ROBOTUL DE BUCĂTĂRIE
KITCHEN ROBOT PRO

Deserturi în culori!

Prepari deserturi și dulciuri doar de Crăciun sau la ocazii speciale? Eviți cumva aceste delicatese pentru
că îți dorești să petreci mai mult timp în aer liber? Sau pentru că gătitul dulciurilor consumă foarte mult
timp? Sau pentru că nu vrei să faci căldură în toată casa ținând cuptorul pornit mai mult timp? Nici nu ai
idee ce pierzi. Gândește-te la toate fructele proaspete de sezon pe care le-ai putea folosi, și la prăjiturile
reci care îți lasă gura apă, pe care le-ai putea face cu aceste fructe și cu o cremă delicioasă. Desertul
perfect. Bineînțeles, dacă ai robotul perfect de bucătărie care va face toată treaba grea pentru tine. Tu
doar alegi rețeta preferată și te bucuri din plin de ele.

Îti prezentãm robotul Delimano Kitchen Robot Pro

–Este un robot modern, compact, puternic și inteligent, care te ajută oricând vrei să
pregătești un desert!
Alege culoarea preferată:

ALB imaculat sau ROŞU intens
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Robotul de bucătărie Delimano Kitchen Robot Pro a
fost dezvoltat și construit cu un scop clar - să obțină •
rezultate perfecte. Iar pentru a obține rezultate
perfecte, robotul Delimano Kitchen Robot Pro este
conceput impecabil, începând de la elementele
esențiale. De aceea este un profesionist adevărat:

• O bazã mai durabilã, pentru performantã
adãugatã
Robotul nostru Delimano Kitchen Pro are un angrenaj
metalic; ca să îți explicăm pe scurt care este importanța
acestuia, imaginează-ți angrenajul ca fiind o articulație
din brațul sau piciorul tău. Dacă articulația nu este
sănătoasă, încetează să mai funcționeze corect în timp,
la fel ca brațul sau piciorul tău... Ai nevoie de articulații
bune, tot așa cum Kitchen Robot Pro are nevoie de
un angrenaj bun pentru performanțe îndelungate și
constante. Angrenajul metalic face ca robotul Kitchen
Robot Pro să fie mai durabil și îi prelungește semnificativ
durata de viață.

• Putere mare
Are un motor puternic de 1400 W
care transformă ingredientele în
aluatul perfect pentru pâine sau
pizza, face cea mai bună frișcă
sau bezea, mixează perfect
crema pentru prăjituri și multe
altele. Funcționează cu un singur

buton, care are 6 opțiuni de viteză și funcția PULSE.

Un aparat inteligent - pornire cu control
PCB
Robotul de bucătărie Delimano
FĂRĂ
Kitchen Robot Pro este dotat cu
STROPI
tehnologia de pornire inteligentă
Smart Soft Start, care adaugă
încet și treptat RPM la fiecare
setare de viteză, ceea ce face
ca aparatul să fie mai puțin
zgomotos și mai stabil și constant, funcționând mai
uniform chiar și în cazul operațiunilor mai complicate.
Aceasta înseamnă că nu va sări imediat de la 0 la un
nivel ridicat de rotații pe minut, așa cum fac majoritatea
mixerelor fixe sau manuale, cauzând ca ingredientele
să stropească în toate direcțiile. Creșterea progresivă
a rotațiilor nu numai că previne împroșcarea sau
pulverizarea făinii în toate direcțiile, dar are și rolul de
a îmbunătăți rezultatele obținute: aluatul, cremele,
amestecurile vor fi mai omogene. De asemenea,
prelungește durata de viață a produsului.

• Un aparat care pune punctul pe “i” cu stil
LED cu lumină albastră de jur
împrejurul butonului de control.
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• Mişcãri ample ale angrenajului planetar
Acest angrenaj are grijă ca telul/
paletele să ajungă în fiecare
parte a bolului de mixare,
nelăsând niciun un ingredient
neamestecat.

Delimano Kitchen Robot Pro vine cu
accesoriile de bazã, astfel cã este gata
pentru orice operatiune!

• Bol din otel inoxidabil şi

sistem de protectie împotriva stropirii cu
fixare independentã
În ciuda dimensiunii sale
compacte și confortabile,
ideale și pentru bucătării mai
mici, robotul Delimano Kitchen
Robot Pro are un bol mare din
oțel inoxidabil, cu capacitate
de 4,5 l. Pentru a menține
bucătăria curată, este dotat
și cu un sistem de protecție
împotriva stropirii. Dar nu este
un sistem obișnuit, ci este unul
cu fixare independentă: stă
mereu la locul lui, chiar dacă
ridici brațul robotului; este un detaliu care te va face
să lucrezi cu și mai multă plăcere cu acest robot. Ba
mai mult, sistemul de protecție împotriva stropirii are
un ajutaj mare pentru a adăuga cu ușurință ingrediente
solide sau lichide în timpul mixării.
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TEL
(din oțel inoxidabil)

SPIRALĂ
(anti-aderent)

PALETĂ
(anti-aderent)

Cu siguranță orice bucătărie are nevoie de unDelimano
Kitchen Robot Pro, care este esențial pentru rețete ce
necesită coacere sau nu. Acesta transformă prepararea
rețetelor într-o activitate distractivă, reducând timpul
necesar, întrucât tu nu trebuie să îți folosești mâinile și
prin urmare te poți pregăti pentru etapa următoare, în
vreme ce Delimano Kitchen Robot Pro își vede de treabă.

Sã încercãm gusturile pline de culoare ale
deserturilor favorite
Fiecare sezon ne arata lumea în cele mai frumoase
culori. Trăiește din plin și pregătește rețete delicioase,
pline de culoare și prospețime, și totodată cu gust și
textură bogate. Nu trebuie să faci un efort prea mare,
deoarece Delimano Kitchen Robot Pro te va ajuta în
cel mai potrivit mod posibil. A fost conceput pentru
perfecțiune!
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GALBEN şi
PORTOCALIU
culorile soarelui, ale bucuriei,
sperantei şi fericirii .
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Pandişpan cu lâmâie
Ingrediente:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

175 g unt nesărat, înmuiat, și puțin în plus pentru tavă
175 g zahăr praf auriu
3 ouă mari
3 lămâi mari bio, cu coaja rasă, plus 4-4 1/2 linguri de zeamă de lămâie
250 g de făină cu agent de creștere
½ lingurițe de praf de copt
100 g iaurt grecesc
400 g zahăr pentru glazură
oajă de lămâie

Porții: 10-12
Timp de preparare: 80 min
DELIMANO
KITCHEN
ROBOT PRO:
• bol pentru mixare
• sistem de protecție
împotriva stropirii
• paletă de mixare
• tel

Mod de preparare:
•
•
•

•

Se încălzește cuptorul la 170 grade C/150 grade C cu ventilație/gaz la etapa 3. Se unge cu unt o tavă adâncă cu fundul larg,
de 18 cm, și aplică o foaie de copt.
Se bat untul și zahărul praf cu ajutorul robotului de Delimano Kitchen Robot Pro, cu paleta de mixare, până când amestecul
devine afânat și de o culoare deschisă. Se sparg ouăle și se adaugă pe rând, bătând bine amestecul după fiecare ou adăugat,
apoi se mixează coaja de lămâie. Se adaugă făina, praful de copt și 1/2 lingurițe de sare, apoi se adaugă iaurtul.
Se pune amestecul cu o lingură în tava în care ai pus o foaie de copt, netezind amestecul cu ajutorul unei spatule. Se coace în
centrul cuptorului timp de 50-55 minute, sau până când se face maro-aurie la suprafață și este fermă la atingere. Se răcește în
tavă timp de 10 minute înainte de a o răsturna pe un suport tip grilă, pentru a se răci complet (într-un recipient etanș, ține până
la patru zile, iar în congelator se poate păstra până la patru luni).
Când ești gata să o decorezi, cerne zahărul pudră în bolul Delimano Kitchen Robot Pro și folosește-l pentru a bate zahărul cu
suficientă zeamă de lămâie pentru a crea o glazură groasă. Pune prăjitura pe un platou sau pe un suport de prăjituri, apoi aplică
glazura deasupra cu lingura, lăsând glazura să se scurgă un pic peste margini. Presară deasupra coajă de lămâie rasă și taie
felii generoase de prăjitură pentru a o servi.
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Prãjiturã rãsturnatã
de mango şi cocos
Ingrediente:
SIROP DE COCOS:
•
80 g lapte de cocos
•
80 g zahăr
•
1 lămâie (doar zeama)
•
½ lingurițe esență de vanilie

CAKE:
•
1 mango copt
•
115g unt, moale, la
temperatura camerei
•
165 g zahăr
•
90 g nucă de cocos

•
•
•
•

deshidratată
165 g făină universală
140 g lapte de cocos
1 linguriță de praf de
copt
2 ouă

Porții: 10
Timp de preparare: 80 min (+timpul de răcire)
DELIMANO
KITCHEN
ROBOT PRO:
• bol pentru mixare
• sistem de protecție
împotriva stropirii
• paletă de mixare

Mod de preparare:
•
•

•

•

•

Se pregătește siropul de cocos: Se pun laptele de cocos și zahărul într-o cratiță. Se pune cratița la foc mediu și se aduce la
punctul de fierbere, apoi se reduce căldura și se mai lasă pe foc un minut. Se îndepărtează de pe foc, se adaugă zeama de lămâie
și esența de vanilie. Se dă la o parte și se lasă să se răcească.
Se pulverizează sau se unge o tavă de copt de 23 cm (se poate folosi și o tavă de 24 cm) cu unt obișnuit sau cu unt de cocos (nu
uita de marginile tăvii). Se decojește mango și se taie în felii subțiri. Se așează feliile de mango conform modelului dorit în tavă. Ai
grijă să acoperi tot fundul tăvii. Se toarnă uniform siropul peste mango și se pune la frigider timp de 10 minute. Se preîncălzește
cuptorul la 180 grade C.
Într-un bol mic se amestecă nuca de cocos deshidratată, făina universală și praful de copt. Se aplică paleta de mixare la Kitchen
Robot Pro și se amestecă zahărul și untul timp de aproximativ 5 minute. Se adaugă un ou, se mixează în continuare, apoi se mai
adaugă un ou doar după ce primul este complet incorporat. Alternativ, se adaugă ingredientele uscate (amestecul de nucă de
cocos și făină) și laptele de cocos, și se mixează bine cu amestecul de unt, până când se obține o compoziție bine incorporată.
Se scoate tava cu feliile de mango din frigider. Se pune încet cu lingura aluatul peste feliile de mango și se uniformizează cu
ajutorul unei spatule. Loviți ușor tava de blatul de lucru de câteva ori, după ce ați întins aluatul, pentru a elimina bulele de aer.
Puneți tava în cuptorul preîncălzit și coaceți la 180 grade C timp de 50-60 minute sau până când prăjitura devine maro-aurie pe
deasupra, iar scobitoarea introdusă în centru rămâne curată.
Scoateți prăjitura din cuptor și lăsați-o timp de 5 minute să se răcească puțin. Puneți un suport tip grilă deasupra tăvii și rotiți tava
rapid. Ridicați tava și lăsați prăjitura să se răcească timp de 30-60 minute. Tăiați în felii la dimensiunea dorită și serviți. Păstrați
prăjitura la temperatura camerei sau în frigider până la două zile.

Sugestie: Aveti grijã când rãsturnati prãjitura, deoarece atât prãjitura cât şi siropul sunt fierbinti.
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Spumã de iaurt
Ingrediente:
•
•
•
•
•
•

3 g de foi de gelatină fără arome
100 g iaurt simplu sau iaurt grecesc
20 g zahăr
1 linguriță de licor limoncello (opțional)
150 g frișcă
10 g zahăr pentru glazură

Porții: 4
Timp de preparare: 15 min (+60 minute
în care se lasă să se așeze)
DELIMANO
KITCHEN
ROBOT PRO:
• bol pentru mixare
• sistem de protecție
împotriva stropirii
• tel

Mod de preparare:
•
•

Se pun foile de gelatină într-o ceașcă umplută cu apă rece de la frigider. Se lasă timp de 10 minute.
Se pune o ceașcă de apă într-o cratiță și se pune la foc mediu. Se adaugă iaurtul, zahărul pudră și limoncello în bol. Se pune bolul
deasupra cratiței, având grijă ca bolul să nu se atingă de apa din cratiță în nicio clipă pe durata întregului proces. Când se dizolvă
zahărul iar amestecul este cald, se adaugă foile uscate de gelatină. Se amestecă totul cu o spatulă și se dă de o parte.

Sugestie: Stoarceti uşor foile de gelatinã pentru a îndepãrta apa.

•
•

Montați telul pe robotul Delimano Kitchen Robot Pro și amestecați frișca și zahărul pentru glazură, până când se întărește.
Adăugați 1/3 din frișcă peste amestecul de iaurt și amestecați bine, cu ajutorul unei spatule. Adăugați restul de frișcă prin mișcări
ușoare, pentru a obține o spumă aerată. Turnați spuma în 4 cești de sticlă și lăsați la frigider timp de o oră. Se servește proaspătă, cu
fructe de sezon.
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Tiramisu tropical
Ingrediente:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

250 g mascarpone
300 ml frișcă lichidă
o cutie de 160 ml de cremă de cocos
70 g zahăr pentru glazură
4 linguri de rom de cocos
4 lămâi verzi, cu coaja rasă, plus coajă rasă sub
formă de spirale subțiri (vezi sugestia) pentru a servi
150 g pișcoturi
2 mango coapte mediu, decojite și feliate
50 g de fulgi de cocos, prăjiți

LICHIDUL DE ÎNSIROPARE:
•
300 ml suc de mango
•
2 lămâi verzi, stoarse
•
5 linguri de rom de cocos

Porții: 8-10
Timpde preparare: 35 min (+se lasă la frigider
peste noapte)
DELIMANO
KITCHEN
ROBOT PRO:
• bol pentru mixare
• sistem de protecție
împotriva stropirii
• paleta de mixare

Mod de preparare:
•
•
•

Se montează paleta de mixare pe Delimano Kitchen Robot Pro și se amestecă mascarpone, frișca lichidă, crema de cocos, zahărul
pentru glazurat și romul, până când amestecul este suficient de gros încât rămâne închegat când opriți aparatul și ridicați paleta; apoi
se adaugă zeama de lămâi verzi.
Se prepară lichidul de însiropare, amestecând sucul de mango, zeama de lămâi verzi și romul într-o carafă, apoi se toarnă într-un bol
cu marginea joasă.
Se pregătește un vas de dimensiuni medii (aproximativ 30 cm x 20 cm). Se înmoaie jumătate din pișcoturi în lichidul de însiropare cam
10 secunde pe fiecare parte și se pun într-un singur strat în vas, apoi se toarnă deasupra 3-4 linguri de lichid. Se pune deasupra un
strat constând din jumătate din crema de mascarpone, apoi un strat de felii de mango (se folosesc cam jumătate din felii). Repetați
procesul cu pișcoturile rămase, crema de mascarpone și feliile de mango. Lăsați la rece timp de 5 ore, sau de preferință peste noapte.
Înainte de a servi, presărați pe deasupra fulgii de cocos și spiralele din coajă de lămâie verde.

Sugestie: Pentru a face spiralele din coajã de lâmâie verde: Decojiti lãmâia cu ajutorul unui aparat de
decojiti, apoi tãiati panglicile rezultate în fâşii subtiri - se vor ondula dupã câteva minute.
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Cheesecake cu
piersici şi cremã
Ingrediente:
•
•
•
•
•
•
•
•

80 ml apă la punctul de fierbere
50 g unt, tăiat în bucăți
150 g făină obișnuită
¼ lingurițe de bicarbonat de sodiu
80 ml lapte bătut
1 linguriță de coajă de lămâie rasă fin
330 g zahăr pudră
3 ouă

•
•
•
•
•
•
•

Porții: 16
Timp de preparare: 80 min

500 g cremă de brânză, înmuiată
240 g smântână
1 linguriță extract de vanilie
3 piersici coapte mediu, tăiate în felii mari
75 g zahăr pudră, extra
1 lingură zeamă de lămâie
300 ml smântână cu 35% grăsime

DELIMANO
KITCHEN
ROBOT PRO:
• bol pentru mixare
• sistem de protecție
împotriva stropirii
• paleta de mixare
• tel

Mod de preparare:
•
•
•
•
•
•

Se preîncălzește cuptorul la 180 grade C. Se unge o tavă de 20 cm x 30 cm și se pune o foaie de copt, acoperind fundul și marginile,
și lăsând-o să atârne peste margini.
Se aplică paleta de mixare la robotul Delimano Kitchen Pro și se pun apa și untul în bolul de mixare. Se mixează până când untul se
topește. Se adaugă făina, bicarbonatul de sodiu, laptele bătut, coaja de lămâie, jumătate din zahăr și 1 ou. Se mixează ingredientele
până la omogenizare.
Se toarnă amestecul în tava pregătită. Se coace timp de 15 minute sau până când, atunci când introduceți o scobitoare în centrul
prăjiturii, aceasta rămâne curată. Se scoate din cuptor. Se reduce căldura la 160 grade C.
Se atașează paleta de mixare la Delimano Kitchen Robot Pro pentru a amesteca crema de brânză, 120 g de smântână, restul de
zahăr, restul de ouă și vanilia într-un bol, până când amestecul este uniform și omogen. Se toarnă peste baza de prăjitură din tavă.
Se netezește suprafața. Se coace timp de 30 de minute sau până se așează. Se dă la o parte pentru a se răci.
Între timp, se ridică temperatura cuptorului la 220 grade C. Se pune o foaie de copt într-o tavă. Se amestecă piersicile, zahărul
suplimentar și zeama de lămâie într-un bol. Se pune amestecul în tava acoperită cu foaie de copt. Se coace timp de 12-15 minute
sau până la caramelizare. Se răcește.
Se schimbă paleta de mixare cu telul și se bat crema cu restul de smântână până când amestecul se întărește. Se pune cu lingura
peste cheesecake. Deasupra se pun piersici și se toarnă sirop.
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Prãjiturã fluture
Ingrediente:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

110 g unt, moale la temperatura camerei
110 g zahăr pudră
2 ouă
1 linguriță extract de vanilie
110 g făină cu agent de creștere
½ linguriță de praf de copt
1 lingură de lapte, plus 2 linguri dacă este
necesar pentru a dilua crema de unt
gem de căpșuni (opțional)
decorațiuni (opțional)

BUTTERCREAM:
•
300 g zahăr pentru glazurat
•
150 g unt, înmuiat
•
2 lingurițe pastă de vanilie

Porții: 10
Timp de preparare: 30 min
DELIMANO
KITCHEN
ROBOT PRO:
• bol pentru mixare
• sistem de protecție
împotriva stropirii
• paleta de mixar

Mod de preparare:
•

•
•

Se încălzește cuptorul la 180 grade C/160 grade C cu ventilație/gaz. Se unge o tavă pentru cupcake-uri care are 10 spații. Pentru
a face pandișpanul, puneți untul, zahărul, ouăle, vanilia, făina, praful de copt și laptele în bolul de mixare și amestecați-le cu paleta
de mixare Delimano Kitchen Robot Pro până când compoziția este bine închegată, uniformă și are o culoare deschisă. Împărțiți
compoziția în spațiile pentru cupcake-uri și coaceți timp de 15 minute până când este maro-aurie la suprafață, iar dacă introduceți o
scobitoare în mijloc aceasta rămâne curată. Lăsați pe un suport tip grilă să se răcească.
În vreme ce prăjiturile se răcesc, folosiți din nou paleta de mixare pentru a face crema de unt, mixând împreună zahărul de glazurat,
untul și vanilia până când obțineți un amestec afânat și deschis la culoare. Adăugați laptele suplimentar dacă vi se pare că amestecul
este prea dens.
După ce prăjiturile se răcesc, folosiți un cuțit ascuțit pentru a tăia partea superioară a acestora, apoi tăiați partea superioară în două.
Puneți cu un dispozitiv pentru creme sau întindeți crema pe deasupra prăjiturilor, apoi apăsați ușor două jumătăți semi-circulare pe
crema de unt, pe fiecare prăjitură, așezându-le într-un astfel de unghi încât să arate ca aripile de fluture. Cupcake-urile se pot servi
deja, sau le puteți decora cu puțin gem în centru și cu decorațiuni, după preferințe.

17

18

Piersici coapte
Ingrediente:
•
•
•
•
•
•

3 piersici medii
2 linguri de zahăr brun
¼ lingurițe scorțișoară
1 vârf de nucșoară (opțional)
3 linuri de unt
înghețată de vanilie pentru servit

Porții: 6
Timp de preparare: 50 min
DELIMANO
KITCHEN
ROBOT PRO:
• bol pentru mixare
• sistem de protecție
împotriva stropirii
• tel

Mod de preparare:
•
•
•

Se preîncălzește cuptorul la 163 grade C. Se taie piersicile în jumătate și se scot sâmburii, apoi se pun cu partea tăiată în sus într-o
tavă de dimensiuni medii.
Se montează telul la Delimano Kitchen Robot Pro și se bat împreună zahărul, scorțișoara și nucșoara, dacă o folosiți. Se presară
amestecul peste fiecare jumătate de piersică. Se taie untul în 3 fragmente egale, apoi se taie în jumătate fiecare bucată astfel obținută.
Se pune o bucată de unt în centrul fiecărei piersici.
Se coc până când piersicile devin moi dar nu își pierd forma, aproximativ 40 de minute. Se servesc cu înghețată de vanilie.
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Cheesecake cu
gin şi apã tonicã
Ingrediente:
•
•
•
•
•
•

250 g biscuiți digestivi
100 g unt, topit
600 g cremă de brânză
100 g zahăr pentru glazurat
coaja și zeama de la 1 lămâie verde, plus
zeamă în plus pentru servire
50 ml gin

•
•
•
•
•

Porții: 10-12
Timp de preparare: 30 min (+ +răcire și refrigerare peste
noapte)

280 ml smântână lichidă
o cutie de 250 ml de gin și tonic
2 linguri de zahăr pudră
1 lămâie, stoarsă pe jumătate, iar
cealaltă jumătate se feliază fin
-2 bezele medii, sfărâmate

DELIMANO
KITCHEN
ROBOT PRO:
• bol pentru mixare
• sistem de protecție
împotriva stropirii
• paleta de mixare

Mod de preparare:
•

•

•
•

Se unge și se pune foaie de copt într-o tavă cu fundul larg de 23 cm. Se pun biscuiții digestivi într-o pungă de plastic pentru alimente
și se sfărâmă cu ajutorul unui făcăleț, sau se sfărâmă într-un blender. Se transferă într-un bol, apoi se toarnă peste ei untul topit. Se
montează paleta de mixare la Delimano Kitchen Robot Pro și se amestecă bine până când bucățile de biscuiți sunt bine învelite în unt.
Se toarnă amestecul în tava pregătită și se apasă cu fermitate pe fundul tăvii, pentru a crea un strat uniform. Se lasă la rece în frigider
timp de 1 oră, pentru ca ingredientele să se așeze bine.
Pentru umplutură, puneți crema de brânză, zahărul de glazurat și zeama de lămâie verde într-un bol, apoi se bat cu paleta de mixare
până la omogenizare. Se toarnă ginul și smântâna lichidă, și se continuă mixarea până când amestecul este dens și bine închegat.
Apoi se pune cu lingura peste baza din biscuiți și se întinde până la margini. Se netezește partea de deasupra a prăjiturii cu spatele
unei linguri sau cu o spatulă. Se lasă la frigider peste noapte.
Se toarnă cutia de gin și tonic într-o cratiță, se adaugă zahărul pudră și zeama de lămâie și se dau în clocot. După ce s-au redus la
consistența unui sirop (aproximativ 3-4 minute la foc mare), se lasă să se răcească puțin, apoi se adaugă zeama de lămâie verde și
feliile de lămâie și se adaugă siropul. Lăsați să se răcească complet.
Pentru servire, puneți baza tăvii pe o cutie, apoi trageți treptat în jos de marginile tăvii. Transferați prăjitura pe un platou, îndepărtând
hârtia de copt și baza tăvii. Se decorează cu o mână de bezea sfărâmată și apoi se toarnă siropul pe deasupra, presărând și felii de
lămâie peste prăjitură. Adăugați puțină zeamă de lămâie verde și serviți.
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şi ROŞU

sunt culorile dulci şi
savuroase ale exuberantei.
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Brioşe cu
limonadã roz
Ingrediente:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

CREMA DE UNT ROZ:
125 g unt, înmuiat
•
250 g unt, înmuiat
220 g zahăr pudră
•
500 g amestec de zahăr pentru
glazurat
1 lingură de coajă de lămâie rasă fin
•
2 linguri de limonadă de zmeură
2 ouă
225 g făină cu agent de creștere
120 g smântână
2 linguri de zeamă de lămâie
160 g cremă de lămâie
limonadă de zmeură, pentru a turna deasupra
felii de lămâie, pentru servire

Porții: 12
Timp de preparare: 45 min (+ timpul de răcire)
DELIMANO
KITCHEN
ROBOT PRO:
• bol pentru mixare
• sistem de protecție
împotriva stropirii
• paleta de mixare

Mod de preparare:
•
•

•
•
•

Se preîncălzește cuptorul la 180 grade C. Se aplică forme de hârtie într-o tavă pentru brioșe cu 12 spații.
Se folosește paleta de mixare a robotului Delimano Kitchen Pro pentru a amesteca untul, zahărul și coaja de lămâie în bolul de mixare
până când compoziția este cremoasă și deschisă la culoare. Se adaugă ouăle, câte unul, mixând bine după fiecare ou adăugat. Se
adaugă făina și se amestecă cu lingura pentru a o incorpora. Se adaugă smântâna și zeama de lămâie și se amestecă cu lingura
pentru a le incorpora. Se adaugă crema de lămâie și se fac mișcări ușoare verticale cu lingura pentru a da compoziției un aspect
marmorat.
Se distribuie în mod egal amestecul în formele de hârtie din tavă. Se coc timp de 20-25 minute, sau până când trec testul scobitorii.
Se dau de-o parte pentru a se răci.
Pentru a face crema de unt roz, folosiți din nou paleta de mixare pentru a bate untul până când capătă o nuanță foarte deschisă.
Se adaugă treptat zahărul pentru glazurat, în etape, amestecând bine după fiecare cantitate adăugată. Se adaugă limonada și se
amestecă bine, până la incorporarea completă.
Se pune cu lingura crema de unt într-o pungă pentru patiserie cu orificiu canelat de 1 cm. Se aplică peste cupcake-uri. Se presară
deasupra limonada rămasă și se decorează cu felii de lămâie.
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Cheesecake
cu cãpşuni
Ingrediente:
•
•
•
•
•
•
•

85 g biscuiți cu conținut redus de grăsime
200 g cremă de brânză degresată
200 g iaurt grecesc cu 0% grăsime
4 linguri de zahăr pudră
câțiva stropi de extract de vanilie
2 linguri de gem de căpșuni de bună calitate
100 g căpșuni, cu codițele îndepărtate și feliate

Porții: 4
Timp de preparare: 10 min
DELIMANO
KITCHEN
ROBOT PRO:
• bol pentru mixare
• sistem de protecție
împotriva stropirii
• -paleta de mixare

Mod de preparare:
•
•
•

Se pun biscuiții într-o pungă de plastic și se sfărâmă cu un făcăleț până când se fac bucăți grosiere. Se distribuie în patru pahare sau
boluri mici.
Se montează paleta de mixare pe Delimano Kitchen Robot Pro și se mixează crema de brânză, iaurtul, zahărul și vanilia până când se
obține o compoziție uniformă, apoi se pune cu lingura peste biscuiții sfărâmați și se lasă la rece până când doriți să le serviți.
Se amestecă gemul cu o lingură într-un bol, până când devine moale, apoi se adaugă și se amestecă ușor căpșunile. Distribuiți egal
acest amestec între porțiile de cheesecake și serviți.
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Ceşcute cu cheesecake
de zmeurã
Ingrediente:

Porții: 8
Timp de preparare: 25 min
DELIMANO
KITCHEN
ROBOT PRO:
• bol pentru mixare
• sistem de protecție
împotriva stropirii
• paleta de mixare

CREMA PENTRU CHEESECAKE:
ALTE INGREDIENTE:
•
1 ½ cutii de cremă de brânză
•
8 biscuiți de graham
•
3 linguri de zahăr granulat
•
340 g zmeură proaspătă
•
1 ceașcă (aprox. 240 g) smântână grasă
•
½ (aprox. 160 g) gem de zmeură
•
1 lingură de zeamă de lămâie proaspăt stoarsă

Mod de preparare:
•
•
•

Se montează paleta de mixare la Delimano Kitchen Robot Pro și se mixează crema de brânză cu zahărul până se obține o compoziție
omogenă.
Se reduce operarea robotului la viteză joasă și se adaugă treptat smântâna grasă. Se crește viteza și se mixează până când amestecul
este dens și ferm, aproximativ 2 minute. Se mixează apoi zeama de lămâie.
Se pun cu lingura biscuiții de graham sfărâmați în ceșcuțe. Se pune deasupra aluatul de cheesecake, zmeura și gemul, alternând
straturile roșii cu aluatul de cheesecake. Se lasă la frigider cel puțin 2 ore înainte de servire.
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Plãcintã cu cheesecake
şi fructe proaspete
Ingrediente:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Porții: 10
Timp de preparare: 40 min
DELIMANO
KITCHEN
ROBOT PRO:
• sistem de protecție
împotriva stropirii
• paleta de mixare

44 biscuiți pentru ceai
8 linguri de unt nesărat, topit
450 g cremă de brânză la temperatura camerei
½ cești (aprox. 100 g) zahăr granulat
1 ½ cești (aprox. 360 g) de smântână grasă foarte rece
2 linguri de zeamă de lămâie proaspăt stoarsă
2 clementine, decojite și feliate
1 kiwi, decojit și feliat
¼ cești de afine sau căpșuni
flori comestibile, pentru servire

Mod de preparare:
•
•
•
•

Într-un robot universal de bucătărie, mixați cu funcția Pulse biscuiții până se fac bucăți fine. Adăugați untul topit și folosiți funcția pulse
pentru a le îmbina. Puneți amestecul într-o tavă de plăcintă de 23 cm și apăsați uniform amestecul pe fundul acesteia și pe margini.
Lăsați la frigider cel putin 20 de minute.
Montați paleta de mixare la Delimano Kitchen Robot Pro și mixați crema de brânză și zahărul într-un bol mare la viteză medie-mare
până când se omogenizează, aproximativ 2 minute. Reduceți viteza și adăugați treptat smântâna. Măriți viteza la medie-mare și mixați
până când amestecul este ferm, aproximativ 3 minute. Mixați zeama de lămâie. Distribuiți uniform acest amestec pe baza prăjiturii.
Lăsați la frigider până când amestecul este închegat, cel puțin 4 ore sau până la două zile, acoperind-o cu folie alimentară de plastic
după o oră.
Înainte de servire, puneți deasupra fructele și florile comestibile, dacă alegeți să le folosiți.
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Pizza de pepene
Ingrediente:
•
•
•
•
•
•
•
•

½ cești (aprox. 125 g) ricotta
¼ cești (aprox. 60 g) cremă de brânză moale
1 lingură de miere
½ lingurițe vanilie
o felie de pepene
fructe proaspete de pădure pentru decor
mentă proaspătă, pentru decor
fulgi de cocos copți, pentru decor

Porții: 6
Timp de preparare: 10 min
DELIMANO
KITCHEN
ROBOT PRO:
• bol pentru mixare
• sistem de protecție
împotriva stropirii
• paleta de mixare

Mod de preparare:
•
•

Se montează paleta de mixare la robotul Delimano Kitchen Pro și se mizează ricotta, crema de brânză, miere și vanilia până la
obținerea unui amestec omogen.
Se întinde amestecul peste felia de pepene și se decorează pe deasupra cu fructe de pădure, frunze de mentă și fulgi de cocos. Se
servește imedia
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Cheesecake înghetat
Ingrediente:
BLAT:
•
1 ceașcă de biscuiți de graham sfărâmați (aprox. 8 biscuiți)
•
½ cești sticks-uri rupte în bucăți grosiere
•
½ cești (aprox. 55 g) nuci pecan, tocate grosier
•
¼ cești (aprox. 50 g) zahăr
•
8 linguri (1 pachet) de unt sărat, topit

Porții: 10
Timp de preparare: 15 mins (+timpul de congelare)
DELIMANO
KITCHEN
ROBOT PRO:
• bol pentru mixare
• sistem de protecție
împotriva stropirii
• paleta de mixare

UMPLUTURĂ:
•
450 g cremă de brânză la temperatura camerei
•
o cutie de 300 ml de lapte condensat îndulcit
•
un recipient de 225 g glazură înghețată, decongelată
•
1 linguriță extract de vanilie pură
•
fructe proaspete de pădure

Mod de preparare:
•
•
•
•
•
•
•
•

Într-un bol mare, amestecați ingredientele pentru blat până când se îmbină complet.
Apăsați amestecul de biscuiți pe fundul unei tăvi cu margini detașabile de 23 cm.
Montați paleta de mixare la robotul Delimano Kitchen Pro și mixați crema de brânză timp de 3 minute.
Adăugați laptele condensat îndulcit și mixați încă 2-3 minute. Aveți grijă să curățați bine marginile bolului pentru a incorpora complet
toate ingredientele.
Folosiți o spatulă de cauciuc pentru a adăuga cu mișcări verticale glazura și extractul de vanilie.
Întindeți uniform umplutura din cremă de brânză peste blat.
Acoperiți tava cu folie alimentară și congelați cel puțin 4 ore.
Înainte de servire se decorează cu fructe proaspete de pădure.
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Mini cheesecake cu
zmeurã şi ciocolatã
albã
Ingrediente:
•
•
•
•
•
•

125 g biscuiți cu ciocolată
60 g unt, topit
40 ml apă la punctul de fierbere
2 lingurițe de praf de gelatină
375 g cremă de brânză, înmuiată
55 g zahăr pudră

•
•
•
•

Porții: 12
Timp de preparare: 25 mins (+timpul de răcire)
DELIMANO
KITCHEN
ROBOT PRO:
• bol pentru mixare
• sistem de protecție
împotriva stropirii
• paleta de mixare
• tel

160 ml smântână grasă
100 g granule de ciocolată albă, topite
și răcite
2x125 g coșulețe de zmeură proaspătă
zahăr pentru glazurat, pentru servire

Mod de preparare:
•
•
•

Într-o tavă pentru brioșe cu 12 spații se pun forme de hârtie. Se pun biscuiții într-un robot universal de bucătărie și se sfărâmă până se
formează bucăți fine. Se adaugă untul și se mixează din nou pentru a le omogeniza. Se împarte amestecul egal în formele de hârtie,
apăsându-l ferm cu spatele unei linguri. Se pune la frigider timp de 30 de minute, pentru a se răci.
Se montează telul la Delimano Kitchen Pro și se pune apa la punctul de fierbere în bolul de mixare. Se adaugă gelatina și se mixează
până la dizolvarea completă. Lăsați să se răcească timp de 5 minute.
Se schimbă telul cu paleta de mixare și se mixează crema de brânză cu zahărul într-un bol, până obțineți un amestec omogen. Se
adaugă gelatina și continuați să mixați. Apoi se adaugă smântâna, mixând până la omogenizare. Amestecați cu lingura ciocolata
topită. Presărați 125 g zmeură peste baza de biscuite a prăjiturilor. Puneți amestecul de cremă de brânză cu o lingură peste zmeură,
netezind suprafața. Puneți la frigider timp de 6 ore sau peste noapte, sau până când prăjiturile se „așează”. Se servesc decorate cu
restul de zmeură și se presară deasupra zahăr pentru glazurat.
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Tiramisu cu cireşe
Ingrediente:
SIROPUL DE CIREȘE ȘI CIREȘELE:
•
350 g cireșe+câteva în plus pentru decor
•
2 linguri de lichior de cireșe
•
20 g zahăr

TIRAMISU:
•
100 ml cafea, neîndulcită
•
100 g ciocolată neagră (60-70% cacao)
•
100 g pișcoturi (biscuiți)
•
3 ouă bio
•
500 g mascarpone
•
1 lămâie (coaja rasă și zeama)
•
3 lingurițe de vin pentru desert
•
170 g zahăr
•
40 g ciocolată neagră, pentru decor

Porții: 6
Timp de preparare: 30 mins
DELIMANO
KITCHEN
ROBOT PRO:
• bol pentru mixare
• sistem de protecție
împotriva stropirii
• paleta de mixare
• tel

Mod de preparare:
•
•
•

•
•

Se scot sâmburii cireșelor (cu excepția celor de decor). Într-un bol mare se amestecă lichiorul de cireșe, zahărul și 40 ml de apă. Se
adaugă cireșele și se lasă timp de 10 minute să se înmoaie. Între timp preparați cafeaua și topiți ciocolata cu un vârf de sare într-un
bol de sticlă, pus peste o cratiță cu apă care fierbe încet.
Se scurg cireșele. Turnați restul de sirop de cireșe în cafea, apoi turnați jumătate din amestec peste jumătate din pișcoturi. Într-un vas
mare și adânc de sticlă se dispun uniform pișcoturile, apoi se toarnă pe deasupra jumătate din ciocolata topită peste pișcoturi. Se pun
jumătate din cireșe peste ciocolată și să dă de-oparte.
Se separă ouăle, se pun gălbenușurile într-un bol de mixare cu brânza mascarpone, zeama de lămâie, coaja rasă de la 1 lămâie și 120
g zahăr pudră. Se montează paleta de mixare la robotul Delimano Kitchen Pro și se mixează la viteză mare timp de 4-5 minute, sau
până când amestecul este afânat și deschis la culoare. Se adaugă vinul și se amestecă bine cu lingura. Curățați bolul și montați telul
pe robot. Bateți albușurile cu 50 g de zahăr pudră până când se întăresc. Se adaugă 1/3 din albușuri peste amestecul de gălbenușuri
și se amestecă ușor cu mișcări verticale, apoi se amestecă în același fel restul de albușuri. Veți obține un amestec cremos și afânat.
Se pune cu lingura jumătate din cremă peste cireșe. Turnați restul de sirop de cireșe și cafea peste restul de pișcoturi. Puneți pișcoturile
peste cireșe și presărați deasupra restul de ciocolată topită. Adăugați cireșele și puneți cu lingura pe deasupra restul de cremă. Puneți
la frigider cel puțin 1 oră.
Scoateți tiramisu cu cireșe din frigider și decorați-l cu ciocolata sfărâmată și cu cireșe. Se servește. Se poate păstra la frigider până la
două zile.
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este culoarea cerului senin
şi a oceanului infinit .
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Tarte cu cheesecake,
lâmâie şi afine
Ingrediente:
•

2 foi de blat de plăcintă refrigerat

Porții: 24
Timp de preparare: 40 min (+timpul de răcire)
DELIMANO
KITCHEN
ROBOT PRO:
• bol pentru mixare
• -sistem de protecție
împotriva stropirii
• -paleta de mixare

FILLING:
•
225 g cremă de brânză, înmuiată
•
1 linguriță extract de vanilie
•
1 borcan (aprox. 290 ml) cremă de lămâie, împărțită
•
225 g glazură congelată, dezghețată
•
1 ceașcă (aprox. 150 g) afine proaspete
•
Zahăr pudră, opțional

Mod de preparare:
•
•
•
•

Se preîncălzește cuptorul la 230 grade C. Pe blatul de lucru, întindeți blaturile de plăcintă. Tăiați 24 de cercuri cu ajutorul unui cuțit
circular pentru tăiat prăjituri, reîntinzând resturile dacă este necesar. Apăsați cercurile astfel obținute pe fundul și parțial pe marginile
unor forme pentru brioșe neunse, netezind marginile. Perforați generos aluatul cu o furculiță.
Se coace la cuptor până când devine maro-auriu, 5-7 minute. Îndepărtați-le din formele de brioșe și puneți-le pe un suport tip grilă
pentru a se răci complet.
Montați paleta de mixare la robotul Delimano Kitchen Pro și mixați crema de brânză și vanilia până la incorporarea completă; mixați
¼ ceașcă de cremă de lămâie. Adăugați cu mișcări verticale cu ajutorul unei linguri o treime din glazură, apoi amestecați în același
fel restul de glazură.
Puneți 2 linguri din amestecul de brânză în fiecare tartă individuală; puneți deasupra câte o linguriță de cremă de lămâie. Decorați cu
afine; puneți la frigider până la servire. Dacă doriți, puteți decora cu zahăr pudră.
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•

Tartã cheesecake
cu afine şi miere
Ingrediente:
•
•
•
•
•
•
•

250 g biscuiți
90 g unt, topit
2 linguri de apă la punctul de fierbere
2 lingurițe de praf de gelatină
250 g cremă de brânză, înmuiată
115 g miere
1 linguriță zeamă de lămâie

•
•
•
•
•

Porții: 10
Timp de preparare time: 30 min (+timpul de răcire)
DELIMANO
KITCHEN
ROBOT PRO:
• bol pentru mixare
• sistem de protecție
împotriva stropirii
• paleta de mixare
• tel

1 linguriță extract de vanilie
125 ml smântână grasă
250 g afine
90 g miere, suplimentar
35 nuci de fistic, decojite și tocate
(opțional)

Mod de preparare:
•
•
•

•

Se procesează biscuiții într-un robot universal de bucătărie pentru a-i sfărâma. Se adaugă untul și se mixează până la incorporare.
Apăsați amestecul de biscuiți pe fundul și marginile unei tăvi cu piese detașabile, cu adâncimea de 2 cm și diametrul de 23 cm. Se
lasă la rece în frigider timp de 30 minute.
Se montează telul la robotul Delimano Kitchen Pro și se pune apa la punctul de fierbere în bolul de mixare. Se presară gelatina și se
mixează până la dizolvarea completă. Se lasă să se răcească timp de 5 minute.
Se schimbă telul cu paleta de mixare și se mixează crema de brânză, mierea, zeama de lămâie și vanilia într-un bol timp de 5 minute
sau până când capătă o consistență ușoară și afânată. Se adaugă smântâna și se mixează timp de 2 minute sau până când amestecul
se îngroașă un pic. Cu robotul în funcțiune, adăugați treptat amestecul de gelatină. Amestecați cu lingura jumătate din afine. Turnați
amestecul peste baza de biscuiți. Lăsați la rece 2 ore sau până se „așează” ingredientele.
Scoateți cheesecake-ul din tavă. Decorați cu restul de afine. Turnați deasupra mierea suplimentară și presărați fistic (opțional).
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Cheesecake cu afine
Ingrediente:
•
•

3/4 cești de napolitană cu vanilie, sfărâmată (aproximativ 22 napolitane)
2 linguri de unt topit

UMPLUTURĂ:
•
1 ¼ gelatină fără arome
•
2 linguri de apă rece
•
225 g cremă de brânză, înmuiată
•
1½ lingurițe zeamă de lămâie
•
½ lingurițe coajă rasă de lămâie
•
1 ceașcă de cremă de marshmallow
•
1 ½ cești (aprox. 90 g) de glazură
•
1 ceașcă (aprox. 150 g) afine proaspete sau congelate

Porții: 4
Timp de preparare: 25 min (+timpul de răcire)
DELIMANO
KITCHEN
ROBOT PRO:
• bol pentru mixare
• sistem de protecție
împotriva stropirii
• paleta de mixare

Mod de preparare:
•
•
•
•
•

Într-un bol mic, se amestecă napolitanele sfărâmate și untul. Se apasă amestecul pe fundul unei tăvi cu elemente detașabile de 15
cm, unsă cu spray de gătit; se dă de-o parte.
Într-o cratiță mică, înmuiați gelatina în apă rece; lăsați-o timp de 1 minut. Încălziți la foc mic, amestecând până când gelatina se
dizolvă complet; lăsați să se răcească.
Puneți crema de brânză într-un bol mic și montați paleta de mixare la robotul Delimano Kitchen Pro; mixați treptat gelatina în amestec
până când devine onctuos. Adăugați zeama și coaja de lămâie. Mixați apoi crema de marshmallow. Adăugați glazura cu lingura, prin
mișcări verticale.
Zdrobiți afinele sub formă de piure într-un robot universal; amestecați-le cu lingura prin mișcări verticale în amestecul de brânză.
Puneți compoziția cu lingura peste blat. Acoperiți și lăsați la frigider peste noapte. Îndepărtați pereții tăvii.
Decorați cu afine proaspete.
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Prãjiturã cu prune
târzii de varã
Ingrediente:

•
•
•
•
•

190 g făină universală,
pusă în ceașca de măsură
și netezită
1 ½ lingurițe praf de copt
1 linguriță scorțișoară
¼ lingurițe nucșoară
1/8 lingurițe cardamon

•
•
•
•

½ lingurițe sare
113 g unt nesărat,
înmuiat, plus o cantitate
suplimentară pentru uns
200 g plus 25 g zahăr,
împărțit
1 ou mare

•
•
•

1 linguriță extract de vanilie
120 ml lapte (se poate
folosi lapte degresat)
455 g prune, cu sâmburii
scoși și tăiate în patru

Porții: 8-10
Timp de preparare: 80-90 min
DELIMANO
KITCHEN
ROBOT PRO:
• bol pentru mixare
• sistem de protecție
împotriva stropirii
• -paleta de mixare

Mod de preparare:
•
•
•
•
•
•

Preîncălziți cuptorul la 175 grade C și setați grila la poziția de mijloc. Ungeți o tavă de 23 cm cu pereții detașabili. Alternativ, prăjitura
se poate face într-o tavă obișnuită de 23 cm și se servește direct din tavă.
Montați paleta de mixare la robotul Delimano Kitchen Pro și mixați făina, praful de copt, scorțișoara, nucșoara, cardamonul și
sarea.
Se mixează untul cu 1 ceașcă de zahăr până când amestecul este deschis la culoare și afânat, aproximativ 3 minute. Se adaugă oul
și vanilia și se mixează la viteză mică până la incorporare. Se adaugă treptat amestecul de făină, alternând cu laptele, și se mixează
la viteză mică până când amestecul este onctuos. (Notă: aluatul va fi destul de gros)
Se pune aluatul în tava pregătită și se netezește deasupra cu o spatulă. Se pun prunele pe deasupra, cu pielița în sus, într-un model
circular, astfel încât să acopere cât mai mult suprafața aluatului. Presărați restul de 25 g zahăr peste prune.
Coaceți pentru 60-70 minute, până când prăjitura este aurie deasupra și fermă la mijloc.
Când prăjitura este abia scoasă din cuptor, treceți cu un cuțit pe marginile tăvii și îndepărtați marginile detașabile, lăsând baza la
locul ei (dacă folosiți o tavă cu margini detașabile). Lăaați prăjitura să se răcească pe un suport tip grilă. Se feliază și se servește cu
înghețată sau frișcă, după preferințe.

Sugestie: Puteti pãstra prãjitura acoperitã la temperatura camerei pentru mai multe zile. Se poate
congela pânã la 3 luni. Dupã ce s-a rãcit complet, o puteti înveli în douã straturi de folie de aluminiu
sau folie alimentarã din plastic, sau o puteti pune într-o pungã pentru congelator de dimensiuni mari.
Decongelati-o peste noapte înainte de a o servi.
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Cumpãrã robotul Delimano Kitchen

WHITE
Imaculat şi sclipitor
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Robotul PRO în douã culori

ROŞU
intens

47

Dragi cumpărători,
Bun venit în familia Delimano! Sperăm că ești mulțumit de noul produs și suntem convinși că va
fi alături de tine pentru multă vreme.
Pentru a vă ura bun venit în familia noastră, vă trimitem un cupon exclusiv și vă oferim șansa de
a economisi
la cumpărarea unui alt produs Delimano, la alegerea voastră.
Puteți folosi reducerea de 10% imediat, pentru orice produs Delimano care nu este deja redus,
la alegerea voastră. Poate fi orice produs, oricât ar costa.

10%

Îmbunãtãteşte-ti retetele cu coajã rasã
de portocale, nuci sau ciocolatã, şi dã
formã prãjiturilor tale fãrã niciun efort.
Actualizeazã-ti robotul Delimano Kithcen
Robot cu accesoriile disponibile şi bucurã-te
de beneficii suplimentare ale robotului tãu.

valabil doar pentru 30 de zile

Cuponul este
, așa că nu ratați ocazia.
Încrederea pe care ne-o arătați înseamnă foarte mult pentru noi, și vom face tot posibilul pentru
a vă oferi în continuare serviciile pe care le meritați.
Cu stimă,
Alina Pricea
Brand Manager Delimano

10%

SETUL DE RĂZUIRE ȘI FELIERE

SETUL DE PASTE ȘI PRĂJITURI

VASUL DE MIXARE 1,5 L

SETUL DE CARNE ȘI CÂRNAȚI

REDUCERE
valabil doar 30 de zile
021 407 66 00
www.delimano.ro• în magazine
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