КУЈНСКИ РОБОТ ПРО

Летни десерти
во боја

Дали подготвувате десерти и слатки само за Божиќ и во зимските месеци? Дали ги избегнувате
овие деликатеси за време на летните месеци бидејќи сакате да поминувате повеќе време надвор?
Или бидејќи печењето одзема време? Или можеби не сакате да го загревате домот додека печете
во рерна? Пропуштате многу. Само помислете на сето сезонско свежо овошје кое можете да го
користите во неверојатно вкусни торти со шлаг? Совршенство. И секако, ако го имате совршениот
кујнски робот кој ќе ја заврши сета тешка работа за вас. Изберете рецепт по ваш вкус и уживајте
во летото.

Запознајте го Delimano Кујнскиот робот ПРО

– стилски, практичен, моќен и паметен апарат кој ќе ви биде од голема помош
кога станува збор за подготовка на десерти!
Изберете ја вашата боја за ова лето:

бисерно БЕЛА
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Delimano Кујнскиот робот ПРО е развиен •
и изработен со јасна цел – да понуди
совршени резултати. За да се случи тоа, тој
е изработен квалитетно до најмал детал.
Еве што го прави овој Кујнски робот - ПРО:

•

Подолготрајно јадро за
дополнителна моќност:
нашиот Delimano Кујнски робот
ПРО има метален механизам –
за поедноставно објаснување,
замислете ги овие елементи како METAL GEARS
зглобот на вашата рака или нога. Ако не се здрави,
тие ќе престанат да функционираат правилно со
тек на време, па така и вашата рака или нога.
Потребни ви се здрави зглобови, исто како што
на Кујнскиот робот му се потребни квалитетни
зглобови за долготрајна работа и квалитет.
Металните елементи го прават Кујнскиот робот
ПРО подолготраен и издржлив и значително го
продолжуваат неговиот животен век.

•

Супер моќност
апаратот има моќен мотор
од 1400W кој ги претвора
состојките во совршено
тесто за леб или пица, го
мати најсовршениот шлаг и
многу повеќе. Има само едно
копче со 6 брзини и опција за
ПУЛСИРАЊЕ.

Паметен

NO

SPLASH
Delimano Кујнскиот робот
ПРО е опремен со Smart Soft
Start технологија која полека
и постепено ги зголемува
вртежите во минута со
секоја брзина, што ја прави работата на апаратот
тивка и постабилна. Значи дека нема веднаш да
започне од 0 до многу голем број на вртежи во
минута како и повеќето статични рачни миксер,
така состојките не се распрскуваат на секаде.
Постепеното зголемување на вртежите во минута
не спречува само прскање, туку ги подобрува
резултатите, поубаво тесто, шлаг, крем и др. Исто
така, го продолжува животниот век на апаратот.

• Стилска точка на “i”
сина ЛЕД сијаличка околу
копчето.

• Планетарни движења
овозможуваат маталката
да ги достигне сите
квадратни милиметри во
садот, не оставајќи состојки
неизмешани!
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• Сад од нерѓосувачки челик
и заштита од прскање

покрај
компактната,
практична големина која
е соодветна дури и за
помалите кујни, нашиот
Delimano Кујнски робот ПРО
има сад од нерѓосувачки
челик со капацитет од 4,5л.
За да ја заштитите кујната
од неред, апаратот има и
заштита од прскање. Но, не
обична, туку самостоечка
заштита која секогаш ќе
стои на своето место, дури
и ако ја кренете раката на апаратот, еден детал
кој ќе ја направи работата со апаратот уште
попријатна. Што е уште подобро, штитникот има
голем отвор кој е многу практичен за додавање
на состојки за време на мешањето.

Delimano Кујнскиот робот ПРО доаѓа
со основни додатоци, па е подготвен за
секоја задача:

КУКА ЗА ТЕСТО
(НЕЛЕПЛИВА ОБЛОГА)

МЕШАЛКА
(НЕЛЕПЛИВА ОБЛОГА)

МАТАЛКА
(НЕРЃОСУВАЧКИ ЧЕЛИК)

На секоја кујна и е потребен Кујнски робот ПРО –
неопходност за сите рецепти со печење или без.
Ја претвора подготовката во забава, го скратува
времето за подготовка, па вам рацете ќе ви бидат
слободни за да продолжите со наредниот чекор,
додека Delimano Кујнскиот робот ПРО ја врши
својата работа!

Да го пробаме вкусот на летото
Летото е сезона од годината која ни го покажува
светот на најразигран начин. Живејте го летото
и подгответе вкусни рецепти, шарени и свежи,
а полни со вкус и текстура. И нема да треба да
вложите премногу труд, бидејќи Delimano Кујнскиот
робот ПРО ќе го направи тоа за вас, на најдобар
можен начин. Направен е до совршенство!
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ЖОЛТА
И ПОРТОКАЛОВА
боите на сонцето, радоста,
надежта и среќата.
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Торта со лимон
Состојки:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

175гр несолен путер, омекнат, плус дополнително за тавата
175гр кафеав шеќер
3 големи јајца
3 големи лимони, изрендајте ја кората, плус 4-4 ½ лажици сок од лимон
250гр брашно за колачи
½ лажичка пециво
100гр јогурт
400гр шеќер во прав
Изрендана кора од лимон

Порции: 10-12
Време на подготовка: 80 мин
DELIMANO
КУЈНСКИ
РОБОТ ПРО
ПОТРЕБНА
ОПРЕМА:
• Сад за матење
• Заштита од
прскање
• Мешалка
• Маталкаr

Подготовка:
•
•
•
•

Загрејте ја рерната на 170 oC. Тавата за печење со дијаметар 18см, намастете ја со путер и на долниот дел ставете хартија
за печење.
Со помош на Кујнскиот робот, матете ги путерот и шеќерот додека не добиете бледа боја. Додавајте ги јајцата едно по
едно, и матете по секое. Потоа додадете ја и кората од лимон, па брашното, пецивото и ½ лажичка сол и на крај јогуртот.
Ставете ја смесата во тавата за печење и измазнете одозгора со шпатула. Печете на средното ниво на рерната 50-55
минути или додека не добие златно кафеава боја одозгора. Оставете да се олади во тавата околу 10 минути, а потоа
извадете ја тортата и ставете ја на решетка да се олади целосно.
Кога ќе бидете подготвени за украсување, просејте го шеќерот во садот на Кујнскиот робот и искористете го за да го
изматите заедно со сокот од лимон за да добиете густ шлаг. Ставете ја тортата на чинија за сервирање, а потоа истурете
од шлагот и оставете да протече на краевите. Одозгора наросете кора од лимон и исечете парчиња за сервирање.
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Превртена манго
торта со кокос
Состојки:
СИРУП ОД КОКОС:
•
80мл кокосово млеко
•
80гр шеќер
•
1 лимон (само сокот)
•
½ лажичка екстракт од ванила

ТОРТА:
•
1 зрело манго
•
115гр путер, омекнат
на собна температура
•
165гр шеќер
•
90гр исушен кокос

•
•
•
•

165гр сенаменско
брашно
140гр кокосово
млеко
1 лажичка пециво
2 јајца

Порции: 10
Време на подготовка: 80 min
(+ време за ладење)
DELIMANO
КУЈНСКИ
РОБОТ ПРО
ПОТРЕБНА
ОПРЕМА:
• Сад за матење
• Заштита од
прскање
• Мешалка

Подготовка:
•
•
•
•
•

Подгответе го сирупот: Ставете го кокосовото млеко и шеќерот во сад за сос. Ставете на среден оган и оставете да се
свари, потоа намалете го оганот и гответе една минута. Тргнете го садот од оган, додадете го сокот од лимон и екстрактот
од ванила. Тргнете на страна да се олади.
Намачкајте ја со путер тавата за печење од 23см (можете да користите и 24см). Излупете го мангото и исечете го на тенки
парчиња. Покријте го целото дно на тавата. Истурете го сирупот врз мангото и ставете ја тавата во фрижидерот околу 10
минути. Загрејте ја рерната на 180°C.
Во мал сад, промешајте го исушениот кокос, брашното и пецивото. На Кујнскиот робот ставете ја мешалката, и матете го
шеќерот со путерот околу 5 минути. Додадете едно јајце, матете, потоа додадете го другото. Наизменично додавајте ги
сувите состојки (кокос-брашно микс) и кокосовото млеко и мешајте додека да се спојат сите состојки.
Извадете ја тавата со мангото од фрижидер. Нежно истурете ја смесата одозгора и распоредете ја рамномерно со шпатула.
Чукнете ја тавата од работната површина за да излезе воздухот. Ставете во загреаната рерна и печете 50-60 минути на
180°C.
Извадете ја тортата од рерната и оставете да стои 5 минути за да се олади. Внимателно превртете ја тортата на чинија
и оставете ја да се лади 30-60 минути. Исечете парчиња по ваша желба и сервирајте. Чувајте ја покриена на собна
температура или во фрижидер до два дена.

СОВЕТ: Бидете внимателни кога ја превртувате тортата бидејќи тортата и сирупот се жешки.
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Мус со јогурт
Состојки:
•
•
•
•
•
•

3гр желатин
100гр јогурт
20гр шеќер
1 лажица лимончело сируп (по желба)
150гр слатка павлака
10гр шеќер во прав

Порции: 4
Време на подготовка: 15 мин (+ 60 мин стои)
DELIMANO
КУЈНСКИ
РОБОТ ПРО
ПОТРЕБНА
ОПРЕМА:
• Сад за матење
• Заштита од
прскање
• Маталка

Подготовка:
•
•

Растворете го желатинот.
Ставете една шолја вода во сад за сос и вклучете на средно-висок оган. Додадете го јогуртот, шеќерот и ликерот во сад.
Ставете го садот врз садот за сос и внимавајте да не допира до водата. Кога шеќерот ќе се стопи и смесата е топла, додадете
го желатинот. Размешајте ги заедно со шпатула и оставете ја смесата настрана.

СОВЕТ: Добро исцедете ги листовите желатин од капки вода.
•
•

На Кујнскиот робот ставете ја маталката и изматете ја слатката павлака и шеќерот додека не се формира врв.
Додадете 1/3 од слатката павлака на смесата со јогурт и добро промешајте со шпатула. Додадете го и остатокот и мешајте
внимателно за да добиете воздушест мус. Готовиот мус сервирајте го во 4 стаклени чаши и ставете ги во фрижидер околу 1 час.
Сервирајте со сезонско свежо овошје.
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Тропско тирамису

Порции: 8-10
Време на подготовка: 35 мин (+ стоење преку ноќ)

Состојки:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

250гр маскарпоне
ТЕЧНОСТ ЗА ПОТОПУВАЊЕ:
300мл слатка павлака
•
300мл сок од манго
160мл кокосов крем
•
2 лимети, исцедени
70гр шеќер во прав
•
5 лажици кокосов рум
4 лажици кокосов рум
4 лимети, изрендана кора, плус кора изрендана во ленти
(погледнете го советот) за сервирање
150гр пишкоти
2 средни парчиња зрело манго, излупено и исечено
50гр кокосови снегулки, тостиран

DELIMANO
КУЈНСКИ
РОБОТ ПРО
ПОТРЕБНА
ОПРЕМА:
• Сад за матење
• Заштита од
прскање
• Мешалка

Подготовка:
•
•
•

Ставете ја мешалката на Кујнскиот робот ПРО и заедно измешајте маскарпоне, слатка павлака, кокосов крем, шеќер во прав
и румот додека не се згусне смесата. Потоа додадете ја изренданата кора од лимета.
Заедно измешајте ги сокот од манго, сокот од лимета и румот, а потоа ставете ги во плиток сад.
Подгответе среден сад (околу 30х20см). Потопете половина од секоја пишкота околу 10 секунди на секоја страна и потоа
почнете да ги редите во еден слој, па напрскајте 3-4 лажици од течноста. Одозгора ставете половина од смесата со маскарпоне,
па исеченото манго (половина од него). Повторете ја постапката со остатокот од состојките. Оставете да се олади најмалку 5
часа или преку ноќ. Пред сервирање одозгора наросете со кокосовите снегулки и лентите од кора лимета.

СОВЕТ: Направете ги лентите од кората од лимета со алатка за лупење.
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Чизкејк со праски
Состојки:
•
•
•
•
•
•
•
•

80мл вода што вари
50гр путер, исечкан
150гр брашно
¼ лажичка сода бикарбона
80мл матеница
1 лажица изрендана кора од лимон
330гр шеќер
3 јајца

•
•
•
•
•
•
•

500гр крем сирење, омекнато
240гр кисела павлака
1 лажица екстракт од ванила
3 средни, зрели праски,
исечени на парчиња
75гр шеќер, дополнително
1 лажица сок од лимон
300мл згуснат крем

Порции: 16
Време на подготовка: 80 мин
DELIMANO
КУЈНСКИ
РОБОТ ПРО
ПОТРЕБНА
ОПРЕМА:
• Сад за матење
• Заштита од
прскање
• Мешалка
• Маталка

Подготовка:
•
•
•
•
•
•

Загрејте ја рерната на 180°C. Намастете тава 20см x 30см и ставете хартија за печење, оставајќи вишок на краевите.
На Кујнскиот робот ставете ја мешалката и во садот ставете вода и путер. Мешајте додека се стопи путерот. Додадете брашно,
сода бикарбона, матеница, кора од лимон, половина од шеќерот и 1 јајце. Мешајте додека не се соединат сите состојки.
Смесата истурете ја во подготвената тава. Печете 15 минути или додека чепкалката не излезе чиста. Извадете ја од рерната и
намалете на температурата на 160°C.
Во Кујнскиот робот измешајте го крем сирењето, 120гр од киселата павлака, остатокот од шеќерот, остаток од јајцата и
екстрактот од ванила додека не добиете мазна и добро изматена смеса. Истурете врз печената основа. Измазнете одозгора
и ставете да се пече 30 минути. Откако ќе го извадите чизкејкот, оставете го да се олади.
Во меѓувреме, зголемете ја температурата на рерната на 220°C. Ставете хартија на тава за печење. Промешајте ги праските,
шеќерот и сокот од лимон во сад. Распоредете ги во тавата и печете 12-15 мин или додека се карамелизираат. Оладете ги.
На роботот ставете ја маталката и изматете го остатокот од крем сирењето и слатката павлака. Нанесете врз чизкејкот и
одозгора ставете ги праските и сирупот.

15

16

Пеперутка тортички
Состојки:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

110гр путер, омекнат
КРЕМ ОД ПУТЕР:
110гр шеќер
•
300гр шеќер во прав
2 јајца
•
150гр путер, омекната
1 лажичка екстракт од ванила
•
2 лажички паста од ванила
110гр брашно за колачи (саморастечко)
½ лажичка пециво
1 лажица млеко, плус 2 лажици доколку е потребно за кремот од путер
Џем од јагоди (по желба)
Шеќерни трошки (по желба)

Порции: 10
Време на подготовка: 30 мин
DELIMANO
КУЈНСКИ
РОБОТ ПРО
ПОТРЕБНА
ОПРЕМА:
• Сад за матење
• Заштита од
прскање
• Мешалка

Подготовка:
•

•
•
•

Загрејте ја рерната на 180о C. Подгответе 10 калапи за тортички. За да ги подготвите тортичките, ставете ги путерот, шеќерот,
јајцата, екстрактот од ванила, брашното, пецивото и млекото во сад за матење и изматете ги со Кујнскиот робот додека не
добиете мазна, бледа и добро изматена смеса. Поделете ја смесата во калапите и печете 15 минути додека не добиете златно
кафеава боја.Оставете ги на решетка да се оладат.
Додека тортичките се ладат, изматете го кремот. Ставете го шеќерот во прав, путерот и ванилата и матете додека не добиете
пенеста структура. Додадете од вишокот млеко доколку сметате дека е потребно.
Штом се оладат тортичките, со остар нож исечете ги врвовите, а потоа нив пресечете ги на половина. Со шприц нанесете од
кремот врз тортичките и потоа нежно притиснете ги двете половини за да добиете изглед на крилја на пеперутка.
Можете да ги сервирате вакви или да ги украсите со џем или шеќерни трошки.
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Печени праски
Состојки:
•
•
•
•
•
•

3 средни праски
2 лажици кафеав шеќер
¼ лажичка цимет
Прстофат морско оревче (по желба)
3 лажици путер
Сладолед од ванила, за сервирање

Порции: 6
Време на подготовка: 50 мин
DELIMANO
КУЈНСКИ
РОБОТ ПРО
ПОТРЕБНА
ОПРЕМА:
• Сад за матење
• Заштита од
прскање
• Маталка

Подготовка:
•
•
•

Загрејте ја рерната на 160°C. Преполовете ги праските и отстранете ги семките, потоа, ставете ги со исечената страна нагоре
на сад за печење.
Со помош на Кујнскиот робот измешајте ги шеќерот, циметот и морското оревче. Од смесата ставете на секоја половина праска.
Путерот поделете го на 3 лажици и потоа секое уште на пола. Ставете парче путер на средина на секоја праска.
Печете додека праските не станат меки, но, да не ја изгубат нивната форма, околу 40 минути. Сервирајте со сладолед од ванила.

19

20

Џин – тоник
чизкејк
Состојки:
•
•
•
•
•
•

250гр бисквити
100гр путер, стопен
600гр крем сирење
100гр шеќер во прав
Рендана кора и сок од 1 лимета, плус
кора за сервирање
50мл џин

•
•
•
•
•

Порции: 10-12
Време на подготовка: 30 мин (+ ладење преку ноќ)

280мл слатка павлака
250мл конзерва џин-тоник
2 лажици шеќер
1 лимон, половина исцеден, половина
исечен на кругови
2 средни целуфки, здробени

DELIMANO
КУЈНСКИ
РОБОТ ПРО
ПОТРЕБНА
ОПРЕМА:
• Сад за матење
• Заштита од
прскање
• Мешалка

Подготовка:
•
•
•
•

На 23см тава за чизкејк ставете хартија за печење. Ставете ги бисквитите во ќеса и здробете ги со сукало. Префрлете во сад
и додадете го растопениот путер. Со мешалката на Кујнскиот робот мешајте додека путерот не се впие рамномерно. Смесата
истурете ја во тавата и притиснете ја за да добиете рамен слој. Оставете да се стврдне во фрижидер 1 час.
За да го подготвите филот, крем сирењето, шеќерот во прав и кората од лимон ставете ги во сад и потоа мешајте ги додека не
се соединат. Додадете го џинот и слатката павлака и продолжете со мешањето додека смесата не стане густа. Готовата смеса
нанесете ја врз основата и убаво измазнете ја. Оставете ја во фрижидер преку ноќ да се стврдне.
Лименката џин-тоник ставете ја во тава, додадете го шеќерот и сокот од лимон и варете ги. Штом добијат форма на сируп (околу
3-4 минути на силен оган), оладете го сирупот, па додадете го сокот и круговите лимон. Оставете ги целосно да се оладат.
За да сервирате, врз чизкејкот ставете од здробените целуфки и напрскајте со сирупот. На крај додадете и рендана кора од
лимета, исечете и сервирајте.
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РОЗЕВА
И ЦРВЕНА

боите на шеќер и зачин
и сѐ убаво.
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Тортички со
розева лимонада
Состојки:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

125гр путер, омекнат
220гр шеќер
1 лажица рендана кора од лимон
2 јајца
225гр брашно за колачи (саморастечко)
120гр кисела павлака
2 лажици сок од лимон
160гр крем од лимон
Сируп од малини за декорација
Кругови лимон, за сервирање

РОЗЕВ КРЕМ ОД ПУТЕР:
•
250гр путер, омекнат
•
500гр мешавина со шеќер во прав
•
2 лажици сируп од малина

Порции: 12
Време на подготовка: 45 мин (+ време за ладење)
DELIMANO
КУЈНСКИ
РОБОТ ПРО
ПОТРЕБНА
ОПРЕМА:
• Сад за матење
• Заштита од
прскање
• Мешалка

Подготовка:
•
•
•
•
•

Загрејте ја рерната на 180°C. На калап за мафини наредете хартиени калапи.
Со помош на Кујнскиот робот изматете го путерот, шеќерот и кората од лимон. Додадете ги јајцата, едно по едно, овозможувајќи
убаво да се изматат пред да го додадете второто јајце. Додадете брашно и измешајте. На крај додадете го кремот од лимон и
нежно измешајте со шпатула.
Поделете ја смесата подеднакво во калапите. Печете 20-25 минути. Оставете ги да се оладат.
За да го подготвите розевиот крем, изматете го путерот додека не стане кремаст и добие светла боја. Постепено додавајте го
шеќерот во прав, матејќи доволно по секое додавање. На крај додадете го сирупот и матете додека не добиете мазна смеса.
Со шприц за украсување, нанесете од кремот на тортичките и декорирајте ги со сирупот и круговите лимон.
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Чизкејк со јагоди
Состојки:
•
•
•
•
•
•
•

85гр диетални бисквити
200гр меко сирење
200гр јогурт со 0 % масленост
4 лажици шеќер
Неколку капки екстракт од ванила
2 лажици квалитетен џем од јагоди
100гр јагоди, исчистени и исечени

Порции: 4
Време на подготовка: 10 мин
DELIMANO
КУЈНСКИ
РОБОТ ПРО
ПОТРЕБНА
ОПРЕМА:
• Сад за матење
• Заштита од
прскање
• Мешалка

Подготовка:
•
•
•

Ставете ги бисквитите во пластична ќеса и искршете ги со сукало. Поделете ги во 4 чаши или стаклени чинии.
Со помош на Кујнскиот робот измешајте ги сирењето, јогуртот, шеќерот и ванилата додека не добиете мазна смеса. Нанесете
ја врз здробените бисквити и ставете ги да се ладат додека ги сервирате.
Промешајте го џемот со јагодите, поделете ја смесата во чашите и сервирајте.
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Тегли со чизкејк
со малини
Состојки:
ЧИЗКЕЈК СМЕСА:
•
1 ½ пакување крем сирење
•
3 лажици шеќер
•
1 шолја (отприлика 240гр) слатка павлака
•
1 лажица свеж сок од лимон

ДРУГИ СОСТОЈКИ:
•
8 крекери
•
340гр свежи малини
•
½ шолја (околу 160гр) џем од малини

Порции: 8
Време на подготовка: 25 мин
DELIMANO
КУЈНСКИ
РОБОТ ПРО
ПОТРЕБНА
ОПРЕМА:
• Сад за матење
• Заштита од
прскање
• Мешалка

Подготовка:
•
•
•

Со Кујнскиот робот изматете ги крем сирењето и шеќерот.
Намалете ја брзината и постепено додавајте ја слатката павлака. Зголемете ја брзината и матете додека не добиете густа
смеса, околу 2 минути. Додадете го и сокот од лимон.
Со лажица ставете од здробените крекери во тегли. Додадете од чизкејк смесата во теглите. На крај додадете од малините и
џемот, ставајќи еден слој чизкејк смеса, еден слој џем со малини. Оладете ги најмалку 2 часа во фрижидер пред сервирање.
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Чизкејк пита
со свежо овошје
Состојки:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

44 чајни бисквити
8 лажици несолен путер, стопен
450гр крем сирење, на собна температура
½ шолја (околу 100гр) шеќер во прав
1 ½ шолја (околу 360гр) многу ладна слатка павлака
2 големи лажици свежо исцеден сок од лимон
2 мандарини, излупени и исчистени
1 киви, излупено и исечено
¼ шолја боровинки или јагоди
Цвеќиња кои можат да се јадат, за сервирање

Порции: 10
Време на подготовка: 40 мин
DELIMANO
КУЈНСКИ
РОБОТ ПРО
ПОТРЕБНА
ОПРЕМА:
• Сад за матење
• Заштита од
прскање
• Мешалка

Подготовка:
•
•
•
•

Во процесор за храна, измелете ги бисквитите, потоа додадете го стопениот путер и измешајте. Смесата префрлете ја во тава
со обрач и притиснете за да ја израмните. Ставете во фрижидер најмалку 20 минути.
Со Кујнскиот робот матете го крем сирењето со шеќерот на средна брзина, околу 2 минути. Намалете ја брзината и постепено
додавајте ја слатката павлака. Зголемете ја брзината и матете додека не се формираат врвови, околу 3 минути. Потоа, додадете
го и сокот од лимон и кога ќе убаво изматено, нанесете ја смесата врз основата.
Ставете ја чизкејк питата во фрижидер да се стврдне, најмалку 4 часа. По 1 час покријте со пластична фолија.
Пред сервирање, украсете со овошјето и цвеќињата.
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Пица од лубеница
Состојки:
•
•
•
•
•
•
•
•

½ шолја (околу 125 гр) рикота
¼ шолја (околу 60гр) омекнато крем сирење
1 лажица мед
½ лажичка екстрак од ванила
Парче лубеница
Свежи бобинки, за гарнир
Свежо нане, за гарнир
Запечен кокос, за гарнир

Порции: 6
Време на подготовка: 10 мин
DELIMANO
КУЈНСКИ
РОБОТ ПРО
ПОТРЕБНА
ОПРЕМА:
• Сад за матење
• Заштита од
прскање
• Мешалка

Подготовка:
•
•

Со Кујнскиот робот измешајте ја рикотата, крем сирењето, медот и екстрактот од ванила.
Намачкајте ја смесата на парчето лубеница и декорирајте со бобинките, нането и кокосот. Сервирајте веднаш.
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Замрзнат чизкејк

Порции: 10
Време на подготовка: 15 мин
(+ време за замрзнување)

Состојки:
КОРА:
•
1 шолја раздробени крекери (околу 8 крекери)
•
½ шолја крупно исецкани переци
•
½ шолја (околу 55гр) ореви, крупно исечкани
•
¼ шолја (околу 50гр) шеќер
•
8 лажици (1 пакување) солен путер, стопен

DELIMANO
КУЈНСКИ
РОБОТ ПРО
ПОТРЕБНА
ОПРЕМА:
• Сад за матење
• Заштита од
прскање
• Мешалка

ФИЛ:
•
450гр крем сирење, на собна температура
•
300мл конзервирано кондензирано млеко
•
225гр шлаг
•
1 лажичка чист екстракт од ванила
•
Свежи бобинки

Подготовка:
•
•
•
•
•
•
•
•

Во голем сад, заедно промешајте ги состојките за кората.
Смесата ставете ја во округла тава со прстен и притиснете ја да се израмни.
Со Кујнскиот робот матете го крем сирењето околу 3 минути.
Додадете го кондензираното млеко и матете уште 2-3 минути.
Со силиконска шпатула спојте го шлагот со екстрактот од ванила.
Рамномерно нанесете го филот со крем сирење врз кората.
Покријте ја тавата со алуминиумската фолија и ставете во замрзнувач најмалку 4 часа.
Пред сервирање декорирајте со свежи бобинки.
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Мини чизкејк
со малини и
бело чоколадо
Состојки:
•
•
•
•
•
•

125гр чоколадни бисквити
60гр путер, стопен
40мл врела вода
2 лажички желатин во прав
375гр крем сирење, омекнато
55гр шеќер

•
•
•
•

160мл згуснат крем
100гр бело чоколадо, стопено
2 x 125гр свежи малини
Шеќер во прав, за сервирање

Порции: 12
Време на подготовка: 25 мин (+ време за ладење)
DELIMANO
КУЈНСКИ
РОБОТ ПРО
ПОТРЕБНА
ОПРЕМА:
• Сад за матење
• Заштита од
прскање
• Маталка
• Мешалка

Подготовка:

•
•
•

Во калап за мафини наредете 12 хартиени калапи. Ставете ги бисквитите во процесор за храна и измелете ги ситно. Додадете
го путерот и добро промешајте. Смесата поделете ја во калапите и притиснете со задниот дел на лажицата. Ставете ги во
фрижидер околу 30 минути да се оладат.
Со Кујнскиот робот измешајте ја врелата вода заедно со желатинот и мешајте додека целосно не се раствори. Оставете го
растворениот желатин да се олади 5 минути.
Изматете ги крем сирењето и шеќерот. Потоа додадете го желатинот и продолжете со матењето. Додадете го кремот, матете и
потоа, додајте го стопеното чоколадо. Продолжете со матење. Наредете 125гр од малините врз основата со бисквити. Одозгора
нанесете ја смесата со крем сирење. Ставете во фрижидер да се олади, околу 6 часа или преку ноќ. Пред да сервирате,
одозгора ставете од остатокот од малините и наросете шеќер во прав.
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Тирамису со цреши
Состојки:
СИРУП ОД ЦРЕШИ:
•
350гр цреши + неколку за декорација
•
2 лажици ликер од цреши
•
20гр шеќер

Подготовка:
•
•
•

•
•

ТИРАМИСУ:
•
100мл кафе, незасладено
•
100гр темно чоколадо (60% - 70% какао)
•
100гр пишкоти
•
3 јајца
•
500гр маскарпоне
•
1 лимон, изрендана кора и сок
•
3 лажици десертно вино
•
170гр шеќер
•
40гр темно чоколадо, за декорација

Порции: 6
Време на подготовка: 30 мин
DELIMANO
КУЈНСКИ
РОБОТ ПРО
ПОТРЕБНА
ОПРЕМА:
• Сад за матење
• Заштита од
прскање
• Мешалка
• Маталка

Исчистете ги црешите (освен тие за декорација). Во голем сад, размешајте го ликерот, шеќерот и 40мл вода. Додадете ги
црешите и оставете ги 10 минути во течноста. Во меѓувреме, подгответе го кафето и стопете го чоколадото на сад на пареа и
во него додајте прстофат сол.
Исцедете ги црешите. Истурете го остатокот од сирупот во кафето, а потоа половина од течноста истурете ја врз пишкотите.
Наредете длабок стаклен сад со пишкотите и потоа напрскајте половина од стопеното чоколадо врз нив. Наредете половина
од црешите врз чоколадото и тргнете го садот на страна.
Одвојте ги јајцата, ставете ги жолчките во сад за матење заедно со маскарпоне сирењето, сокот и кората од лимон и 120гр
шеќер. Со помош на Кујнскиот робот матете на висока брзина околу 4-5 минути или додека не добиете пенеста структура.
Додадете го виното и добро промешајте. Исчистете го садот и изматете ги белките со 50гр шеќер. 1/3 од белките додадете на
смесата со жолчките и мешајте со шпатула.
Половина од кремот намачкајте го врз црешите. Истурете го остатокот од мешавината од кафе и сирупот од цреши врз
остатокот од пишкотите. Наредете ги врз црешите и напрскајте со остатокот од стопеното чоколадо. Додадете ги црешите и
потоа намачкајте го остатокот од кремот. Тортата ставете ја во фрижидер најмалку 1 час.
Извадете ја тортата од фрижидер и украсете ја со изренданото чоколадо и црешите. Сервирајте.
Чувајте ја во фрижидер до 2 дена.
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СИНА

бојата на чистото небо
и бескрајното море.

38

Чизкејк тарт
со лимон и
боровинки
Состојки:
•

2 парчиња готово тесто за пита

Порции: 24
Време на подготовка: 40 мин (+ време за ладење)
DELIMANO
КУЈНСКИ
РОБОТ ПРО
ПОТРЕБНА
ОПРЕМА:
• Сад за матење
• Заштита од
прскање
• Мешалка

ФИЛ:
•
225гр крем сирење, омекнато
•
1 лажичка екстракт од ванила
•
1 тегла (околу 290мл) крем од лимон, поделен
•
225гр шлаг
•
1 шолја (околу 150гр) свежи боровинки
•
Шеќер во прав, по желба

Подготовка:
•
•
•
•

Загрејте ја рерната на 230°C. На кујнска површина, отворете го тестото. Исечете 24 кругови со округол калап. Исечените
кругчиња ставете ги во калапи за мафини и формирајте корпички. Направете дупчиња со вилушка.
Печете ги околу 5-7 минути. Извадете ги од тавата и оставете ги целосно да се оладат.
Со Кујнскиот робот: измешајте ги крем сирењето и ванилата, а потоа додадете и ¼ од кремот од лимон. Додадете 1/3 од
шлагот, измешајте убаво па додадете го остатокот од шлагот.
Во секоја корпичка додадете по 2 лажици од смесата со крем сирење, па 1 лажица крем од лимон. Одозгора ставете боровинки
и ставете ги во фрижидер. Пред сервирање, по желба наросете шеќер во прав.
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Чизкејк тарт со
борoвинки и мед
Состојки:
•
•
•
•
•
•
•

250гр бисквити
90гр путер, стопен
2 лажици врела вода
2 лажички желатин во прав
250гр крем сирење, омекнатo
115гр мед
1 лажичка сок од лимон

•
•
•
•
•

1 лажичка екстракт од ванила
125 мл слатка павлака, изматена
250гр боровинки
90гр мед, дополнителен
35гр исчистени ‘фстаци, исечкани
(по желба)

Порции: 10
Време на подготовка: 30 мин
(+ време за ладење)
DELIMANO
КУЈНСКИ
РОБОТ ПРО
ПОТРЕБНА
ОПРЕМА:
• Сад за матење
• Заштита од
прскање
• Мешалка
• Маталка

Подготовка:
•
•
•
•

Во процесор за храна обработете ги бисквитите за да добиете трошки. Додадете путер и добро промешајте. Во тава за тарт од
23см, притиснете ја смесата за да формирате основа која е со висина од 2см. Ставете ја во фрижидер да се лади 30 минути.
Со Кујнскиот робот измешајте ја водата со желатинот. Оставете да се олади 5 минути.
Потоа, измешајте го крем сирењето, медот, сокот од лимон и ванилата. Мешајте околу 5 минути. Додадете го шлагот и мешајте
уште 2 минути. Додека работи роботот, постепено додавајте го желатинот. Додадете и половина од боровинките. Оваа смеса
истурете ја врз основата и ставете ја 2 часа во фрижидер да се лади.
Извадете го чизкејкот од фрижидер. Одозгора ставете ги останатите боровинки и напрскајте со мед и додадете ги ‘фстаците.
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Чизкејк со
боровинки
Состојки:
•
•

¾ шолја раздробени наполитанки (околу 22)
2 лажици путер, стопен

Порции: 4
Време на подготовка: 25 мин (+ време за ладење)
DELIMANO
КУЈНСКИ
РОБОТ ПРО
ПОТРЕБНА
ОПРЕМА:
• Сад за матење
• Заштита од
прскање
• Мешалка

ФИЛ:
•
1 ¼ лажичка желатин
•
2 лажици ладна вода
•
225гр крем сирење, омекнат
•
1 ½ лажичка сок од лимон
•
½ лажичка рендана кора од лимон
•
1 шолја мачмелоу крем
•
1 ½ шолја (околу 90гр) изматен шлаг
•
1 шолја (околу 150гр) свежи или замрзнати боровинки

Подготовка:
•
•
•
•
•

Во мал сад, измешајте ги раздробените наполитанки со путерот. На округла тава со прстен истурете ја смесата и притиснете.
Оставете ja на страна.
Во сад за сос, растворете го желатинот.
Ставете го крем сирењето во мал сад и со помош на Кујнскиот робот измешајте го заедно со желатинот. Додадете го сокот и
кората од лимон. Изматете ги заедно и мачмелоу кремот и изматениот шлаг.
Изблендирајте ги боровинките во процесор на храна и размешајте ги заедно со смесата од крем сирење. Готовата смеса
истурете ја врз кората и убаво измазнете. Покријте ја и оставете ја во фрижидер преку ноќ да се олади. Извадете го прстенот
на тавата.
Декорирајте со свежи боровинки.
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Летна торта
со сливи

Порции: 8-10
Време на подготовка: 80-90 мин

Состојки:
•
•
•
•
•

190гр сенаменско
брашно
1 ½ лажичка пециво
1 лажичка цимет
¼ лажичка морско
оревче
1/8 лажичка кардамом

•
•
•
•

½ лажичка сол
113гр несолен путер,
омекнат, плус за да ја
намастите тавата
200гр плус 25гр шеќер,
поделен
1 големо јајцe

•
•
•

1 лажичка екстракт од
ванила
120мл млеко (може и со
ниска масленост)
450гр сливи, исчистени и
исечени на четврини

DELIMANO
КУЈНСКИ
РОБОТ ПРО
ПОТРЕБНА
ОПРЕМА:
• Сад за матење
• Заштита од
прскање
• Мешалка

Подготовка:
•
•
•
•
•
•

Загрејте ја рерната на 175°C и ставете ја решетката на средното ниво. Намастете тава со обрач, од 23 см.
Со Кујнскиот робот измешајте ги брашното, пецивото, циметот, морското оревче, кардамом и солта.
Путерот заедно со 1 шолја шеќер изматете ги додека не добиете светла и пенеста структура, околу 3 минути. Додадете го
јајцето и ванилата и матете на ниска брзина додека не се спојат состојките. Постепено додавајте ја мешавината со брашното,
па потоа млекото, најизменично. (забелешка: смесата ќе биде прилично густа.)
Истурете ја смесата во тавата и измазнете со шпатула. Наредете ги сливите одозгора во круг, да покриваат голем дел од
смесата. Одозгора наросете го остатокот од шеќерот.
Печете 60 до 70 минути.
Кога тортата ќе ја извадите од рерна, поминете со нож на рабовите на тавата. Оставете ја тортата целосно да се олади.
Исечете и сервирајте со сладолед и шлаг, по ваша желба.

СОВЕТ: Можете да ја чувате тортата покриена на собна температура неколку дена. Можете да ја
замрзнете и да ја чувате до 3 месеци. Откако целосно ќе се олади, убаво завиткајте со пластична
фолија и ставете ја во ќеса за замрзнување. Одмрзнете ја преку ноќ пред сервирање.
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Нарачајте го вашиот Delimano Кујнски робот ПРО

со бисерно
БЕЛА боја
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За да го надградите, нарачајте и од следните додатоци:
Додаток - стаклен
сад за блендирање

Додаток - сет за
мелење месо

Додаток - сет за
сечкање и рендање

Додаток - сет
за тестенини
и колачи
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