
од цела 
Европа кои 

можете да ги 
подготвите 
со Delimano 

Family 
Magic Mix

Најдобрите празнични рецепти

FAMILY
MAGIC MIX



ПАМЕТНО, 
СЕОПФАТНО 
РЕШЕНИЕ ЗА 

ПОДГОТОВКА ЗА 
ТЕСТА И МНОГУ 

ПОВЕЌЕ
Delimano Family Magic 

Mix е сет кој едноставно 
мора да го имате во 

вашиот дом. Практичен 
рачен миксер со маталки 
од не’рѓосувачки челик 

и 5 брзини, високо-
квалитетен сад за матење 

од не’рѓосувачки челик 
со капацитет од 4 л и 
сет од 4 парчиња 3Д 
калапи за колачи! За 
најразлични рецепти.

ВО НЕГО СЕ 
КРИЕ МАГИЈА

Само замислете, 
сакате да подготвите 

смеса за печење и 
единственото нешто 

кое ви е потребно 
е Family Magic 

Mix. Затоа што во 
него е сокриена 

целата магија! Ова 
компактно решение 

кое заштедува 
простор, е одлично за 
подготовка на тесто 
или подготовка на 
храна во текот на 

целата година.

РЕШЕНИЕ БЕЗ 
НЕРЕД!

Дали сакате да 
се ослободите од 

нередот во вашата 
кујна и од сите оние 
дамки кои е речиси 
невозможно потоа 

да ги исчистите? Со 
заштитниот капак, 

сè што подготвувате 
е под контрола и ќе 
остане во садот за 

матење.     

НЕ САМО ЗА 
ТЕСТА, ТУКУ 
И ЗА СВЕЖИ 

САЛАТИ!

Практичниот додаток 
за рендање и сечкање 
на капакот, го прават 

садот идеален за 
подготовка на свежи 
зеленчукови салати. 

Можете и да ја 
послужите салатата 
директно од садот!
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ЗА МОМЕНТИ 
НА СРЕЌА!

Сетот е особено 
идеален за мајки и 
баби кои сакаат да 

бидат креативни со 
децата и внуците. 

Споделете ги 
магичните моменти 
со нив и зголемете ја 
божиќната среќа во 

вашето срце.
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Gatuaj, Festoj, Çdo dite. 

Пита со вишни
AL
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Вкусни десерти кои се многу едноставни за подготовка. 
Уживајте во десертите без додавање на многу шеќер. На 
пример, прославете со пита од вишни.

СОСТОЈКИ 
• 500 гр вишни     • 250 гр брашно    • 100 гр шеќер
• 3 јајца      • 3 лажици млеко   • 50 гр стопен путер
• 30 мл маслиново масло   • кора од лимон    • ванила
• 1 лажичка прашок за печиво 

ДЕЛОВИ НА FAMILY MAGIC SET

•  сад за матење
•  капак за заштита од прскање
•  рачен миксер
•  додаток за крупно рендање

ПОДГОТОВКА
Пред да почнете да ги матите состојките, земете еден лимон и изрендајте го со додатокот. 
Во садот за матење ставете јајца и шеќер, наместете го капакот и матете додека да 
добиете кремаста смеса.   

По неколку минути додадете го млекото, стопениот путер, маслиновото масло и 
ренданиот лимон и продолжете да матите. Полека додавајте го брашното, прашокот за 
печиво, ванилата и продолжете да мешате со лажица.     

На крај додадете ги вишните и ставете ја смесата во рерна да се пече 45 минути на 180 °C.

ПОРЦИИ
за 4 лица

ВРЕМЕ НА 
ПОДГОТОВКА

20 min

ПЕЧЕЊЕ
45 мин.

СОВЕТ 
Извалкајте ги 

вишните во 
брашно и извадете 

ги семките. Вака 
ќе останат на 

површината и нема 
да паднат на дното 
додека колачот се 

пече.
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Kuhaj. Slavi. Svaki dan.

Босански локум
BiH
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„Босански локум“ е традиционален босански десерт кој е 
едноставен за подготовка и многу често се наоѓа на трпезата во 
сите земји на Балканот. Најчесто се послужува со турско кафе.

СОСТОЈКИ
• 500 гр брашно
• 2 лажици масло 
• 250 гр путер 
• 100 гр сечкани ореви
• 3 лажици шеќер во прав 

ДЕЛОВИ ОД FAMILY MAGIC SET
• сад за матење
• капак
• рачен миксер
• калапи за колачиња (по желба)

ПОДГОТОВКА
Ставете го брашното, шеќерот, оревите и путерот во садот за матење. Матете додека 
да добиете компактна смеса. Во случај смесата да е леплива, додадете брашно. 
Ставете ја смесата на ладно еден час. Потоа со сукало направете кора со дебелина од 3 см и од неа направете 
долги ленти. Секоја од лентите исечете ја на 5 см. Можете да користите и калапи.  

Печете 1 час и 30 минути на 130 °C. Кога ќе се оладат извалкајте ги во шеќер во прав.

ВРЕМЕ НА 
ПОДГОТОВКА
1 час и 45 минути

ПЕЧЕЊЕ
1 час и 30 мин

СОВЕТ 
Послужете го 

локумот со шолја 
традиционално 

турско кафе.  
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Готви. Празнувай. Всеки ден.

Мермерен куглоф
BG
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Мермерната торта има потекло од 19-тиот век. За прв пат е 
подготвена во Германија и многу брзо рецептот е споделен насекаде 
низ светот. Таа станува едно од традициналните јадења за Божиќ.

СОСТОЈКИ 
• 300 гр брашно           • 225 гр шеќер         • 120 мл растително масло 
• 2 јајца            • 10 гр ванилин шеќер        • 1 лажица прашок за печиво 
• 1 лажица какао во прав           • шеќер во прав (за декорација)

ДЕЛОВИ НА FAMILY MAGIC SET
• сад за матење 
• капак 
• рачен миксер 
• додаток за рендање

ПОДГОТОВКА
Загрејте ја рерната на 160-170°C. Додадете ги сите состојки освен какаото во 
садот за матење. Изматете ги состојките со миксерот на мала брзина. Постепено 
зголемувајте ја брзината до средина околу 3 минути, потоа исклучете го миксерот 
и изгребете ги состојките кои се залепиле на ѕидот од садот. ¾ од смесата ставете во 
садот за печење. Додадете го какаото во остатокот од смесата во садот за матење и 
продолжете да матите. Смесата со какао истурете ја во садот за печење. Со чепкалка 
прошарајте низ смесата за да добиете ефект на мермер. Печете 50 минути, или 
пак, можете да проверите дали колачот е печен со помош на чепкалката (доколку нема ништо залепено на 
неа, готово е). Оставете го колачот да се олади во садот за печење околу 10 минути и потоа извадете го. Кога 
целосно ќе се олади, наросете шеќер во прав.

ПОРЦИИ
8 лица

ВРЕМЕ НА 
ПОДГОТОВКА 

1 ч 15 мин

ПЕЧЕЊЕ
50 мин

СОВЕТ 
За идеален вкус 
додадете ореви 
или лешници, 

суво овошје или 
парчиња 
чоколадо.
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Vařte, Oslavujte, Každý den.

Колачиња со портокал
CZ
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ПОРЦИИ
50-60 колачиња

ВРЕМЕ НА 
ПОДГОТОВКА 

2 часа и 30 мин

СОВЕТ 
Измешајте ги 

состојките и додадете 
го ренданото 

чоколадо со помош 
на додатокот кој 

се наоѓа на самиот 
капак.

Колачињата со портокал се многу популарни за Новогодишните 
празници поради традицијата на ова овошје. Порано, портокалот можел 
да се најде само во одредено годишно време, па затоа самото набавување 
на портокал во зима делувало навистина егзотично. Тој е симбол на 
сонцето, па така јадењето портокал е како да добивате сонце среде 
зима. Денес, портокалите се достапни во текот на целата година, но сѐ 
уште се златно, магично овошје кое ја прави зимата поубава.

СОСТОЈКИ (околу 450 гр тесто) 
• 300 гр брашно   • 100 гр црно чоколадо – крупно рендано
• 125 гр путер   • 125 гр кафеав шеќер                    • прстофат сол 
• 200 гр брашно   • рендана кора од 1 портокал                   • 1 јајце 
• 6 гр прашок за печиво
Глазура
• 150 гр шеќер во прав  • 3-4 супени лажици сок од портокал 
или декорација со чоколадо

ДЕЛОВИ FAMILY MAGIC SET
сад за матење • капак 
рачен миксер • додаток за рендање

ПОДГОТОВКА
Изматете го путерот, шеќерот, солта, лушпата од портокал и јајцето, додадете го 
чоколадото, брашното со прашокот за печиво и подгответе тесто. Завиткајте го во 
фолија и оставете го во фрижидер 2 часа. Потоа направете кора со дебелина од ½ 
см и од неа исечете колачиња со помош на калапите. Печете на 190°C (170°C со вентилатор) неколку минути, 
додека да добијат светло кафена боја. Оставете ги колачите да се оладат на решетка.
Глазура:
Сокот додадете го во шеќерот за да ја добиете посакуваната густина. Глазурата истурете ја врз колачињата и 
оставете ги да се исушат. Можете да ги декорирате со стопено чоколадо.
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Küpseta. Tunne rõõmu. Iga päev.

Ѓумбир мафини со крем од кикирики
EE

12



ПОРЦИИ
7 мафини

ВРЕМЕ НА 
ПОДГОТОВКА 

60 мин.

ПЕЧЕЊЕ
25-35 мин.

Едноставен рецепт за мафини со вкус на зимски зачини. Одлични за 
декорација на празничната трпеза благодарение на преливот од крем 
сирење.

СОСТОЈКИ 
200 гр пченично брашно       • 1 мала лажичка прашок за печиво    • 100 гр шеќер 
1 мала лажичка цимет       • 1 мала лажичка ѓумбир                             • 100 мл масло 
100 мл кисела павлака       • 1 јајце        • 1 круша
Крем
• 50 гр крем сирење (на собна температура)   • 75 гр путер од кикирики  
• 100 мл шлаг/хопла      • солени јатки за декорација 
• калапи за мафини за печење

ДЕЛОВИ НА FAMILY MAGIC SET
• сад за матење  • капак 
• рачен миксер   • капак со додаток за рендање

ПОДГОТОВКА
Во садот за матење изматете ги брашното, прашокот за печиво, шеќерот, циметот и ѓумбирот. Потоа додадете го 
маслото, павлаката и јајцето, покријте го садот со заштитниот капак и матете сè заедно. 
    
Излупете ја крушата, потоа ставете го капакот со додаток за рендање и изрендајте ја крушата директно во садот. 
Наполнете ги калапите со тестото и печете на 170 °C, 25-35 минути. 

Оставете ги мафините да се оладат пред да ги покриете со кремот од путер од кикирики.   
За подготовка на кремот изматете го крем сирењето и путерот од кикирики. Прелијте ги мафините со кремот и 
наросете со солени јатки.
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Kuham. Uživam. Svaki dan.
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Колачиња со ѓумбир
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Колачите со ѓумбир се нешто на кое веројатно се сеќаваме од празничната 
трпеза. Оваа традиција започнува во 12-тиот век во Германските 
манастири, каде колачите со ѓумбир се конзумирале со пиво и вино. 
Подоцна, ренданите колачиња се користеле како зачин или пак за 
згуснување на јадењето. Набрзо, овој превкусен рецепт почнал да се 
подготвува за празничните трпези.

СОСТОЈКИ (тесто) 
• 500 гр брашно   • 3 јајца  • 150 гр шеќер
• ½ кора од портокал   • 150 гр мед • 40 гр путер
• 1 прашок за печиво
• 1 пакетче зачин за подготовка на колачиња со ѓумбир (или направете мешавина од по  
   1 лажичка цимет, ѓумбир и пимент, и по ½ лажичка морско оревче и каранфилче)
Декорација
• 200 гр чоколадо за готвење   • 130 гр маргарин   • шарени шеќерни трошки

ДЕЛОВИ НА FAMILY MAGIC SET
• сад за матење   • заштитен капак          • рачен миксер 
• додаток за рендање   • калапи за колачиња

ПОДГОТОВКА
Подготовка на колачиња со ѓумбир
Ставете ги јајцата и шеќерот во садот за матење. Наместете го заштитниот капак и матете. Потоа 
додадете го брашното. Медот ставете го во мал сад за готвење и на ниска температура постојано 
мешајте за да омекне (не го ставајте садот директно на рингла, држете го над неа). Откако ќе 
омекне, додадете го медот во садот со брашното. Додадете го путерот кој претходно сте го стопиле 
и сте го оставиле да се олади. Наместете го додатокот за рендање и изрендајте ја кората од 
портокал директно во садот. Ставете ги и останатите состојки. Измешајте ги убаво сите состојки 
со раце, завиткајте го тестото во фолија и оставете го на собна температура 24 часа. Следниот ден 
ставете од брашното на работната маса и сосема малку измесете го тестото. Направете кора и од 
неа подгответе ги колачињата со помош на 3Д калапите. Колачите ставете ги во тавата за печење 
која претходно сте ја намастиле со путер. Печете на 200 °C, 7-8 минути. Оставете ги да се оладат.
Декорација
Растопете ги чоколадото и маргаринот. Оставете ги малку да се оладат. Горниот дел од колачето 
потопете го во чоколадото и потоа ставете го на мрсна хартија. Декорирајте ги со шарените 
шеќерни трошки. Оставете ги убаво да се оладат.

ПОРЦИИ
околу 60 - 75 колачиња

ВРЕМЕ НА 
ПОДГОТОВКА 

1 час 30 мин
(ја вклучува подготовката 
на тестото првиот ден + 

време на печење и декорација 
следниот ден)

ПЕЧЕЊЕ
7-8 мин.

СОВЕТ 
 Во садот за матење 
растопете ги чоколадото и 
маргаринот врз врела вода. 
Кремот ќе биде мазен и сјаен.

 Додатокот за рендање 
можете да го користите и за 
декорација на колачињата. 
Вкусот ќе биде уште подобар 
со чоколадни трошки.
 
 Колачињата можете да ги 
чувате во садот за матење 
покриен со капак, за да 
бидат меки и вкусни подолг 
временски период.
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Sülve. Főve. Mindennap.
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Унгарска Жербо торта
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Унгарската Жербо торта (Zserbо szelet) е најпознат унгарски десерт кој 
е поврзан со кафетеријата Жербо во центарот на Будимпешта. За нас 
Жербо е превкусна домашна торта со ореви и џем од кајсии, покриена 
со чоколадо. Божиќ и Велигден не можат ни да се замислат без овој 
неодолив десерт. Оваа торта ја направил францускиот слаткар Емил 
Жербо кој живеел и работел во Унгарија.

СОСТОЈКИ (тесто) 
За тестото
• 500 гр обично брашно   • 25 гр пченица    • 250 гр маргарин или путер 
• 1 квасец    • 2 жолчки од јајца   • 1 лажица шеќер 
• 100 мл полномасно млеко  • кора од половина лимон  • прстофат сол
За полнењето
• 150 гр мелени ореви   • 50 гр шеќер во прав   • 400 гр домашен џем од кајсии
За чоколадниот прелив
• 100 гр путер    • 4 лажици шеќер   • 4 лажици вода  
• 4 лажици какао во прав (20-22%)

ДЕЛОВИ ОД FAMILY MAGIC SET
• сад за матење • заштитен капак • рачен миксер

ПОДГОТОВКА
Во помал сад загрејте го малку млекото (треба да биде млако) и активирајте го квасецот со шеќерот. Во голем сад рачно измешајте 
го брашното и маргаринот или путерот. Смесата ќе биде како трошки. Додадете го јајцето, двете жолчки, смесата со квасец и шеќер, 
прстофатот сол и кората од лимон. Убаво измесете. Доколку е неопходно додадете уште брашно. Тестото поделете го на 4 топчиња, 
покријте ги и оставете ги да стасаат 30 минути. Загрејте ја рерната на 180°C. Тавата за печење премачкајте ја со путер и брашно. На 
набрашнета површина со сукало направете кора во големина на тавата за печење. Ставете го тестото во тавата.   
Првиот слој од тестото намачкајте го со 1/3 од џемот од кајсии. Наросете 1/3 од смесата со ореви и шеќер. Ставете ја втората кора од 
тестото. Намачкајте ја со џем и наросете од оревите со шеќерот.   
Ставете ја и третата кора од тестото. Намачкајте ја со џем и со смесата од ореви и шеќер. Најгоре ставете ја четвртата кора. Печете ја 
тортата 30 минути, додека да добие светло кафена боја. Оставете ја целосно да се олади.  

За преливот од чоколадо: Во помал сад растопете го путерот, додадете 4 лажици какао во прав, 4 лажици шеќер и 4 
лажици вода. Мешајте додека шеќерот да се стопи и смесата да се згусне. Покријте ја тортата со чоколадниот сос. Путерот ќе му 
даде стаклен изглед. Исечете ја тортата и послужете.

ПОРЦИИ
за 8 лица

ВРЕМЕ НА 
ПОДГОТОВКА 

1 час 30 мин

ПЕЧЕЊЕ
7-8 мин.
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Gatuani. Kënaquni. Çdo ditë.

Шеќерпаре
KS
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Баклавата и шеќерпарето се дефинитивно два рецепти со кои се 
прославуваат најважните празници. Рецептот е малку тежок за јадење, 
па се конзумира подолг временски период откако ќе се подготви. Тешко 
е да најдете барем еден кој не ужива во шеќерпаре.

СОСТОЈКИ 
За тестото
250 гр путер  • 150 гр шеќер   • 2 јајца 
600 гр брашно  • прашок за печиво  • јатки
За шербет
750 мл вода   • 500 гр шеќер   • 1 лимон

ДЕЛОВИ НА FAMILY MAGIC SET
сад за матење  • заштитен капак  
• рачен миксер  • додаток за рендање

ПОДГОТОВКА
Во путерот додадете шеќер, потоа јајца, брашно и прашок за печиво. Изматете ги во 
садот со рачниот миксер додека да го формирате тестото. Користете го заштитниот 
капак. Потоа, одделувајте мали делови од тестото (20 – 30 гр) и обликувајте топчиња. 
На крај, врз нив ставете мали парчиња од јатките (доколку сакате изрендајте ги).
Печете ги околу 20 минути на 200 °C. 
Во меѓувреме подгответе го шербетот за со него да го прелиете шеќерпарето. За 
подготовка на шербетот потребни ви се 750 мл вода и 500 гр шеќер. Оставете ја 
смесата да врие 2 минути.
Изрендајте го лимонот со додатокот за рендање и ставете го во садот кога шербетот ќе 
почне да врие. Кога ќе се испече и излади Шеќерпарето, прелијте го со топлиот шербет.

ПОРЦИИ
околу 6-8 лица

ВРЕМЕ НА 
ПОДГОТОВКА 

1 час 30 мин за 
подготовка и печење,

2 часа за да отстои 
во тавата заедно со 

шербетот 

СОВЕТ  
Со додатокот за рендање 

изрендајте ги јатките 
и декорирајте го 

шеќерпарето пред да го 
печете. Вкусот ќе биде 

идеален.
 

Со додатокот за рендање 
можете да го изрендате и 
лимонот за подготовка на 

шербет.
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Баурсаки (пржени крофни)
KZ
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ПОРЦИИ
12 парчиња

ВРЕМЕ НА 
ПОДГОТОВКА 

1 h 15 мин.

СОВЕТ 
Со калапите можете 

да направите 
различни форми.

Баурсаки се традиционални пржени крофни од Казахстан, типични 
за Централна Азија, Урал, Монголија и Средниот Исток. Баурсаки 
многу често се јадат како десерт, со шеќер, путер или мед. Затоа 
што се пржат, многу често се споредуваат со крофните.

СОСТОЈКИ 
• 1 кг брашно   • 2 лажици квасец   • 125 мл вода 
• 2 јајца    • 1 ½ лажица шеќер  • 2 лажици путер или маргарин 
• растително масло   • ½ лажичка сол   • ½ шолја млеко
 
ДЕЛОВИ НА FAMILY MAGIC SET
• сад за матење  • калапи за колачи   • рачен миксер

ПОДГОТОВКА
Во голем сад за матење измешајте ги сите состојки за да формирате тесто. На 
набрашнета површина месете го тестото и потоа вратете го во длабокиот сад. 
Покријте го со крпа и оставете го да стаса 30 минути. Во длабок сад за готвење 
загрејте го маслото на висока температура. 
Со супена лажица земајте од смесата, правете топчиња, притиснете ги и пуштете ги 
во загреаното масло да се пржат. Готови се кога ќе добијат златно – кафена боја.     
Ставете ги на хартиена салфетка да се исцедат.  
По желба: Наросете ги со шеќер.
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Malonumas gaminti kasdien.
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„Grybukai“-Колачиња печурки
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Не дозволувајте името на овој рецепт да ве прелаже – во овие 
колачиња нема печурки, само формата им е таква. Овој рецепт се 
подготвува во Литванија за сите специјални пригоди, вклучувајќи 
го и Божиќ.

СОСТОЈКИ (тесто) 
Рачки
• 200 гр брашно   • 80 гр пченкарно брашно   
• 1 супена лажица прашок за печиво 
• 70 гр шеќер    • 70 гр путер   • 1 јајце

Капи
• 380 гр брашно  • 150 гр путер   • 1 јајце 
• 1 жолчка   • 1/2 лажичка ванила  • 150 гр шеќер во прав 
• 1 лажица прашак за печиво
Полнење
• трошки од капите    • 1 лажичка какао во прав 
• 1/4 лажичка рум   • 125 гр џем од кајсии, на собна температура

Чоколадна глазура
• 200 гр црно чоколадо, искршено на парчиња  • 60 гр путер

ДЕЛОВИ ОД FAMILY MAGIC SET
• сад за матење   • заштитен капак   • рачен миксер

ПОРЦИИ
околу 40 колачиња

ВРЕМЕ НА 
ПОДГОТОВКА 

2 h

ПЕЧЕЊЕ
7-8 мин.

СОВЕТ 
Со миксерот изматете 
ги јајцата за да добиете 

мазно тесто.
 

На садот ставете го 
заштитниот капак.  
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ПОДГОТОВКА
Рачки
Во еден длабок сад помешајте го брашното, пченкарното брашно и 
прашакот за печиво. Изматете ги јајцата со путерот и шеќерот. Откако 
ќе добиете кремаста смеса, постепено додавајте ја смесата со брашно. 

Од тестото формирајте круг и ставете го во фрижидер додека го 
подготвувате второто тесто. 

Направете ги капите
Во длабок сад, измешајте 550 гр брашно, шеќер и прашок за печиво.  
Изматете ги јајцата, жолчката и додадете го путерот. Матете додека да 
добиете мазна смеса.  
Постепено додавајте ја смесата со брашното додека да се формира топка 
од тесто. Таа треба да биде мазна, но да не се лепи. Доколку е потребно, 
додадете уште малку брашно. Завиткајте го тестото во пластична 
фолија и оставете го во фрижидер најмалку 30 минути.   
Загрејте ја рерната на 180°C. Тавата обложете ја со хартија за печење.
Извадете го тестото од фрижидер и расцепкајте го на парченца. Од 
секое парче направете тенка округла кора која ќе ја исечете на парчиња 
со должина од околу 2-3 см. Ставете ги во тава за печење.  
Печете 10-15 минути, додека малку да се поткренат и да добијат златно-
кафена боја на рабовите. Оставете ги да се оладат.  
Кога тестото за капите убаво ќе се олади, извадете го од фрижидер. 
Направете мали топчиња и наредете ги во тавата за печење. 
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Печете 10-15 минути, додека да се поткренат и да добијат златно-
кафена боја на рабовите.  

Додека се сè уште топли, издлабете ги во средината. Земете мал нож и 
направете мали отвори на долниот дел од капите. Трошките сочувајте 
ги затоа што ќе ви требаат. Празните капи тргнете ги на страна. 

Направете го полнењето 
Во длабок сад измешајте ги трошките, какаото, румот и џемот. 
Направете паста. Наполнете го отворот во капата на секој печурка. 
Потоа внимателно наместете ја рачката на средината. Избришете го 
вишокот полнење.    

Ставете ги колачињата на страна.

Направете ја глазурата

Чоколадото и путерот ставете ги во сад кој е отпорен на топлина 
и ставете го садот врз друг длабок сад во кој врие вода. Повремено 
промешувајте додека чоколадото и путерот да се растопат. 
Тргнете го садот од оган.  
Ставајте ги колачињата едно по едно со едната 
страна во чоколадото и редете ги на хартија за 
печење.  Ставете ги во фрижидер 20 минути или 
повеќе додека чоколадото да се стврдне. Истото 
направете го и со вишокот рачки.
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Салата со чадена риба
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Латвија излегува на море, а латвијците се морнари со векови. 
На Балтикот, морската риба е традиционална божиќна храна, 
најмногу во крајбрежниот регион, особено салатата со димена 
риба и потпечени парчиња р’жан леб. 

СОСТОЈКИ 
Состојки за салатата
• 400-500 гр димена риба (лосос, пастрмка, скуша, харинга, итн.)           • млад кромид 
• 4 компири   • 4-5 страка целер  • 250 гр грашок 
Состојки за преливот
• 50 гр мајонез   • 50 гр кисела павлака  • 1 супена лажица сенф 
• 2 супени лажици сок од лимон   • 2 јаболки
Состојки за Ingredients for toasts
• 8 кришки р’жан леб   • 1 чешне лук (по желба)

ДЕЛОВИ НА FAMILY MAGIC SET
• сад за матење   • калапи за колачиња   • рачен миксер 
• заштитен капак  • додаток за рендање

ПОДГОТОВКА
Сварете ги компирите, оставете ги да се оладат и излупете ги. Исечкајте ги на коцки. 
Исечете ја рибата, целерот, младиот кромид и додадете го грашокот. Ставете го мајонезот, 
киселата павлака, сенфот и сокот од лимон во садот за матење и убаво изматете ги. 
Користете го и заштитниот капак. Наместете го додатокот за рендање и изрендајте ги 
јаболката директно во смесата. Со оваа смеса прелијте ја салатата. Кришките леб исечете 
ги во форма на снешко или елка со помош на калапите за колачиња од сетот. Печете ги 
10 минути на 180°C. Истријте ги лепчињата со лук. 
Послужете ја салатата со потпечениот леб.

ПОРЦИИ
4

ВРЕМЕ НА 
ПОДГОТОВКА 

45 мин

ПЕЧЕЊЕ
7-8 мин.

СОВЕТ 
Лебот исечкан на форми и 

премачкан со лук е одлична 
опција да ги натерате 

вашите деца повеќе да јадат 
лук. 
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Gateste si sarbatoreste in fiecare zi.
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Божиќни колачиња со ореви
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Многу е лесно да се опише идеалното божиќно колаче: едноставно 
за подготовка, дури и за деца, не многу благо, крцкаво, а се топи во 
уста, така што посакувате сите да ги изедете пред да се оладат. Овие 
колачиња со ореви се токму такви.

СОСТОЈКИ 
• 160 гр маргарин или путер  • 200 гр брашно 
• 100 гр мелени ореви   • 80 гр шеќер 
• 1 лажица рум / коњак   • кора од лимон (по желба) 
• 50 гр мелени јатки за крцкав слој

ДЕЛОВИ FAMILY MAGIC SET
• сад за матење  • „3Д“ калапи за колачиња 
• заштитен капак  • рачен миксер

ПОДГОТОВКА
Изматете го путерот или маргаринот со шеќерот за да се добие пенеста смеса; 
додадете го румот /коњакот, малку сол, малку кора од лимон, мелени ореви (100 
гр) и брашно. Убаво изматете. Направете голема топка, покријте ја со хартија и 
оставете да се олади околу 25-30 минути.    
Загрејте ја рерната на 175 °C. Додадете ги мелените ореви (50 гр) во смесата. 
Направете тесто со дебелина од 1см, на набрашнета површина. Со помош на 
калапите исечете колачиња во повеќе форми. Ставете ги колачињата во тавата за 
печење.  
Печете најмногу 10 минути. Оставете ги да се оладат 5 минути и покријте ги 
со чоколадо, или пак наросете врз нив шеќер во прав. Исто така, можете да ги 
прелиете со глазура.

ПОРЦИИ
околу 40 колачиња

ВРЕМЕ НА 
ПОДГОТОВКА 

1 h 30 мин.

ПЕЧЕЊЕ
до 10 мин.

СОВЕТ 
Додатокот за 

рендање можете да 
го користите за да 
изрендате лимон. 

Додека матите ставете 
го заштитниот капак. 

За поубав вкус, во 
смесата изрендајте 

чоколадо.
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Kuvajte. Slavite. Svaki dan.
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Колач со вишни
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Оваа торта е навистина стар рецепт. Одлично оди со шолја црно 
кафе. Многу е едноставна за подготовка.

СОСТОЈКИ 
• 5 јајца 
• 300 гр шеќер 
• 2oo мл јогурт или кисело млеко

ДЕЛОВИ НА FAMILY MAGIC SET
• сад за матење 
• ренде 
• заштитен капак 
• рачен миксер 

ПОДГОТОВКА
Искршете ги јајцата и одделете ги белките од жолчките. Ставете ги 
белките во садот за матење и направете крем, постепено додавајќи шеќер. 
Додадете ги и жолчките, и убаво измешајте ги со спатулата. Полека додавајте ги 
и другите состојки (јогуртот, маслото, брашното и содата).
Истурете го тестото во тавата за печење и одозгора ставете ги вишните. Печете 
околу 40 минути на 180 °C. 
Извадете ја тортата од рерна и оставете ја да се олади. Наросете со шеќер во прав 
и послужете.

ПОРЦИИ
8 лица

ВРЕМЕ НА 
ПОДГОТОВКА 

50 мин.

ПЕЧЕЊЕ
40 мин.

СОВЕТ 
Со додатокот за 

рендање додадете кора 
од лимон за свеж вкус 

на тортата!  

• 150 мл масло 
• 270 гр брашно 
• 1 лажица сода бикарбона  
• 400-500 гр вишни.
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Торта со чоколадо
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Идеална торта за сите пригоди, со вкус на 4 видови чоколадо. 
Многу едноставна за подготовка и има феноменален изглед. 
Превкусна е!

СОСТОЈКИ 
За тестото
• 4 јајца  • 120 гр темно чоколадо  • 50 гр путер 
• 4 супени лажици шеќер   • 2 супени лажици брашно
За кремот
• 400 гр маскарпоне  • 50 гр шеќер во прав   • 180 гр темно чоколадо 
• 500 мл слатка павлака   • 150 гр бело чоколадо

ДЕЛОВИ НА FAMILY MAGIC SET
сад за матење • додаток за рендање 
заштитен капак • рачен миксер

ПОДГОТОВКА
Почнете со тестото. Растопете го чоколадото со путерот. Раздвојте ги жолчките 
од белките и одделно изматете ги со миксер. Во изматените жолчки додадете ги 
белките, чоколадото и путерот, потоа додадете го брашното и се измешајте со 
лажица. Печете во тава 26см, 15 минути на 180 °C. Оставете убаво да се олади.  
Изматете го маскарпонето со шеќерот во прав. Посебно изматете ја слатката 
павлака и потоа помешајте ја со маскарпонето и шеќерот. Поделете ја смесата 
на 3 еднакви дела. Растопете ги чоколадите за кремот. Додадете 100 гр од 
белото чоколадо во првиот дел од смесата со маскарпоне, 50гр бело и 50гр црно 
чоколадо во вториот дел од смесата за да добиете светло кафена боја, и 130гр 
црно чоколадо во третиот дел за темно кафена боја.    
Ставете го темно кафениот дел на тестото, потоа светло кафениот и на крај 
белиот. Декорирајте со рендано чоколадо. Оставете ја тортата 2 часа да се олади 
во фрижидер и потоа послужете.

ПОРЦИИ
за 12 лица

ВРЕМЕ НА 
ПОДГОТОВКА 

60 мин. 

ПЕЧЕЊЕ
15 мин

СОВЕТ 
Жолчките за тестото изматете 
ги во длабок зад за матење затоа 
што ќе ви треба повеќе простор за 

додавање на другите состојки.
 

Место да го мешате белото 
и црното чоколадо за светло 
кафениот крем, можете да 

користите 90 гр млечно чоколадо.
 

За декорација на тортата 
изрендајте чоколадо. 

 
Додека матите користете го 

заштитниот капак. 
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Gotuj i świętuj każdego dnia.
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Колач со ѓумбир и мармалад
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Традиционален Полски колач со ѓумбир, кој е задолжителен на 
Божиќната трпеза.

СОСТОЈКИ 
Торта 
2,5 чаши брашно (400 гр)  • 180 гр кафеав шеќер  • 2 лажички темно какао 
1 лажичка сода бикарбона  • 2 лажици мед   • џем од сливи 
1 чаша млеко    • 2 јајца    • 3 лажици јатки  
125 гр несолен путер   • 2 лажици мелени зачини, на пример цимет, ѓумбир
Глазура:
• 100 гр чоколадо   • 2 лажички млеко   • 50 гр несолен путер

ДЕЛОВИ НА FAMILY MAGIC SET
• сад за матење   • капак со додаток за рендање 
• заштитен капак   • рачен миксер

ПОДГОТОВКА
Во садот за матење на Делимано ставете: брашно, шеќер, какао, зачини и сода бикарбона.     
Потоа додадете го медот, путерот, млекото и јајцата. 
Наместете го специјалниот заштитен капак и убаво изматете сè заедно со рачниот миксер. 
Кога ќе добиете мазна смеса додадете ги јатките.  
Во садот за печење ставете ја смесата, и печете 45-50 минути на 180 °C. Проверете дали 
тестото е печено со помош на чепкалка (боцнете го тестото со чепкалката и ако излезе сува и 
без на неа да има нешто залепено, тогаш тестото е печено). Извадете го од рерна и оставете да 
се олади. Исечете го колачот на 2 или 3 кори и меѓу нив намачкајте од џемот од сливи. 
Чоколадна глазура: Искршете го чоколадото на парчиња и загрејте го во мал сад за 
готвење, додадете млеко и путер. Мешајте додека сите состојки убаво да се соединат.  
Прелијте го колачот со чоколадната глазура и декорирајте по ваша желба.

ПОРЦИИ
за 10 лица

ВРЕМЕ НА 
ПОДГОТОВКА 

60 min.

ПЕЧЕЊЕ
45-50 min.

СОВЕТ 
Колачот декорирајте 

го според вашите 
замисли. Со помош 

на додатокот за 
рендање излупете го 
портокалот и ставете 
ја кората врз колачот 

како декорација.
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Găteşte. Sărbătoreşte. În fiecare zi.

RO

Божиќно трупче
36



Божиќно трупче (Yule Log) е традиционален рецепт кој се послужува 
за Божиќ, особено во Белгија, Франција, Швајцарија, Квебек и неколку 
поранешни француски колонии. Ова е всушност превкусен ролат, кој во 
Романија се смета за торта на детството. Тој ги потсетува луѓето на 
нивните семејства, традиции и татковина. 

СОСТОЈКИ 
Тесто
• 3 јајца 
• 3 жолчки 
• 150 гр шеќер 
• 85 гр брашно 
• 20 гр какао 
• 40 гр путер 
• 65 мл млеко 
• 2 лажички шеќер во прав
Крем
• 200 мл слатка павлака 
• 80 гр чоколаден крем / пасирани костени 
• 2-3 лажици млеко 
• 2 лажички шеќер во прав  
• 1 лажичка какао  
• рум

Глазура
• 1 јајце 
• 1 жолчка 
• 150 гр шеќер 
• 65 мл вода 
• 200 гр путер 

ПОРЦИИ
6 ПАРЧИЊА

ВРЕМЕ НА 
ПОДГОТОВКА 

1 ч 
(+30 мин за ладење)

ПЕЧЕЊЕ
10-12 мин

СОВЕТ 
Оставете го кремот 
да се олади во садот 

за матење затоа 
што може да го 

затворите со капакот 
и да го заштитите од 
непријатни мириси 

или бактерии.
 

Со додатокот за 
рендање можете да 
изрендате чоколадо 

врз ролатот.
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• 85 гр чоколадо (70% какао) 
• 1 лажичка инстант кафе

ДЕЛОВИ НА FAMILY MAGIC SET
• сад за матење   • рачен миксер

ПОДГОТОВКА
Тесто
Изматете ги јајцата, жолчките и шеќерот (околу 10 минути) со Делимано 
миксерот од Family Magic сетот за да добиете кремаста смеса. 
Растопете го путерот, додадете млеко; тргнете го од шпорет; потоа 
додадете го брашното и какаото. 
Истурете половина од млекото и додадете половина од брашното врз 
кремот. На мала брзина изматете со миксерот. Додадете ги остатокот од 
млекото и брашното, постојано мешајќи.    
Смесата истурете ја во сад за печење и израмнете ја со лажица.  
Печете на 180°C 5 минути, и потоа уште 6-7 минути на 160°C. 
Врз хартија за печење наросете шеќер во прав и ставете го печеното 
тесто одозгора. Полека завиткајте го во ролна и оставете ја убаво да се 
олади (околу 1 час).
Крем
Измешајте ги сите состојки. Постепено додавајте го шеќерот.  
Полека отворете ја ролната. Премачкајте го тестото со кремот и потоа 
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повторно завиткајте го во ролат. Замотајте го ролатот во најлонска 
фолија и оставете го во фрижидер најмалку 3 часа.
Глазура
Изматете ги јајцата со 25-30 гр шеќер за да добиете кремаста смеса.   

Додадете го остатокот од шеќерот (125 гр) во вода. Варете 4 минути.  

Полека истурајте го топлиот шербет врз кремот со јајца постојано 
матејќи. Продолжете со матење уште 15 минути.    

Стопете го чоколадото на пареа.  

Додадете го путерот, лажица по лажица, по секое додавање мешајте.  

Додадете го растопеното чоколадо и инстант кафето растворено во 
една лажичка вода. Мешајте уште 2 минути за да се добиете хомогена 
смеса. Ќе добиете сјаен крем. Оставете го да се олади во фрижидер 
30 минути.   

Извадете го ролатот од фрижидер. Премачкајте го со кремот и со 
помош на вилушка направете линии. Одозгора изрендајте чоколадо.  

Чувајте го во фрижидер.
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Kuvam. Uživam. Svaki dan.

RS

Мермерна торта со чоколадо и портокал
40



Мермерната торта е десерт кој постои со години и е одличен за 
засладување во секоја пригода. Можете да користите блескави бои за 
незаборавен финиш, или пак само чоколадо и ванила.

СОСТОЈКИ
• 225 гр многу мек путер   • дополнителен путер за премачкување 
• 225 гр шеќер    • 225 гр брашно кое има во него прашок за печиво  
                                                                                и сол (или додајте ½ пакување прашок за печиво  
        и прстофат сол)
• 4 големи јајца, матени   • 2 супени лажици млеко 
• 3 супени лажици какао   • 1 кора од голем портокал (зачин од портокал)
• 1 супена лажица сок од портокал  • неколку капки портокалова прехрамбена боја 
       (по желба) 
• 50 гр чоколадо со портокал (или црно чоколадо)

ДЕЛОВИ НА FAMILY MAGIC SET 
• сад за матење   • додаток за рендање 
• заштитен капак   • рачен миксер

ПОДГОТОВКА
Загрејте ја рерната на 180 °C / со вентилатор. Премачкајте ја тавата за печење векни 
(8x21см) и обложете ја со хартија за печење. Изматете ги путерот, шеќерот, јајцата и 
брашното додека да добиете мазна смеса.    
Поделете ја смесата во два сада, изматете го млекото заедно со какаото во едниот сад. 
Во другиот сад изматете го сокот од портокал, ренданата кора и прехрамбената боја, 
доколку ја користите. 
Со лажица ставајте од смесата во садот за печење од едната па од другата смеса. Со 
чепкалка поминете низ смесата за да добиете шара која ќе даде мермерен ефект. 
Печете ја тортата 45-55 минути додека да добие златна боја и се подигне. Проверете 
дали е доволно печена тортата со помош на чепкалка (боцнете го тестото со чепкалката 
и ако излезе сува и без на неа да има нешто залепено, тогаш тестото е печено).  
Оставете ја тортата во садот за печење да се олади и потоа извадете ја. Растопете го 
чоколадото на пареа. Со лажица ставете од чоколадото врз тортата.

ПОРЦИИ
20 servings

ВРЕМЕ НА 
ПОДГОТОВКА 

60 мин.

ПЕЧЕЊЕ
45-55 мин.

СОВЕТ 
При подготовка на тестото 
користете го и заштитниот 

капак.
 

Зачинот од портокал е многу 
лесен за подготовка! Само 

изрендајте ја кората од 
портокал директно во садот. 
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 Готовим с удовольствием каждый день

RU
Руска салата во „крзно“ (Shuba)
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Традиционална руска салата во слоеви. Овој рецепт добива изглед на 
крзно од слојот од цвекло кој целосно ја покрива салатата. Можете 
одозгора да ја премачкате и со мајонез.

СОСТОЈКИ 
• 3 големи компири    • 4 големи моркови           • 3 големи цвекла  
• 300 мл мајонез    • 1 кромид со средна големина     • бибер 
• 4 филети харинга во масло   • 4 тврдо-варени јајца

ДЕЛОВИ НА FAMILY MAGIC SET
• сад за матење   • додатоци за сечкање и рендање

ПОДОГОТОВКА
Во голем длабок сад, сварете 3 големи нелупени компири, 3 големи моркови и 
3 големи цвекла. Морковите ќе бидат готови за 15-20 минути, компирите за 40, а 
цвеклото за 1 час или нешто повеќе. Вадете го зеленчукот како ќе омекнува и 
продолжете со варење на останатиот.  
Излупете го зеленчукот додека е сè уште топол (така е полесно), оставете целосно да 
се олади и ситно исечкајте го.   
Во овален длабок сад за салата ставете ги компирите и со лажица измазнете ги за да 
добиете рамен слој. Премачкајте ги со 1/3 од мајонезот.   
Потоа, ставете ½ од цвеклото, ½ моркови и ½ од ситно сечканиот кромид, целата 
харинга, сечкана, и 1/3 од мајонезот.      
Потоа наредете го остатокот од кромидот и морковот, сите јајца, сечкани, и бибер по 
вкус, остатокот од мајонезот и најгоре остатокот од цвеклото. Пред послужување ставете ја во фрижидер.

ПОРЦИИ
6-8 лица

ВРЕМЕ НА 
ПОДГОТОВКА 

90 мин.

ПЕЧЕЊЕ
45-55 мин.

СОВЕТ 
Пред послужување 

ставете ја салатата во 
фрижидер најмалку 6 
часа, за вкусот да биде 
идеален и убаво ќе се 

сече на слоеви.
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Kuhaj. Praznuj. Vsak dan.

SI

Божиќен леб на пријателството
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Божиќниот леб на пријателството е колач кој содржи суво овошје и најчесто се 
наросува со шеќер во прав. Се подготвува со сечкано кандирано овошје и/или суо 
овошје, јатки и зачини. Овој леб почнал да се подготвува како посен, затоа што 
во приодот по жетвите Католиците не смееле да јадат путер и млеко, па морало 
да се замеси со масло. Легендата вели дека формата на овој колач потсетува на 
завитканиот Исус додека бил бебе, па затоа тој е прекриен со дебел слој од шеќер.

СОСТОЈКИ 
• 100 гр бланширани бадеми 
• 750 гр мешано суво овошје 
  (суви кајсии, сливи, смокви, грозје, боровинки, итн.) 
• 300 гр суви смокви 
• 100 гр сува кора од портокал и лимон 
• 300 гр брашно 
• ½ лажичка мелено морско оревче 
• ½ лажичка мелено каранфилче 
• ½ лажичка мелен ѓумбир 
• 1 лажичка мелен цимет 

ДЕЛОВИ НА FAMILY MAGIC SET
• сад за матење   • рачен миксер

ПОДГОТОВКА
Загрејте ја рерната на 140 °C. Земете округол сад за печење (22 см), премачкајте го со путер и во него ставете хартија за печење која ќе биде 2 до 3 
см поголема од садот.  

Исечкајте ги бланшираните бадеми. Исечкајте ги кајсиите, смоквите, сливите и сувата кора од портокал и лимон на мали парчиња. Во длабок сад 
измешајте ги бадемите со сувото овошје. Додадете го брашното, зачините и ренданата кора од лимон. Убаво промешајте.     

Путерот и шеќерот ставете ги во друг сад и матете со миксер за да добиете кремаста смеса. Помешајте го медот и ванилата. Јајцата додајавјте ги 
едно по едно, во меѓувреме матете најмалку 30 секунди. Исклучете го миксерот. Со дрвена лажица додадете го брашното и сувото овошје. Во 
помал сад промешајте го млекото, содата и коњакот, и смесата додадете ја во тестото. 

Истурете го тестото во сад за печење и во средината направете дупка со дрвена лажица. Печете во претходно загреана рерна 3 до 3,5 часа. 
Проверете дали е колачот печен со помош на чепкалка (боцнете го тестото со чепкалката и ако излезе сува и без на неа да има нешто залепено, 
тогаш тестото е печено). Оставете го во садот за печење додека целосно да се олади.  

Наросете со шеќер или прелијте го со чоколаден прелив, исечете го на парчиња и послужете.

 

ПОРЦИИ
10 порции

ВРЕМЕ НА 
ПОДГОТОВКА 

Околу 4 часа

ПЕЧЕЊЕ
3-3,5 ч

• 1 лажичка мелена кора од лимон 
• 250 гр путер на собна температура 
• 250 гр кафеав шеќер 
• 1 лажичка екстракт од ванила 
• 2 лажици мед 
• 4 големи јајца 
• ½ лажичка сода бикарбона 
• 1 лажица млеко 
• 3 лажици коњак 
• путер за подмачкување на садот за печење
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Varte. Tešte sa. Každý deň.

SK

Словачки ѓумбир колачиња
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Колачите со ѓумбир се Словачки традиционални колачи. Ние ги 
препорачуваме за секоја празнична трпеза!

СОСТОЈКИ
 

• 750 гр брашно 
• 350 гр шеќер во прав 
• 4 јајца 
• 125 гр путер 
• 1 лажичка сода бикарбона 
• 1 лажичка мелен ѓумбир 
• 1 јајце за премачкување

ДЕЛОВИ НА FAMILY MAGIC SET
• сад за матење 
• рачен миксер 
• калап за колачи

ПОДГОТОВКА
Шеќерот во прав, сода бикарбоната и мелениот ѓумбир промешајте ги со брашното и 
просејте ги.  
Во садот за матење измешајте ги сите состојки (освен 1 јајце) и направете тесто. 
Оставете го 24 часа во фрижидер. 
По 24 часа во фрижидер, оставете го тестото на собна температура. Направете кора со 
дебелина од ½ см.  
Со калапите за колачи исечете форми и ставете ги во тава за печење. Печете 7-10 
минути на 180 °C. 
Веднаш штом ги извадите од рерна премачкајте ги со матеното јајце.

ПОРЦИИ
Околу 80 колачиња

ВРЕМЕ НА 
ПОДГОТОВКА 

60 мин.

ПЕЧЕЊЕ
7-10 мин.

СОВЕТ 
Овие колачиња ќе 

изгледаат прекрасно ако 
ги декорирате со бела 

шеќерна глазура!   
 

Чувајте ги во кутија за 
колачи.
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Готуйте. Святкуйте. Кожного дня.

UA

Шарлота со јаболка
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Шарлота со јаболка е највкусната торта со јаболка. Таа е дел од 
семејната традиција.

СОСТОЈКИ 
• 1 кг јаболка 
• 8 јајца 
• 500 гр шеќер 
• 500 гр брашно 
• 1 лажичка масло 
• 2 гр ванилин шеќер

ДЕЛОВИ НА FAMILY MAGIC SET
• сад за матење со додаток за сечкање 
• рачен миксер   

ПОДГОТОВКА
Подгответе го тестото. Искршете ги јајцата во садот за матење. Додадете го шеќерот и 
ванилата. Изматете ги убаво јајцата и шеќерот, додека да добиете цврста и густа пена, 
речиси бела.  
Додадете го просеаното брашно и матете со миксер додека да добиете хомогена смеса.  
Излупете ги јаболката, исечкајте ги на кришки со сечкото на садот за матење.  
Премачкајте ја округлата тава со масло. Половина од јаболката наредете ги на дното 
на садот рамномерно и покријте ги со тестото. Одозгора ставете ја втората половина од 
јаболката.   
Тавата ставете ја во загреана рерна на 180 °C. Печете додека да добие светло кафена боја.  
Послужете со топло млеко или со компот од вишни.

ПОРЦИИ
4 лица

ВРЕМЕ НА 
ПОДГОТОВКА 

2 ч

ПЕЧЕЊЕ
додека да добие светло 

кафена боја

СОВЕТ 
При подготовката 

на тестото за питата 
со јаболка користете 

го садот за матење 
заедно со заштитниот 

капак.
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www.delimano.com.mk

FAMILY
MAGIC MIX

Готвиме. Славиме. Секоj ден!


