. Cepiet aptuveni 20-25 minūtes, līdz iedurts koka irbulītis izvelkot paliek tīrs. Nolieciet malā 
atdzesēties.

•	 Lai pagatavotu rozā liķiera sviesta krēmu, ar uzgali maisīšanai sakuliet sviestu, līdz tas kļūst gaišs. Pakāpeniski pievienojiet 
pūdercukuru, rūpīgi sakuļot. Pievienojiet liķieri un kuliet, līdz masa ir sajaukusies.

•	 Ielieciet sviesta krēmu garnējamajā maisā un uzlieciet 1 cm savērpto uzgali.  Izspiediet masu uz kēksiem. Apsmidziniet ar liķieri un 
garnējiet ar citrona šķēlītēm.

 

ROZĀ LIĶIERA SVIESTA KRĒMS:
•	 250 g sviesta, mīksta
•	 500 g pūdercukura maisījuma
•	 2 ēdamkarotes aveņu liķiera
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Porcijas: 12
Gatavošanas laiks: 45 min (+ atdzesēšana)

DELIMANO VIRTUVES 
KOMBAINA PRO 
APRĪKOJUMS: 
• miksēšanas bļoda
• aizsargvāks
• uzgalis maisīšanai
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Zemeņu siera kūkas  
Sastāvdaļas:
•	 85 g cepumu ar zemu tauku saturu 
•	 200 g liesa krēmsiera
•	 200 g grieķu jogurta ar 0 % tauku saturu
•	 4 ēdamkarotes smalkā cukura
•	 Pāris pilieni vaniļas ekstrakta
•	 2 ēdamkarotes augstas kvalitātes zemeņu ievārījuma
•	 100 g zemeņu, notīrītu un sagrieztu

Gatavošana:
•	 Ielieciet cepumus plastmasas maisā un sadauziet ar mīklas rulli, līdz iegūstat kraukšķīgas drupatas. Sadaliet četrās glāzēs vai mazās 

bļodiņās.
•	 Aprīkojiet Delimano virtuves kombainu PRO  ar uzgali maisīšanai un sakuliet krēmsieru, jogurtu, cukuru un vaniļu, līdz iegūstat 

viendabīgu masu. Pēc tam uzberiet drupatas un atdzesējiet, līdz esat gatavi pasniegt.
•	 Samaisiet bļodā ievārījumu un pēc tam iemaisiet zemenes. Sadaliet zemenes starp siera kūkām un pasniedziet.
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Porcijas: 4
Gatavošanas laiks: 10 min

DELIMANO VIRTUVES 
KOMBAINA PRO 
APRĪKOJUMS: 
• miksēšanas bļoda
• aizsargvāks
• uzgalis maisīšanai
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Aveņu siera 
kūka trauciņos
Sastāvdaļas:
SIERA KŪKAS KRĒMS:
•	 1 ½ paciņa krēmsiera
•	 3 ēdamkarotes granulētā cukura
•	 1 tase (aptuveni 240 g) saldā krējuma
•	 1 ēdamkarote svaigas citronu sulas

Gatavošana:
•	 Aprīkojiet Delimano virtuves kombainu PRO  ar uzgali maisīšanai un sakuliet krēmsieru un cukuru, līdz iegūstat viendabīgu masu.
•	 Samaziniet ātrumu līdz zemākajam iestatījumam un pakāpeniski pievienojiet saldo krējumu. Palieliniet ātrumu līdz augstākajam 

iestatījumam un kuliet aptuveni 2 minūtes, līdz iegūstat biezu un stingru masu. Pievienojiet citronu sulu un sakuliet.
•	 Ielieciet cepumus trauciņos. Pārklājiet ar siera kūkas krēmu, avenēm un ievārījumu tā, lai sarkanie slāņi mītos ar siera kūkas mīklas 

slāņiem. Pirms pasniegšanas dzesējiet vismaz 2 stundas.

CITAS SASTĀVDAĻAS:
•	 8 saldie cepumi 
•	 340 g svaigu aveņu
•	 ½ tase (aptuveni 160 g) aveņu ievārījuma
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Porcijas: 8
Gatavošanas laiks: 25 min

DELIMANO VIRTUVES 
KOMBAINA PRO 
APRĪKOJUMS: 
• miksēšanas bļoda
• aizsargvāks
• uzgalis maisīšanai
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Siera kūkas pīrāgs 
ar svaigiem augļiem
Sastāvdaļas:
•	 44 tējas cepumi
•	 8 ēdamkarotes nesālīta sviesta, izkausēta
•	 450 g krēmsiera, istabas temperatūrā
•	 ½ tase (aptuveni 100 g) granulēta cukura 
•	 1 ½ tase (aptuveni 360 g) ļoti auksta saldā krējuma
•	 2 ēdamkarotes svaigas citronu sulas
•	 2 apelsīni, nomizoti un sagriezti
•	 1 kivi, nomizots un sagriezts
•	 ¼ tase melleņu vai zemeņu
•	  Ēdami ziedi, servēšanai

Gatavošana:
•	 Virtuves kombainā, izmantojot pulsācijas funkciju, samaliet cepumus, līdz iegūstat smalkas drupatas. Pievienojiet izkausēto sviestu 

un sajauciet, izmantojot pulsācijas funkciju. Pārlieciet cepamajā traukā, kura diametrs ir 23 cm, un vienmērīgi izmīciet pie pamatnes 
un pie malām.  Vismaz 20 minūtes paturiet ledusskapī.

•	 Aprīkojiet Delimano virtuves kombainu PRO  ar uzgali maisīšanai un ar vidēji augstu ātruma iestatījumu, aptuveni 2 minūtes, kuliet 
krēmsieru un cukuru, līdz iegūstat viendabīgu masu. Samaziniet ātrumu līdz zemākajam iestatījumam un pakāpeniski pievienojiet 
saldo krējumu. Palieliniet ātrumu līdz vidēji augstam un aptuveni 3 minūtes kuliet, līdz veidojas stingras smailes. Pievienojiet citronu 
sulu un sakuliet. Vienmērīgi noklājiet garozas kārtu.

•	 Turiet ledusskapī, līdz maisījums ir ievilcies (vismaz 4 stundas, bet ne vairāk kā 2 dienas), pēc stundas pārklājiet ar pārtikas plēvi.
•	 Pirms pasniegšanas garnējiet ar augļiem un ēdamajiem ziediem, ja vēlaties tos izmantot.
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Porcijas: 10
Gatavošanas laiks: 40 min

DELIMANO VIRTUVES 
KOMBAINA PRO 
APRĪKOJUMS: 
• miksēšanas bļoda
• aizsargvāks
• uzgalis maisīšanai
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•	

Arbūzu pica
Sastāvdaļas:
•	 ½ tase (aptuveni 125 g) rikota siera
•	 ¼ tase (aptuveni 60 g) mīksta krēmsiera
•	 1 ēdamkarote medus
•	 ½ tējkarote vaniļas
•	 Arbūza šķēle
•	 Svaigas ogas, garnējumam
•	 Svaigas piparmētras, garnējumam
•	 Grauzdēts kokosrieksts, garnējumam

Gatavošana:
•	 Aprīkojiet Delimano virtuves kombainu PRO  ar uzgali maisīšanai un sakuliet rikota sieru, krēmsieru, medu un vaniļu.
•	 Uzklājiet maisījumu uz arbūza šķēles un garnējiet ar ogām, piparmētrām un grauzdētu kokosriekstu. Pasniedziet uzreiz.
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Porcijas: 6
Gatavošanas laiks: 10 min

DELIMANO VIRTUVES 
KOMBAINA PRO 
APRĪKOJUMS: 
• miksēšanas bļoda
• aizsargvāks
• uzgalis maisīšanai
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Saldētā siera kūka
Sastāvdaļas:
GAROZA:
•	 1 tase ar saldo cepumu drupatām (aptuveni 8 cepumi)
•	 ½ tase rupji kapātu sālsstandziņu
•	 ½ tase (aptuveni 55 g) pekanriekstu, rupji kapātu
•	 ¼ tase (aptuveni 50 g) cukura
•	 8 ēdamkarotes (1paciņa) nesālīta sviesta, izkausēta

PILDĪJUMS:
• 450 g krēmsiera, istabas temperatūrā
• 300 ml iebiezinātā piena
• 225 g trauks ar putukrējumu
• 1 tējkarote vaniļas ekstrakta
• Svaigas ogas

Gatavošana:
•	 Lielā bļodā rūpīgi samaisiet visas garozas sastāvdaļas.
•	 Iemīciet drupatas apaļā kūkas formā ar 23 cm diametru.
•	 Aprīkojiet Delimano virtuves kombainu PRO  ar uzgali maisīšanai un aptuveni 3 minūtes kuliet krēmsieru.
•	 Pievienojiet iebiezināto pienu un kuliet vēl 2-3 minūtes. Noņemiet sastāvdaļas no bļodas malām, lai pilnībā sajauktu tās kopā.
•	 Izmantojiet gumijas lāpstiņu, lai iemaisītu putukrējumu un vaniļas ekstraktu.
•	 Vienmērīgi uzklājiet krēmsiera masu uz garozas.
•	 Nosedziet pannu ar foliju un saldējiet vismaz 4 stundas.
•	 Pirms pasniegšanas servējiet ar svaigām ogām.
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Porcijas: 10
Gatavošanas laiks: 15 mins 
                 (+  saldēšanas laiks)

DELIMANO VIRTUVES 
KOMBAINA PRO 
APRĪKOJUMS: 
• miksēšanas bļoda
• aizsargvāks
• uzgalis maisīšanai



34



Mazās aveņu 
un baltās šokolādes 
siera kūkas
Sastāvdaļas:

Gatavošana:
•	 Ievietojiet 12 mafinu pannā papīra formiņas. Ieberiet cepumus virtuves kombainā un maliet, līdz iegūstat smalkas drupatas. 

Pievienojiet sviestu un sajauciet. Sadaliet drupatas papīra formās, piespiežot ar karotes aizmuguri. 30 minūtes dzesējiet ledusskapī.
•	 Aprīkojiet Delimano virtuves kombainu PRO  ar uzgali putošanai un ielejiet virtuves kombaina bļodā vārošu ūdeni. Uzkaisiet želatīnu 

un putojiet, līdz tas ir pilnībā izkusis. Dzesējiet 5 minūtes.
•	 Aprīkojiet Delimano virtuves kombainu PRO  ar uzgali maisīšanai, sakuliet krēmsieru un cukuru, līdz iegūstat viendabīgu masu. 

Pievienojiet želatīnu un turpiniet kult. Pēc tam pievienojiet krējumu un kuliet, līdz iegūstat viendabīgu masu. Iemaisiet kausēto 
šokolādi. Sadaliet 125 g aveņu starp kēksu pamatnēm. Ar karoti uzklājiet krēmsiera masu pār avenēm, nogludinot augšu. 6 stundas 
vai visu nakti paturiet ledusskapī, lai ievelkas. Pasniedziet, garnējot ar atlikušajām avenēm un pūdercukuru.

•	 125 g apaļo šokolādes cepumu
•	 60 g sviesta, kausēta
•	 40 ml vāroša ūdens
•	 2 tējkarotes želatīna pulvera
•	 375 g krēmsiera, mīksta
•	 55 g smalkā cukura

•	 160 ml saldā krējuma
•	 100 g kausētas un atdzesētas baltās 

šokolādes
•	 2 x 125 g trauciņi ar svaigām avenēm
•	 Pūdercukurs, servēšanai
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Porcijas: 12
Gatavošanas laiks: 25 mins 
                 (+ dzesēšanas laiks)

DELIMANO VIRTUVES 
KOMBAINA PRO 
APRĪKOJUMS: 
• miksēšanas bļoda
• aizsargvāks
• uzgalis maisīšanai
• uzgalis putošanai
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Ķiršu tiramisu  
Sastāvdaļas:
ĶIRŠU SĪRUPS UN ĶIRŠI:
•	 350 g ķiršu + daži garnēšanai
•	 2 ēdamkarotes ķiršu liķiera
•	 20 g cukura

Gatavošana:
•	 Izņemiet ķiršu kauliņus (atstājiet dažas ogas garnēšanai). Lielā bļodā samaisiet ķiršu liķieri, cukuru un 40 ml ūdens. Pievienojiet ķiršus 

un ļaujiet 10 minūtes pamirkt. Tikmēr pagatavojiet kafiju un stikla bļodā izkausējiet šokolādi ar šķipsniņu sāls virs viegli vāroša ūdens.
•	 Nokāsiet ķiršus. Atlikušo ķiršu sīrupu ielejiet kafijā, pēc tam pusi maisījuma uzlejiet uz puses no dāmu pirkstiņu apjoma. Izklājiet lielu, 

dziļu stikla bļodu ar dāmu pirkstiņiem, uzlejiet pusi no kausētās šokolādes. Pusi ķiršu izkārtojiet uz šokolādes un nolieciet malā.
•	 Atdaliet olu dzeltenumus no baltuma un lieciet olu dzeltenumus jaukšanas traukā ar maskarpones sieru, citrona sulu, miziņu no 1 

citrona un 120 g cukura. Aprīkojiet Delimano virtuves kombainu PRO  ar uzgali maisīšanai un, izmantojot augstu ātruma iestatījumu, 
4-5 minūtes kuliet, līdz iegūstat gaišu un gaisīgu masu. Pievienojiet vīnu un samaisiet. Izmazgājiet bļodu un aprīkojiet virtuves 
kombainu ar uzgali putošanai. Saputojiet olu baltumus ar 50 g smalkā cukura, līdz veidojas mīkstas smailes. Pievienojiet 1/3 olu 
baltuma olu dzeltenumu maisījumam un iemaisiet ar lāpstiņas palīdzību. Pēc tam iemaisiet atlikušos olu baltumus. Jūs iegūsiet 
gaisīgu, biezu masu.

•	 Pusi no krēma masas uzklājiet uz ķiršiem. Pārējo ķiršu un kafijas sīrupu uzlejiet uz atlikušajiem dāmu pirkstiņiem. Izkārtojiet tos 
virs ķiršiem un uzlejiet atlikušo kausēto šokolādi. Pievienojiet ķiršus un uzklājiet atlikušo krēma masu. Vismaz 1 stundu dzesējiet 
ledusskapī.

•	 Izņemiet ķiršu tiramisu no ledusskapja un garnējiet ar rīvētu šokolādi un ķiršiem. Pasniedziet. Glabājiet ledusskapī ne ilgā kā divas 
dienas.

TIRAMISU:
•	 100 ml kafijas, nesaldinātas
•	 100 g tumšās šokolādes (60 % - 70 % kakao)
•	 100 g dāmu pirkstiņu (cepumu)
•	 3 olas, lauku
•	 500 g maskarpones siera
•	 1 citrons, miziņa un sula
•	 3 ēdamkarotes deserta vīna
•	 170 g cukura
•	 40 g tumšās šokolādes, garnēšanai
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Porcijas: 6
Gatavošanas laiks: 30 mins 

DELIMANO VIRTUVES 
KOMBAINA PRO 
APRĪKOJUMS: 
• miksēšanas bļoda
• aizsargvāks
• uzgalis maisīšanai
• uzgalis putošanai



ZILĀ: 
skaidru debesu un 

bezgalīgas jūras krāsa
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Citrona un melleņu 
siera kūciņas
Sastāvdaļas:
•	 2 loksnes atkausētas smilšu mīklas plāksnes (garozai)

Pildījums:
•	 225 g krēmsiera, mīksta
•	 1 tējkarote vaniļas ekstrakta
•	 1 burka (aptuveni 290 ml) citronu biezeņa, atdalīta
•	 225 g trauks putukrējuma 
•	 1 tase (aptuveni 150 g) svaigu melleņu
•	 Pūdercukurs (pēc izvēles)
          

Gatavošana:
•	 Uzkarsējiet cepeškrāsni līdz 230 °C. Izritiniet garozas mīklas loksnes uz darba virsmas. Sagrieziet 24 apļos. Ja nepieciešams, atkārtoti 

izrullējiet pārpalikumus. Iespiediet apļus neieziestās mafinu formās, uzlokot malas un nogludinot tās. Apakšas sadurstiet ar dakšu.
•	 5-7 minūtes cepiet, līdz mīkla kļūst zeltaini brūna. Pārlieciet no pannas uz režģa, lai atdzesētu.
•	 Aprīkojiet Delimano virtuves kombainu PRO  ar uzgali maisīšanai un sakuliet krēmsieru un vaniļu. Pēc tam piekuliet ¼ tasi citronu 

biezeņa. Iemaisiet trešdaļu putukrējuma, pēc tam iemaisiet atlikušo daļu.
•	 Ieklājiet katrā kūciņā 2 ēdamkarotes krēmsiera maisījuma, virsū uzlieciet 1 tējkaroti citronu biezeņa. Garnējiet ar mellenēm. Pirms 

pasniegšanas paturiet ledusskapī. Ja vēlaties, varat uzkaisīt pūdercukuru.
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Porcijas: 24
Gatavošanas laiks: 40 min (+ atdzesēšana) 

DELIMANO VIRTUVES 
KOMBAINA PRO 
APRĪKOJUMS: 
• miksēšanas bļoda
• aizsargvāks
• uzgalis maisīšanai
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Melleņu un medus
siera kūka
Sastāvdaļas:
•	 250 g cepumu
•	 90 g sviesta, kausēta
•	 2 ēdamkarotes vāroša ūdens
•	 2 tējkarotes želatīna pulvera
•	 250 g krēmsiera, mīksta
•	 115 g medus
•	 1 tējkarote citronu sulas

•	 1 tējkarote vaniļas ekstrakta
•	 125 ml saldā krējuma
•	 250 g melleņu
•	 90 g medus, papildus
•	 35 g pistāciju bez čaumalām, sakapātu 

(pēc izvēles)

Gatavošana:
•	 Samaliet cepumus virtuves kombainā, līdz iegūstat drupatas. Pievienojiet sviestu un sajauciet. Kūkas formā, ar izņemamu apakšu 

un 23 cm diametru iespiediet cepumu masu gan pamatnē, gan sānos – aptuveni 2 cm dziļumā. 30 minūtes atdzesējiet ledusskapī.
•	 Aprīkojiet Delimano virtuves kombainu PRO  ar uzgali putošanai un ielejiet virtuves kombaina bļodā vārošu ūdeni. Uzkaisiet želatīnu 

un putojiet, līdz tas ir pilnībā izkusis. Dzesējiet 5 minūtes.
•	 Nomainiet putojamo pret uzgali maisīšanai un 5 minūtes kuliet krēmsieru, medu, citronu sulu un vaniļu, līdz iegūstat gaišu un 

gaisīgu masu. Pievienojiet krēmu un kuliet 2 minūtes līdz masa mazliet sabiezē. Kombainam turpinot darboties, pievienojiet želatīna 
maisījumu. Iemaisiet pusi no mellenēm. Ielejiet maisījumu cepumu pamatnē. 2 minūtes atdzesējiet, līdz nosēžas.

•	 Izņemiet siera kūku no pannas. Garnējiet ar atlikušajām mellenēm. Uzlejiet medu un uzkaisiet pistācijas (pēc izvēles).
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Porcijas: 10
Gatavošanas laiks: 30 min (+ atdzesēšana) 

DELIMANO VIRTUVES 
KOMBAINA PRO 
APRĪKOJUMS: 
• miksēšanas bļoda
• aizsargvāks
• uzgalis maisīšanai
• uzgalis putošanai
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Melleņu siera kūka
             

Sastāvdaļas:
•	 ¾ tase saberztu vaniļas vafeļu (aptuveni 22 vafeles)
•	 2 ēdamkarotes sviesta, izkausēta

Pildījums:
•	 1 ¼ tējkarote želatīna bez piedevām
•	 2 ēdamkarotes auksta ūdens
•	 225 g krēmsiera, mīksta
•	 1 ½ tējkarote citronu sulas
•	 ½ tējkarote rīvētas citrona miziņas
•	 1 tase zefīru krēma
•	 1 ½ tase (aptuveni 90 g) putukrējuma
•	 1 tase (aptuveni 150 g) svaigu vai saldētu melleņu

Gatavošana:
•	 Mazā bļodiņā sajauciet vafeļu drupatas un sviestu. Iemīciet 15 cm diametra kūkas pannā ar izņemamu apakšu, kas ieziesta ar eļļu; 

nolieciet malā.
•	 Izmērcējiet želatīnu mazā kastrolī ar aukstu ūdeni; ļaujiet 1 minūti nostāvēties. Sildiet virs mazas liesmas, līdz želatīns ir pilnībā 

izkusis; atdzesējiet.
•	 Ielieciet krēmsieru mazā bļodā un aprīkojiet Delimano virtuves kombainu PRO  ar uzgali maisīšanai; pakāpeniski iekuliet želatīnu 

maisījumā, līdz iegūstat viendabīgu masu. Pievienojiet citrona sulu un miziņu. Sakuliet zefīru krēmu. Iemaisiet putukrējumu. 
•	 Virtuves kombainā sablendējiet mellenes; iemaisiet krēmsiera masā. Uzziediet uz garozas. Apklājiet un pa nakti ievietojiet ledusskapī. 

Noņemiet pannas malas.
•	 Garnējiet ar svaigām mellenēm.
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Porcijas: 4
Gatavošanas laiks: 25 mins 
                 (+ dzesēšanas laiks)

DELIMANO VIRTUVES 
KOMBAINA PRO 
APRĪKOJUMS: 
• miksēšanas bļoda
• aizsargvāks
• uzgalis maisīšanai
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Vasaras nogales 
plūmju kūka          
             

Sastāvdaļas:
•	 190 g miltu nolīdzināti 

mērtraukā
•	 1 ½ tējkarote cepamā 

pulvera
•	 1 tējkarote kanēļa
•	 ¼ tējkarote muskatrieksta
•	 1/8 tējkarote kardamona

•	 ½ tējkarote sāls
•	 113 g nesālīta, mīksta 

sviesta un vēl neliela deva 
pannai

•	 200 g + 25 g cukura, 
atsevišķi

•	 1 liela ola

•	 1 tējkarote vaniļas 
ekstrakta

•	 120 ml piena (var būt ar 
zemu tauku saturu)

•	 455 g plūmju, bez kauliņa, 
sagrieztas četrās daļās

Gatavošana:
•	 Uzkarsējiet cepeškrāsni līdz 175 °C un ievietojiet cepeškrāsns režģi vidējā pozīcijā. Ieziediet 23 cm diametra kūkas formu. (Varat 

gatavot arī 23 cm diametra cepamajā traukā vai pīrāgu pannā un pasniegt ar visu pannu.)
•	 Aprīkojiet Delimano virtuves kombainu PRO  ar uzgali maisīšanai un sakuliet miltus, cepamo pulveri, kanēli, muskatriekstu, 

kardamonu un sāli.
•	 Aptuveni 3 minūtes kuliet sviestu un 1 tasi cukura, līdz iegūstat gaišu un gaisīgu masu. Pievienojiet olu un vaniļu, kuliet ar lēnu 

ātruma iestatījumu, līdz masa ir sajaukusies. Pamazām pievienojiet miltus, pamīšus pielejot pienu, un kuliet ar zemu ātruma 
iestatījumu, līdz iegūstat viendabīgu masu. (Piezīme: mīkla ātri sabiezēs.)

•	 Ielejiet mīklu sagatavotajā pannā un nogludiniet virsmu ar lāpstiņu. Noklājiet virsmu ar plūmēm (ar miziņu uz augšu) apļveida 
rakstā, nosedzot lielāko daļu mīklas. Izkaisiet atlikušos 25 g cukura pār plūmēm.

•	 Cepiet 60 līdz 70 minūtes, līdz virsma kļūst zeltaina un centrs nosēžas.
•	 Kad kūka ir tikko izņemta no cepeškrāsns, izvelciet nazi gar malām un pēc tam noņemiet formas sānus, atstājot pamatni (ja 

izmantojat kūkas formu). Ļaujiet kūkai pilnībā atdzist uz režģa. Sagrieziet un, ja vēlaties, pasniedziet kopā ar saldējumu vai 
putukrējumu.

PADOMS: Apklātu kūku vairākas dienas varat glabāt istabas temperatūrā. Sasaldētu to var glabāt līdz 
pat 3 mēnešiem. Kad tā ir atdzisusi, ietiniet divkāršā alumīnija folijas kārtā vai plastmasas plēvē vai 
arī ievietojiet saldētavas maisā. Pirms pasniegšanas ļaujiet atkust nakts garumā uz virtuves letes.
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Porcijas: 8-10
Gatavošanas laiks: 80-90 min

DELIMANO VIRTUVES 
KOMBAINA PRO 
APRĪKOJUMS: 
• miksēšanas bļoda
• aizsargvāks
• uzgalis maisīšanai



  Pasūtiet Delimano virtuves kombainu  PRO,       kas pieejams  divās krāsās:

Gaisīgi un rāmi  
BALTĀ 
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  Pasūtiet Delimano virtuves kombainu  PRO,       kas pieejams  divās krāsās:

Ugunīgi 
SARKANĀ
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