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Malonumas valgyti kartu
Anglų kalboje yra posakis „Šeimos, kurios valgo kartu, išlieka kartu“. Mokslininkai sutinka – yra
daugybė privalumų, kodėl verta susėsti prie stalo su šeima ar draugais ir pasimėgauti maistu.
Valgydami kartu su šeima vaikai linkę maitintis sveikiau ir išbandyti naujus ingredientus. Pietų
ar vakarienės stalas tampa erdve, kurioje jie mokosi megzti ryšius, bendrauti, sužino daugiau apie
šeimos vertybes ir tradicijas. Iš tiesų kai kurie tyrimai
rodo, kad valgymas kartu su šeima lengvina depresiją
ir didina savivertę. Tai metas, kai kalbame, juokiamės
ir pamirštame dienos vargus. Skirkite laiko po įtemptos
dienos ir mėgaukitės sveiku, gardžiu maistu su mylimais
žmonėmis. Tai padės sumažinti stresą, nurimti ir
pasiruošti vakaro poilsiui.

Kodėl DELIMANO daugiafunkcis prietaisas
yra naudingas pasirinkimas?
•
•
•
•
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Įvairūs naudojimo būdai.
Greitai paruošia maistą, todėl tinka tiems, kuriems
nuolat trūksta laiko.
Maiste išlieka vitaminai, mineralai ir maistinės medžiagos, tad kaskart galite mėgautis pilnaverčiu maistu.
Talpus, todėl užteks paruošti maisto didesnei šeimai. Taip pat tobulai tinka vakarėliams ar atostogoms, kai
norite leisti mažiau laiko virtuvėje ir daugiau laiko skirti svečiams.

Kokios jo
funkcijos?
Tai universalus prietaisas,
kurį galite naudoti įvairiems
patiekalams lengvu
mygtuko spustelėjimu
paruošti.

Garinimas

Troškinimas

Jogurtas

Košė

Sriuba

Duona

Kepimas

Ryžiai

PRIME

garinimas, troškinimas,
kepimas, ryžiai

OPTIMO

garinimas, troškinimas,
kepimas, ryžiai, jogurtas, košė

Virimas vakuume Viso grūdo kruopos

SELECT

garinimas, troškinimas,
kepimas, ryžiai, jogurtas, košė,
virimas vakuume, viso grūdo
dalių kruopos, sriuba, duona,
kepiniai, makaronai
*Kiekvienas modelis turi
rankinio nustatymo funkciją

Kepiniai

Makaronai
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Kokie
daugiafunkcio
prietaiso
privalumai ?
Paprasta naudoti

– simboliai ant mygtukų.

Taupo vietą

– atstoja daug prietaisų.

ENERGY
SAVING

Mažiau plovimo
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– užteks išplauti vieną puodą.

Universalus

– 1 prietaisas viskam.

Taupo energiją

– gamina greitai, nes sulaiko karštį viduje.

Pasirinkite modelį

2L
PRIME
•
•
•
•

•

400 - 476 W
4 programos + rankinis
nustatymas
Ekranas su mygtukais

Geriausiai tinka vienam ar
dviem žmonėms. Nedidelės
talpos, todėl kompaktiškas,
patogu pernešti ir puikiai
tinka vasarnamiuose ar
kemperiuose.
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OPTIMO
•
•
•
•
•
•

Pradedantiesiems arba
pažengusiems gamintojams.
•
•
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SELECT

860 - 1023 W
6 programos + rankinis
nustatymas
Ekranas su mygtukais

•
•

Geriausiai tinka 4 asmenų ar šiek tiek
didesnėms šeimoms.
Nedidelis elektros suvartojimas ir
efektyvumas.
Padeda išvengti ilgų valandų prie
viryklės – tiesiog nuspauskite
mygtuką ir prietaisas atliks likusį
darbą.
Paprasta valyti.
Galima pasigaminti naminio jogurto.

•
•

•

•
•

860 - 1023 W
12 programų + rankinis
nustatymas
Jutiklinis ekranas
Tinka didesnėms šeimoms.
Didesnė talpa tinka
gaminant svečiams.
Galima pasigaminti sveiko ir
gardaus naminio jogurto.
Pažangios funkcijos leidžia
išbandyti naujus receptus.
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Receptai
Knygoje rasite paprastų,
tačiau puikių receptų. Jūsų
šeimai ir draugams tikrai
patiks tiek tradiciniai, tiek
modernūs patiekalai!
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Bulvių salotos
su pankoliais
ir padažu
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Prime

Ingredientai
•
•
•
•
•

500 g mažų bulvyčių
2 maži svogūnai
½ pankolio
1 šaukštelis druskos
1 šaukštas neriebaus majonezo

• 2 šaukštai grūdėtųjų garstyčių
• 4 šaukštai obuolių acto

Optimo
Select

Gaminimas
• Nuplaukite bulves ir supjaustykite ketvirčiais, sudėkite į prietaisą, įberkite
druskos ir įpilkite vandens, kad apsemtų bulves.
• Įjunkite prietaisą, pasirinkite rankinio nustatymo ( ) programą,
nustatykite 25 minutes, uždarykite dangtį ir nuspauskite įjungimo
mygtuką.
• Pankolį ir svogūnus supjaustykite plonais griežinėliais ir sumaišykite su
išvirusiomis bulvėmis.
• Paruoškite padažą – sumaišykite garstyčias, actą, žiupsnį druskos ir
majonezą.
• Užpilkite padažo ir pateikite.
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Vištų krūtinėlės
abrikosų
ir svogūnų

padaže
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Prime

Ingredientai
•
•
•
•

500 g vištų krūtinėlių
6 abrikosai
½ česnako
1 šaukštelis druskos

• 1 šaukštas saulėgrąžų aliejaus
• Šviežio raudonėlio
• 3 šaukštai vandens

Optimo
Select

Gaminimas
• Įjunkite prietaisą, pasirinkite kepimo (
) programą ir nustatykite 23
minutes. Nuspauskite įjungimo mygtuką.
• Į prietaisą įpilkite 1 šaukštą saulėgrąžų aliejaus. Vištų krūtinėles pabarstykite
druską bei pipirais ir kepkite uždarę dangtį 15 minučių.
• Atidarykite dangtį, apverskite krūtinėles ir kepkite dar 10 minučių uždarę
dangtį ir apversdami kas 3 minutes. Išimkite iš prietaiso, kai susidarys auksinė
plutelė.
• Paruoškite padažą. Supjaustykite svogūnus žiedais, abrikosus – ketvirčiais, ir
sudėkite į prietaisą. Įberkite šviežio raudonėlio ir įpilkite 3 šaukštus vandens.
• Uždarykite dangtį, pasirinkite troškinimo ( ) programą, nustatykite 8
minutes.
• Supilkite padažą ant vištų krūtinėlių ir patiekite.
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Ryžių
pudingas
su kakava
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Prime

Ingredientai
• 150 g apvaliųjų ryžių
• Žiupsnis druskos
• 300 ml lieso pieno (taip pat
galite naudoti augalinį pakaitalą,
pavyzdžiui, ryžių gėrimą)

•
•
•
•

Optimo

2 kiaušiniai
Select
1 šaukštas 100 % kakavos
Žiupsnis vanilinio cukraus
1 šaukštas eritritolio arba žiupsnis
stevijos arba 1 šaukštas cukraus

Gaminimas
• Įjunkite prietaisą, pasirinkite ryžių ( ) programą ir nustatykite 15
minučių. Nuspauskite įjungimo mygtuką.
• Sudėkite ryžius į prietaisą, supilkite pieną, suberkite druską, saldiklį
arba cukrų, gerai išmaišykite ir uždarykite dangtį. Virkite 10 minučių,
retkarčiais pamaišydami su ryžių šaukštu.
• Atidarykite dangtį ir įmuškite kiaušinius. Virkite dar 5 minutes ir
maišykite su ryžių šukštu, kol pudingas taps kreminis.
• Užberkite kakavos ir patiekite.
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Plakta
kiaušinienė
su špinatais ir
pomidorais

14

Prime

Ingredientai
• 3 kiaušiniai
• 100 g kiaušinių baltymų (maždaug
3–4 kiaušinių baltymai)
• 2 šaukštai lieso pieno
• 100 g virtų rudųjų pupelių

Optimo

•
•
•
•
•

Sauja špinatų
Sauja vyšninių pomidorų
Saujelė svogūnų laiškų
1 šaukštelis saulėgrąžų aliejaus
Žiupsnis druskos

Select

Gaminimas
• Išplakite kiaušinius, baltymus ir pieną su šluostele, įberkite druskos.
• Supjaustykite svogūną plonais griežinėliais, pomidorus perpjaukite pusiau,
nuplaukite ir nusausinkite špinatus, nukoškite pupeles.
• Įpilkite aliejaus į prietaisą, įjunkite, pasirinkite kepimo (
) programą ir
nustatykite 10 minučių. Nuspauskite įjungimo mygtuką.
• Supilkite kiaušinių masę į prietaisą, uždarykite dangtį ir kepkite 5 minutes.
Po to atidarykite ir atsargiai išmaišykite.
• Sudėkite svogūnų laiškus, pupeles, špinatus ir pomidorus. Kepkite dar 5
minutes, retkarčiais pamaišykite.
• Patiekite.
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Plėšyti blyneliai
su obuoliais
ir graikiniais
riešutais
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Ingredientai
• 130 g kvietinių
miltų
• 250 ml lieso pieno
• 1 šaukštas eritritolio
arba cukraus

• Žiupsnis druskos
• 50 g spanguolių
• 25 g graikinių
riešutų
• 1 didelis obuolys

• 2 kiaušiniai
• ½ šaukštelio sviesto
• Eritritolio arba
miltelinio cukraus
papuošti

Select

Gaminimas
• Ištepkite vidinį puodą sviestu. Įjunkite prietaisą, pasirinkite kepinių ( )
programą ir nustatykite 40 minučių. Nuspauskite įjungimo mygtuką.
• Sumaišykite miltus, kiaušinius, pieną, druską ir saldiklį arba cukrų.
Sudėkite tarkuotą obuolį, smulkintus graikinius riešutus ir spanguoles.
• Supilkite masę į prietaisą, uždarykite dangtį ir kepkite 15 minučių. Po to
apverskite, susmulkinkite su plastikiniu šaukštu ir kepkite dar 25 minutes,
retkarčiais pamaišydami, kol taps auksinės spalvos.
• Užberkite eritritolio arba cukraus ir patiekite.
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Jautienos
sriuba

18

Ingredientai
• 1 kg jautienos
• 2 jaučio kaulai
sriubai
• 1 nedidelis
gabaliukas
vištienos
• 2 oranžinės
morkos
• 2 geltonos
morkos
Gaminimas

Prime

• 1 petražolės
šaknis
• ¼ saliero
šaknies
• ½ kaliaropės
• 2 valgomieji
svogūnėliai
• 1 poras
• 3–4 šaukšteliai
druskos

• Šviežių
juodųjų pipirų
petražolių
žirnelių
lapelių
• 2 l vandens
• Šviežių
raudonėlių
lapelių
• Šviežių gelsvių
lapelių
• 3 lauro lapai
• 1 šaukštelis

• Nuplaukite daržoves. Nuskalaukite žoleles su vandeniu ir suriškite kaip
puokštelę.
• Pasirinkite rankinio nustatymo ( ) programą ir nustatykite 120 minučių.
• Supilkite vandenį į prietaisą, sudėkite mėsą, kaulus, visas daržoves ir žoleles.
Nuspauskite įjungimo mygtuką.
• Po maždaug 15 minučių vanduo prietaise užvirs, iš karto sumažinkite
temperatūrą nuo 100 iki 90 °C, kad sriuba silpnai kunkuliuotų.
• Jeigu norite mažiau riebalų sriuboje, pirmiausia atvėsinkite, palaikykite

Optimo
Select
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Daržovės su
ryžiais

20

Ingredientai
•
•
•
•

150 g šaldytų daržovių mišinio
100 g baltųjų ryžių
500 ml vandens
Druskos pagal skonį

Prime
Optimo
Select

Gaminimas
• Suberkite ryžius į prietaisą ir supilkite vandenį.
• Sudėkite daržovių mišinį į garinimo indą ir įstatykite į prietaisą.
• Uždarykite dangtį. Pasirinkite garinimo ( ) programą ir nustatykite 15
minučių. Nuspauskite įjungimo mygtuką.
• Ryžius iš puodo patogu išimti su ryžių šaukštu.
• Mėgaukitės skaniu užkandžiu, kuriame pilna vitaminų ir mineralų.
PATARIMAS: Įberkite žiupsnelį druskos bei truputį mėsos ir lengvi pietūs
paruošti.
21

Garuose
virta
lašiša

22

Prime

Ingredientai
• 2 lašišų filė gabaliukai
• 2 šaukštai alyvuogių
aliejaus
• 1,5 L vandens

•
•
•
•

Šakelė rozmarinų
1 citrinos sultys
2 žiupsneliai maltų pipirų
Česnakų miltelių

Optimo
Select

Gaminimas
• Puodelyje sumaišykite alyvuogių aliejų, citrinos sultis, česnakų miltelius,
rozmarinus ir pipirus.
• Ištepkite lašišų filė su mišiniu ir sudėkite į garinimo indą.
• Supilkite vandenį į prietaisą ir įstatykite garinimo indą.
• Uždarykite dangtį. Pasirinkite garinimo ( ) programą ir nustatykite 10
minučių. Nuspauskite įjungimo mygtuką.
• Programai pasibaigus patiekite lašišą ir skanaukite.
PATARIMAS: Patiekite su garuose virtomis daržovėmis arba keptomis
bulvėmis.
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Kopūstų
suktinukai
su kiauliena
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Prime

Ingredientai
•
•
•
•
•

8 kopūsto lapai (geriau
storesni)
125 g maltos kiaulienos
375 ml vištienos sultinio
½ svogūno, smulkinto
1 skiltelė česnako, smulkinto

•
•
•
•

1,2 cmimbiero gabaliuko,
smulkinto
2 šaukšteliai sojų padažo
2 šaukšteliai ryžių acto
1 šaukštas maltų džiūvėsių

Optimo

Padažas:
Select
• ½ cm imbiero gabaliuko,
smulkinto
• 2 šaukštai sojų padažo
• 2 šaukštai ryžių acto

Gaminimas
•
•
•
•

•
•

Įdėkite kopūstų lapus į mikrobangų krosnelę
ir uždenkite plastikine plėvele.
Kaitinkite apie 5 minutes. Po to iškart
ištraukite ir nuimkite plastikinę plėvelę.
Palikite atvėsti. Lapai taps minkštesni.
Įpilkite sultinio į prietaiso vidinį puodą iki
pirmos linijos.
Sudėkite kiaulieną, svogūnus, česnakus,
imbierą, sojų padažą, ryžių actą ir džiūvėsėlius
į vidutinio dydžio dubenį. Gerai išmaišykite
rankomis.
Suformuokite 8 kukulius.
Dėkite kukulį į kupūsto lapo centrą ir gerai
suvyniokite, nepalikdami laisvos vietos.

•
•
•
•
•

Pakartokite tai su visais kukuliais ir kopūsto
lapais.
Įdėkite garinimo indą į prietaisą ir jame
išdėliokite suktinukus siūle žemyn.
Uždarykite dangtį. Pasirinkite garinimo (
) programą ir nustatykite 20 minučių.
Nuspauskite įjungimo mygtuką.
Kol suktinukai verda garuose, pagaminkite
padažą – gerai sumaišykite visus ingredientus
nedideliame dubenyje.
Atsargiai išimkite suktinukus iš garinimo indo
su mentele.
Patiekite ir skanaukite!
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„Rizi-bizi“
(ryžiai su
žirneliais)

26

Prime

Ingredientai

Optimo

• 1 matavimo indelis* ryžių
• 1/2 matavimo indelio* žirnelių
• 1 ½ matavimo indelio* vandens

Select

Gaminimas
• Sudėkite ryžius bei žirnelius į puodą ir supilkite vandenį.
• Uždarykite dangtį. Pasirinkite ryžių ( ) programą ir nustatykite 20
minučių. Nuspauskite įjungimo mygtuką.
• Pagardinkite druska, jeigu norite išraiškingesnio skonio.

*Pridedamo matavimo indelio talpa – 180 ml.
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Plovas su
grybais

28

Prime

Ingredientai
•
•
•
•
•

500 g baltųjų ryžių
750 ml vištienos sultinio
½ mažo svogūno, smulkinto
3 šaukštai sviesto
½ šaukštelio druskos

Optimo

• 250 g pievagrybių, pjaustytų
riekelėmis (galite pakeisti
grybais „Portabella“)
• Juodųjų pipirų pagal skonį

Select

Gaminimas
• Sudėkite ryžius, grybus, svogūnus ir supilkite vištienos sultinį į prietaisą.
• Uždarykite dangtį. Pasirinkite ryžių ( ) programą ir nustatykite 35
minutes. Nuspauskite įjungimo mygtuką.
• Atidarykite dangtį, kai ryžiai išvirs. Išmaišykite su mentele.
• Pagardinkite druska ir pipirais.
• Patiekite ir skanaukite!
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Saulėje
džiovintų
pomidorų
ir ryžių
rutuliukai

30

Prime

Ingredientai
• 500 g baltųjų ryžių
• 650 ml vandens arba vištienos
sultinio
• 1 šaukštelis druskos
• 250 g špinatų

• 150 g saulėje džiovintų pomidorų,
smulkintų
• 250 g parmezano
• Druskos ir pipirų pagal skonį

Optimo
Select

Gaminimas
• Nuskalaukite ryžius.
• Sudėkite ryžius, druską, špinatus ir supilkite vandenį arba sultinį į prietaisą.
• Uždarykite dangtį. Pasirinkite ryžių ( ) programą ir nustatykite 40
minučių. Nuspauskite įjungimo mygtuką.
• Kai ryžiai išvirs, iš karto perdėkite į dubenį.
• Suberkite parmezaną ir saulėje džiovintus pomidorus, kol ryžiai dar karšti;
tirpstantis sūris padės sulipinti ryžius.
• Su šaukštu kabinkite golfo kamuoliu dyžio masės kiekį. Rankomis
formuokite ryžių rutuliukus.
• Kartokite, kol sunaudosite visus ryžius.
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Imbierinė
vištiena su
rudaisiais
ryžiais

32

Ingredientai
• 4 vištų krūtinėlės be
smulkinto
kaulų ir odos
• 65 ml ryžių acto
• 500 g rudųjų ryžių
• 2 skiltelės česnako,
• 1 šaukštelis druskos
smulkinto
• 5 cm imbiero gabaliuko, • ¼ svogūno, smulkinto

Prime

• 650 ml vištienos sultinio
• 1 ryšelis svogūnų laiškų,
smulkintų
• Druskos ir pipirų pagal
skonį

Optimo
Select

Gaminimas
• Supilkite ryžių actą, sudėkite 1 skiltelę česnako, svogūną ir pusę imbiero į mažą dubenį.
Gerai išmaišykite.
• Sudėkite vištų krūtinėles į sandarų maišelį arba indą. Supilkite ryžių acto mišinį ant
vištienos. Išmaišykite. Padėkite vištieną į šaldytuvą, kad pasimarinuotų bent 1 valandą
arba iki 8 valandų.
• Nuskalaukite ryžius ir suberkite į prietaisą.
• Supilkite vištienos sultinį į prietaisą, sudėkite likusį imbierą bei česnaką ir įberkite 1
šaukštelį druskos.
• Tolygiai išdėliokite vištų krūtinėles garinimo inde. Įdėkite garinimo indą į prietaisą.
• Uždarykite dangtį. Pasirinkite ryžių ( ) programą ir nustatykite 60 minučių.
Nuspauskite įjungimo mygtuką.
• Patiekite vištieną su ryžiais. Pagardinkite druska ir pipirais. Papuoškite smulkintais
svogūnų laiškais.
• Skanaus!
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Keptos
morkų ir
salierų
lazdelės

34

Prime

Ingredientai
• ½ mažesnės saliero šaknies
• 3 mažos morkos

• 2 šaukšteliai saldžiųjų paprikų
miltelių
• Saulėgrąžų aliejaus

Optimo
Select

Gaminimas
• Nuplaukite morką ir saliero šaknį, nuskuskite ir supjaustykite maždaug 1
cm pločio lazdelėmis. Gerai nusausinkite popieriniu rankšluosčiu.
• Suberkite paprikų miltelius ir gerai išmaišykite.
• Įpilkite saulėgrąžų aliejaus ir į prietaisą.
• Pasirinkite kepimo (
) programą ir nustatykite 15 minučių.
Nuspauskite įjungimo mygtuką.
• Praėjus 5 minutėms sudėkite lazdeles ir apkepkite iš abiejų pusių po 5
minutes.
PASTABA: Kepimo programa – vienintelė, kurią pasirinkus nereikia uždaryti
daugiafunkcio prietaiso.
PATARIMAS: Pabandykite išsikepti lazdelių iš sviestinių moliūgų ar burokėlių.

35

Veganiškas
troškinys su
tofu

36

Prime

Ingredientai
•
•
•
•
•

150 g tofu
1 maža raudona saldžioji paprika
250 g konservuotų avinžirnių
150 g kukurūzų
200 ml skardinės kokosų gėrimo

•
•
•
•

1 L vandens
2 šaukšteliai česnakų miltelių
1 šaukštelis druskos
2 šaukštai pomidorų padažo

Optimo
Select

Gaminimas
• Supjaustykite papriką juostelėmis ir sudėkite į prietaisą.
• Sudėkite tofu, avinžirnius, kukurūzus, vandenį, česnakų miltelius ir druską.
• Uždarykite dangtį. Pasirinkite troškinimo ( ) programą ir nustatykite 35
minutes. Nuspauskite įjungimo mygtuką.
• Likus 10 minučių iki programos pabaigos atidarykite dangtį, sudėkite
pomidorų padažą ir supilkite kokosų gėrimą. Uždarykite dangtį ir
patroškinkite dar 10 minučių.
PATARIMAS: Jeigu išsivirėte per daug, troškinį laikykite šaldytuve,
DELIMANO BRAVA ECO dubenėliuose.
37

Meksikietiškas
troškinys

38

Ingredientai
• 1 kg maltos mėsos
(700 g jautienos, 300 g
kiaulienos)
• 2 dideli raudonieji
svogūnai
• 3 skiltelės česnako
• Apie 50 ml aliejaus
• 400 g raudonų saldžiųjų
paprikų
• 200 g morkų
• 80 g saliero šaknies

Prime

• Šviežių aitriųjų paprikų
pagal skonį (rinkitės
švelnesnes, jeigu
nenorite labai aštraus
troškinio)
• 1 šaukštelis aitriųjų
paprikų miltelių arba
dribsnių
• 1šaukštas malto kumino
• 1 šaukštelis maltų
kalendrų

• 1 cinamono lazdelė
• 1 šaukštelis malto
cinamono
• 1 gabalėlis juodojo
šokolado
• 500 ml pomidorų tyrės
• 3 skardinės (po 400 g)
raudonųjų pupelių
• 1 skardinė (apie 200 g)
kukurūzų

Optimo
Select

Gaminimas
• Pirmiausia susmulkinkite svogūnus su DELIMANO JOY PRO smulkintuvu.
• Įpilkite aliejaus į prietaisą, pasirinkite kepimo (
) programą. Nuspauskite
įjungimo mygtuką ir sudėkite smulkintus svogūnus.
• Kepkite svogūnus 5 minutes, tada sudėkite visus ingredientus, išskyrus šokoladą, ir
pasirinkite troškinimo ( ) programą. Nuspauskite įjungimo mygtuką.
• Troškinkite 1 valandą uždarę dangtį. Kai išvirs, įdėkite gabalėlį šokolado, gerai
išmaišykite ir patiekite.

39

Guliašas

40

Ingredientai
• 500 g jautienos
• 3 dideli svogūnai
• 2 skiltelės česnako
Gaminimas

Prime

• 5 šaukštai alyvuogių • 5 šaukštai miltų
aliejaus
• 10 puodelių vandens
• Lauro lapas

Optimo
Select

• Pirmiausia susmulkinkite svogūnus su DELIMANO JOY PRO smulkintuvu.
• Supilkite aliejų į prietaisą.
• Pasirinkite kepimo (
) programą. Nuspauskite įjungimo mygtuką,
palaukite 5 minutes, kol aliejus įkais, tada sudėkite svogūnus ir kepkite 5
minutes.
• Kol kepa svogūnai, supjaustykite mėsą gabaliukais ir sudėkite į prietaisą
prie svogūnų.
• Kepkite dar 5 minutes, supilkite vandenį ir įmeskite lauro lapą.
• Uždarykite dangtį. Pasirinkite troškinimo ( ) programą. Nuspauskite
įjungimo mygtuką ir troškinkite 40 minučių.
• Sumaišykite miltus su 0,5 puodelio vandens.
• Programai pasibaigus atidarykite dangtį, supilkite miltų bei vandens mišinį
ir gerai išmaišykite. Virkite dar 5 minutes pasirinkę troškinimo programą ir
uždarę dangtį.

41

Minestronė

42

Prime

Ingredientai
• 240 g makaronų
• 2 l daržovių sultinio
• 1 skardinė (400 g) konservuotų
pupelių
• 2 lauro lapai
• 2 riekės šoninės
• 2 skiltelės česnako

•
•
•
•
•
•

1 svogūnas, smulkintas
2 morkos, smulkintos
100 g saliero stiebo, smulkinto
25 ml alyvuogių aliejaus
1 žiupsnis raudonėlių
Šviežių bazilikų

Optimo
Select

Gaminimas
• Supilkite alyvuogių aliejų, sudėkite svogūną, morkas, salierą ir šoninę į
prietaisą.
• Pasirinkite kepimo (
) programą. Nuspauskite įjungimo mygtuką ir
kepkite neuždarę dangčio, kol svogūnai taps skaidrūs.
• Sudėkite pupeles, makaronus, žoleles ir kitus ingredientus.
• Uždarykite dangtį. Pasirinkite troškinimo ( ) programą ir nustatykite
40 minučių. Nuspauskite įjungimo mygtuką.
• Programai pasibaigus patiekite ir skanaukite.
43

Spagečiai
su padažu
„Carbonara“

44

Prime

Ingredientai
•
•
•
•

200 g spagečių
500 ml vandens
1 šaukštas saulėgrąžų aliejaus
1 mažas svogūnas, smulkintas

• 1 skiltelė česnako, smulkinto
• 180 ml grietinėlės
• Druskos ir pipirų pagal skonį

Optimo
Select

Gaminimas
• Susmulkinkite svogūną ir česnaką.
• Supilkite aliejų, sudėkite svogūną ir česnaką į prietaisą.
• Pasirinkite troškinimo ( ) programą ir nustatykite 10 minučių.
Nuspauskite įjungimo mygtuką ir neuždenkite dangčio.
• Perlaužkite spagečius pusiau, sudėkite į prietaisą, kartu su likusiais
ingredientais ir vandeniu.
• Sumaišykite visus ingredientus ir uždarykite dangtį.
• Prailginkite troškinimo ( ) programą laiką dar 30 minučių.
Nuspauskite įjungimo mygtuką.
• Programai pasibaigus patiekite ir skanaukite.
45

Mėsos
padažas
makaronams

46

Ingredientai
•
•
•
•
•

500 g jautienos arba vištienos
1 svogūnas
1 skiltelė česnako
2 šaukštas aliejaus
1 šaukštelis maltos mėsos
prieskonių mišinio
• 1 šaukštelis džiovintų čiobrelių

Prime

• 1 šaukštelis mairūnų
• 1 lauro lapas
• 1 šaukštas saldžiosios paprikos
miltelių
• 3 šaukštai pomidorų tyrės
• 250 ml vandens
• Žiupsnelis pipirų

Optimo
Select

Gaminimas
• Pirmiausia susmulkinkite svogūnus su DELIMANO JOY PRO smulkintuvu.
• Supilkite aliejų į prietaisą.
• Pasirinkite kepimo (
) programą, palaukite 5 minutes, kol aliejus įkais,
tada suberkite svogūnus.
• Po 5 minučių sudėkite mažais gabaliukais supjaustytą mėsą.
• Pasirinkite rankinio nustatymo ( ) programą, sudėkite likusius
ingredientus ir virkite 20 minučių uždengę dangtį.
PATARIMAS: Šį padažą galite patiekti ne tik su makaronais, bet ir ryžiais
arba duona.
47

Krevetės
raudoname
padaže

48

Ingredientai
• 250 g krevečių
• 2 raudonos saldžiosios
paprikos
• 1 svogūnas

Prime

• 4 šaukštai alyvuogių
aliejaus
• 2 žiupsneliai druskos
• 1 žiupsnelis pipirų

• 1 žiupsnelis česnakų
miltelių
• 1 žiupsnelis bazilikų

Optimo
Select

Gaminimas
•
•
•
•

Pagardinkite krevetes bazilikais, česnakais, druska ir pipirais.
Supjaustykite svogūną ir paprikas žiedais.
Įpilkite aliejaus į prietaisą.
Pasirinkite kepimo (
) programą ir nustatykite 15 minučių. Nuspauskite
įjungimo mygtuką ir po 5 minučių sudėkite svogūnus ir paprikas.
• Iškepusias ir dar karštas daržoves perkelkite į karščiui atsparų indą ir sutrinkite ir
DELIMANO rankiniu trintuvu.
• Įpilkite aliejaus į prietaisą.
• Pasirinkite kepimo (
) programą ir nustatykite 5 minutes. Nuspauskite
įjungimo mygtuką. Sudėkite krevetes ir kepkite 5 minutes.
• Supilkite padažą, pasirinkite rankinio nustatymo ( ) programą ir pavirkite dar 3
minutes.
PATARIMAS: Raudonas paprikas galite pakeisti žaliomis arba geltonomis.
49

Saldžios soros

50

Ingredientai
• ½ matavimo indelio sorų*
• 1 ½ matavimo indelio pieno*
• 1 šaukštas sviesto

Optimo
Select

Gaminimas
• Suberkite soras į prietaisą, supilkite pieną ir įdėkite sviestą.
• Uždarykite dangtį. Pasirinkite košės ( ) programą ir nustatykite 20
minučių. Nuspauskite įjungimo mygtuką.
• Po 20 minučių patiekite košę, galite papuošti vaisiais.

* Pridedamo matavimo indelio talpa – 180 ml.

51

„Čempionų
pusryčiai“

52

Ingredientai
•
•
•
•
•

1 matavimo indelis avižinių dribsnių*
1 ½ matavimo indelio ryžių gėrimo*
1 šaukštas kanapių sėklų baltymų
1 žiupsnelis cinamono
1 mažas bananas

Optimo
Select

Gaminimas
• Sudėkite avižinius dribsnius į prietaisą ir supilkite ryžių gėrimą.
• Uždarykite dangtį. Pasirinkite košės ( ) programą ir nustatykite 8
minutes. Nuspauskite įjungimo mygtuką.
• Kai dribsniai išvirs, įmaišykite kanapių sėklų baltymus, sudėkite
griežinėliais pjaustytą bananą ir užberkite cinamono.
PATARIMAS: Į košę taip pat galite įdėti riešutų arba medaus, bananus pakeisti
kitais vaisiais.

*Pridedamo matavimo indelio talpa – 180 ml.

53

Avižinė košė
su obuoliais
ir cinamonu

54

Ingredientai
• 500 g kapotų avižų
• 1,4 L vandens
• 1 šaukštas cinamono

• 1 šaukštelis malto muskato
• 4 šaukštai rudojo cukraus
• 2 obuoliai

Optimo
Select

Gaminimas
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pašalinkite sėklas ir supjaustykite 1 obuolį kubeliais, kitą pasilikite papuošti.
Suberkite avižas į prietaisą.
Supilkite vandenį, suberkite cinamoną, cukrų, muskatą ir smulkintą obuolį.
Gerai išmaišykite ir uždarykite dangtį.
Pasirinkite košės ( ) and set time to 10 minutes. Nuspauskite įjungimo
mygtuką.
Praėjus nustatytam laikui atidarykite prietaisą ir gerai išmaišykite košę.
Jeigu košė išvirusi iki norimos konsistencijos, patiekite iš karto. Jeigu norite
tirštesnės košės, uždarykite dangtį ir, naudodami šilumos palaikymo funkciją,
palikite košę pastovėti iki valandos arba kol pasieks norimą konsistenciją.
Pašalinkite sėklas ir supjaustykite likusį obuolį.
Košę papuoškite smulkintu obuoliu, užberkite cinamono ir muskato.
Patiekite ir skanaukite!

55

Avižinė košė su
riešutų kremu

56

Ingredientai
• 500 g kapotų avižų
• 1,4 L vandens
• 125 g šokolado gabaliukų ir dar
truputį patiekti

• 65 g žemės riešutų kremo ir dar
truputį patiekti
• 3 šaukštai rudojo cukraus

Optimo
Select

Gaminimas
• Sudėkite kapotas avižas į prietaisą.
• Supilkite vandenį, suberkite šokolado gabaliukus, sudėkite riešutų kremą ir
rudąjį cukrų.
• Viską gerai išmaišykite su mentele ir uždarykite dangtį.
• Pasirinkite košės ( ) programą ir nustatykite 5 minutes. Nuspauskite
įjungimo mygtuką.
• Pasibaigus programai atidarykite dangtį ir gerai išmaišykite.
• Jeigu košė išvirusi iki norimos konsistencijos, patiekite iš karto. Jeigu
norite tirštesnės košės, uždarykite dangtį ir, naudodami šilumos palaikymo
funkciją, palikite košę pastovėti iki valandos arba kol pasieks norimą
konsistenciją.
• Papuoškite su šokolado gabaliukais ir riešutų kremu.
• Patiekite ir skanaukite!

57

Naminis
jogurtas

58

Ingredientai
• 1 L pieno
• 200 g natūralaus jogurto

Optimo
Select

Gaminimas
• Supilkite pieną į prietaisą, sudėkite jogurtą ir gerai išmaišykite.
• Uždarykite dangtį.
• Pasirinkite jogurto ( ) programą, nustatykite 8 valandas. Nuspauskite
įjungimo mygtuką.
• Programai pasibaigus skanaukite šviežio naminio jogurto.
PATARIMAS: Įdėkite vaisių ir turėsite natūralaus vaisinio jogurto be
pridėtinio cukraus ir konservantų.

59

Dzadzikis

60

Ingredientai
•
•
•
•
•
•

½ agurko, nulupto ir supjaustyto kubeliais
500 ml naminio jogurto (paruošto pagal prieš tai esantį receptą)
2 skiltelės česnako, smulkintos
65 g šviežių krapų, smulkintų
½ citrinos sultys ir žievelė
½ šaukštelio druskos

Optimo
Select

Gaminimas
• Gerai sumaišykite agurką, jogurtą, česnaką ir druską.
• Patiekite su citrinos skiltelėmis ir papuoškite krapais.
• Skanaus!

61

Vanilinis
jogurtas

62

Ingredientai
•
•
•
•

1 L nenugriebto pieno (kambario temperatūros)
100 ml natūralaus jogurto (kambario temperatūros)
1 šaukštas vanilės ekstrakto
2 šaukštai cukraus

Optimo
Select

Gaminimas
• Supilkite pieną į prietaisą, sudėkite likusius ingredientus ir gerai
išmaišykite.
• Uždarykite dangtį.
• Pasirinkite jogurto ( ) programą, nustatykite 8 valandas. Nuspauskite
įjungimo mygtuką.
• Programai pasibaigus skanaukite šviežio naminio vanilinio jogurto.

63

Vakuume virta
kiaulienos filė

64

Ingredientai
• 600 g kiaulienos filė
• 2 šaukštai sviesto
Marinatas:
• 50 ml saulėgrąžų aliejaus
• 2 šaukštai druskos
Gaminimas
•
•
•
•
•
•
•
•

• 1 šaukštas saldžiųjų paprikų
miltelių
• 1 smulkintas česnakas
• 1 šaukštas garstyčių
• 1šaukštelis aitriųjų paprikų,
šakelė rozmarino

Select

Sumaišykite visus marinato ingredientus.
Marinuokite mėsą 1 valandą.
Nusausinkite mėsą su popieriniu rankšluosčiu.
Į du vakuuminiu maišelius įdėkite po 300 g mėsos ir po šaukštą sviesto, su
vakuumatoriumi ištraukite orą.
Sudėkite mėsą į prietaisą ir užpilkite vandeniu.
Pasirinkite virimo vakuume ( ) programą ir nustatykite 5 valandas.
Nuspauskite įjungimo mygtuką.
Išvirtą mėsą greitai apkepkite keptuvėje, kad susidarytų plutelė.
Patiekite ir skanaukite!
65

Vakuume
virta lašišos
filė

66

Ingredientai
• 400 g lašišos filė
• 1šaukštelis saldžiųjų paprikų
miltelių
• 1 šaukštelis česnakų miltelių

• 0,5 šaukštelio pipirų
• ½ citrinos sultys
• 1 šaukštas sviesto

Select

Gaminimas
• Pagardinkite lašišą prieskoniais, įdėkite į vakuuminį maišelį ir ištraukite
orą su vakuumatoriumi (lašišą galite padalyti į pusiau ir sudėti į du
maišelius).
• Sudėkite lašišą į prietaisą ir įpilkite vandens, kad apsemtų maišelius su
lašiša.
• Uždarykite dangtį. Pasirinkite virimo vakuume ( ) programą ir
nustatykite 2,5 val. Nuspauskite įjungimo mygtuką.
• Išvirtą lašišą greitai apkepkite keptuvėje su šaukštu sviesto, kad susidarytų
plutelė.
• Patiekite ir skanaukite!
67

Salotos
su speltų
kruopomis

68

Ingredientai
• ½ matavimo indelio*
speltų kruopų
• 1 matavimo indelio*
vandens kruopoms
mirkyti

• 1 ½ matavimo
indelio* vandens
• 100 g gražgarsčių
• 6 vyšniniai pomidorai

• Alyvuogių aliejaus
pagal skonį
• Acto pagal skonį
• Druskos

Select

Gaminimas
• Užpilkite speltų kruopas vandeniu ir palikite stovėti 10 valandų.
• Nukoškite kruopas, sudėkite į prietaisą ir įpilkite 1 ½ indelio vandens.
• Uždarykite dangtį. Pasirinkite viso grūdo dalių kruopų ( ) programą ir
nustatykite 10 minučių. Nuspauskite įjungimo mygtuką.
• Kol verda kruopos, nuplaukite gražgarstes ir perpjaukite pomidorus
pusiau.
• Nukoškite virtas kruopas, sudėkite į salotas, įpilkite aliejaus, acto, įberkite
druskos pagal skonį ir gerai išmaišykite.
PATARIMAS: Kruopų galite nemirkyti, tačiau tada virkite 15 minučių ilgiau.
* Matavimo indelio talpa – 180 ml.
69

Moliūgų
sriuba

70

Ingredientai
• 1 mažas moliūgas
(apie 1,5 kg)
• 3 mažos morkos
• 2 žiupsneliai pipirų

• 1 ½šaukštelio
druskos
• 300 ml vandens
• 200 ml grietinėlės

• Moliūgų sėklų
aliejaus pagal skonį

Select

Gaminimas
•
•
•
•

Nulupkite moliūgą ir supjaustykite kubeliais.
Nulupkite morkas ir supjaustykite griežinėliais.
Sudėkite moliūgą ir morkas į prietaisą, įpilkite vandens, įberkite druskos, pipirų.
Uždarykite dangtį. Pasirinkite sriubos ( ) programą ir nustatykite 35 minutes.
Nuspauskite įjungimo mygtuką.
• Likus 10 minučių iki programos pabaigos atidarykite dangtį ir supilkite
grietinėlę. Uždarykite prietaisą ir virkite, kol baigsis programa.
• Perpilkite sriubą į įkarščiui atsparų indą ir sutrinkite.
• pilkite moliūgų sėklų aliejaus pagal skonį ir patiekite.
PATARIMAS: Šią sriubą taip pat galite virti pasirinkę rankinio nustatymo
programą, nustatę 30 minučių ir 80 °C temperatūrą.
71

Vištienos
sriuba

72

Prime

Ingredientai
• 150 g vištų krūtinėlių
• 2 L vandens
• 1 morka, smulkinta
• 1 svogūnas, smulkintas
• 1 saliero stiebas, smulkintas
• 1 skiltelė česnako, smulkinto
Gaminimas

• Pusė vidutinio dydžio poro,
smulkinto
• 2 šaukšteliai druskos
• 1 šaukštelis daržovių prieskonių
mišinio
• Petražolių

Optimo
Select

• Sudėkite vištieną ir kitus ingredientus į prietaisą, supilkite vandenį.
• Uždarykite dangtį. Pasirinkite sriubos ( ) programą ir nustatykite 60
minučių. Nuspauskite įjungimo mygtuką.
• Programai pasibaigus patiekite ir skanaukite sriubą.
PATARIMAS: Šią sriubą taip pat galite virti pasirinkę rankinio nustatymo
programą, nustatę 60 minučių ir 90 °C temperatūrą.

73

Balta kvietinė
duona

74

Ingredientai
• 400 g kvietinių miltų
• 250 ml saulėgrąžų
aliejaus
• 1/2 pakelio sausų mielių
(3,5 g)
• 100 ml
drungno vandens
• 1 šaukštelis cukraus
• 3/4 šaukštelio druskos • 150 ml

drungno pieno
• 1/2 pakelio kepimo
miltelių (8 g)

Select

Gaminimas
• Pirmiausia paimkite 1,5 šaukšto miltų ir gerai sumaišykite su mielėmis, cukrumi ir
vandeniu. Uždenkite su maistine plėvele ir padėkite į šiltą vietą pakilti.
• Sumaišykite kepimo miltelius su likusiais miltais.
• Sumaišykite abu miltų mišinius. Supilkite pieną, aliejų, druską ir minkykite, kol
tešla taps elastinga.
• Įdėkite tešlą į aliejumi pateptą indą, uždenkite plėvele ir padėkite į šiltą vietą.
• Taip pat galite truputį pašildyti orkaitę, išjungti ir joje laikyti uždengtą tešlą.
• Kai tešla pakils, suformuokite kepaliuką ir perkelkite į daugiafunkcį prietaisą.
• Uždarykite dangtį. Pasirinkite duonos ( ) programą ir nustatykite 3 valandas.
Nuspauskite įjungimo mygtuką.
• Programai pasibaigus išimkite duoną, patiekite ir skanaukite.
75

Margas
keksas

76

Ingredientai
• 5 kiaušiniai
• 1 matavimo indelis*
cukraus
• 1 matavimo indelis*
saulėgrąžų aliejaus

• 2,5 matavimo indelio* •
miltų
• 1 pakelis kepimo miltelių
•
• 3 šaukštai kakavos

1 matavimo indelis*
gazuoto mineralinio
vandens
2 šaukštai miltų

Select

Gaminimas
• Išplakite kiaušinių baltymus iki standžių putų su DELIMANO KITCHEN ROBOT
PRO virtuviniu kombainu.
• Kitame inde sumaišykite kiaušinių trynius, cukrų ir aliejų.
• Į kiaušinių trynių masę supilkite mineralinį vandenį ir suberkite miltus su
kepimo milteliais, gerai išmaišykite.
• Galiausiai atsargiai įmaišykite kiaušinių baltymus.
• Padalykite tešlą į dvi dalis: į vieną įmaišykite 3 šaukštus kakavos, į kitą – dar 2
šaukštus miltų.
• Ištepkite sviestu vidinį prietaiso indą ir dėkite po šaukštą tamsią ir šviesią tešlą.
• Uždarykite dangtį. Pasirinkite kepinių ( ) programą ir nustatykite 70 minučių.
Nuspauskite įjungimo mygtuką.
• Programai pasibaigus išimkite keksą, patiekite ir skanaukite.
* Matavimo indelio talpa – 180 ml.
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Obuolių
pyragas
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Ingredientai
• 2 maži obuoliai
• 5 kiaušiniai
• 160 g cukraus

• 180 g miltų
• 10 g sviesto
• 1 pakelis kepimo miltelių (12 g)

Select

Gaminimas
• Kiaušinius maišykite su cukrumi ir tirpintu sviestu, kol masė taps
kreminė.
• Atsargiai su mediniu šaukštu įmaišykite miltus ir kepimo miltelius.
• Ištepkite sviestu vidinį prietaiso indą.
• Nulupkite obuolius ir supjaustykite maždaug 0,5 cm riekelėmis.
• Supilkite tešlą į prietaisą ir ant viršaus uždėkite obuolių riekeles.
• Uždarykite dangtį. Pasirinkite kepinių ( ) programą ir nustatykite 50
minučių. Nuspauskite įjungimo mygtuką.
• Programai pasibaigus išimkite pyragą, patiekite ir skanaukite.
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Makaronai
su pomidorų
padažu
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Prime

Ingredientai
• 2 matavimo indeliai* makaronų
• Druskos
• 6 matavimo indeliai* vandens
• Pipirų
• 1 matavimo indelis* pomidorų padažo • Bazilikų

Optimo
Select

Gaminimas
• Sudėkite makaronus į prietaisą ir įpilkite vandens.
• Pasirinkite makaronų ( ) programą ir nustatykite 8 minutes, jeigu
norite, kad makaronai būtų kietesni („al dente“), arba 12 minučių, jeigu
norite, kad jie būtų gerai išvirę. Nuspauskite įjungimo mygtuką
• Programai pasibaigus nukoškite makaronus, įdėkite pomidorų padažo,
druskos, pipirų, bazilikų ir gerai išmaišykite.
• Patiekite ir skanaukite.
• PASTABA: Ant viršaus galite užberti parmezano.

PATARIMAS: Makaronus taip pat galite virti pasirinkę rankinio nustatymo
programą, nustatę 10 minučių ir 80 °C temperatūrą.

* Matavimo indelio talpa – 180 ml.
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