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За родинним столом і їжа смачніша
Існує така українська приказка: «В сім’ї і каша густіша». Науковці цілком погоджуються з цим:
вони знайшли багато переваг у спільному проведенні часу та споживанні їжі з родиною чи друзями.
Споживаючи їжу у родинному колі, діти здебільшого їдять краще і куштують нові види страв.
Спільний прийом їжі спонукає дітей більше спілкуватися, дізнававатися про родинні зв’язки та
шанувати цінності і традиції сім’ї. Насправді, завдяки
низці досліджень доведено, що спільні прийоми
їжі зменшують відчуття депресії і покращують
самооцінку. Це час для зміцнення взаємовідносин,
сміху та розмов. Ідеально провести сімейну вечерю у
колі рідних і близьких людей – споживайте корисні
та смачні страви разом, позбавтесь відчуття стресу,
що виникає після напруженого дня.

Чому мультиварка Делімано —
це найкращий вибір для вас та
вашої родини?
•
•
•
•
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Вона багатофункціональна.
Вона набагато швидше готує їжу, допомагаючи вам впоратися із сучасним шаленим темпом життя.
Їжа, приготована в мультиварці Делімано, зберігає вітаміни, мінерали та поживні речовини, завдяки
чому ви споживаєте більш корисну їжу щоразу, коли готуєте.
Завдяки розміру мультиварки, ви зможете приготувати їжу, яка задовольнить потреби великих родин.
Також цей пристрій ідеально підійде для приготування їжі для вечірок чи свят, коли хочете якомога
менше часу провести на кухні і якомога більше часу приділити своїм гостям.

Що приготує
для вас
мультиварка?
До комплектації мультиварки входить одна чаша, яка створена для
універсального використання та
допоможе вам приготувати низку
різноманітних страв лише завдяки
натисканню однієї кнопки.

Страви, приготовані
на парі

Тушковані страви

Смажені страви

Рис

Йогурт

Кашу

Страви, приготовані
під вакуумом

Цільнозернові
страви

Суп

Випечений хліб

Пироги та запіканки

Паста

ПРАЙМ має такі режими: режим
приготування на парі, режим тушкування, режим обсмажування, режим
приготування рису.
ОПТІМО має такі режими: режим
приготування на парі, режим тушкування, режим обсмажування,
режим приготування рису, режим
приготування йогурту, режим приготування каші.
СЕЛЕКТ має такі режими: режим
приготування на парі, режим тушкування, режим обсмажування, режим
приготування рису, режим приготування йогурту, режим приготування
каші, режим готування під вакуумом
(мається на увазі приготування їжі,
що попередньо поміщена у вакуумний пакет, тривалий час при низькій
температурі), режим приготування
цільнозернових страв, режим приготування супу, режим випікання хліба,
режим випікання, режим приготування пасти (макаронних виробів).

*Кожна модель мультиварки має режим ручного налаштування
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Чому
мультиварка
Делімано – це
правильний
вибір?

Легка у використанні –

Заощаджує простір –

має піктограми на кнопках

багатофункціональний пристрій

ENERGY
SAVING
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Легкий догляд –

Універсальний виріб –

потрібно очистити тільки чашу

використовуйте тільки 1 пристрій

Енергозберігаючий
виріб –
готує дуже швидко, оскільки
утримує тепло всередині

Оберіть свою модель мультиварки

2л
ПРАЙМ

5л
ОПТІМО

5л
СЕЛЕКТ

• Потужність: 400 - 476 Вт
• 4 програми + режим
ручного налаштування
• Цифровий дисплей з
кнопковим управлінням

• Потужність: 860 - 1023 Вт
• 6 програм + режим ручного
налаштування
• Цифровий дисплей з кнопковим
управлінням

• Потужність: 860 - 1023 Вт
• 12 програм + режим
ручного налаштування
• Сенсорний дисплей

• Пристрій найкраще підходить
для однієї-двох порцій.
Завдяки компактному розміру
це ідеальний пристрій для
пікніків, дачі чи використання
під час подорожей.

• Пристрій найкраще підходить для
родини з 4 осіб та більше. Низький рівень
енергоспоживання економічно вигідний.

• Пристрій найкраще підходить
для великих родин.

• Для початківців чи досвідчених
кухарів.

• Лише натисніть кнопку і дозвольте, щоб
мультиварка готувала для вас.

• Готує корисний та смачний
домашній йогурт.

• Підходить для приготування домашнього
йогурту.

• Вдосконалені функції дозволять
спробувати нові рецепти.

• Легкий в керуванні пристрій з цифровим
дисплеєм та кнопками із зрозумілими
піктограмами.

• Великий розмір пристрою
також ідеально підходить для
приготування страв для гостей.
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Рецепти
Ця книга рецептів пропонує
прості, проте дивовижні
рецепти сучасної та
традиційної кухні,
які сподобаються вашій
родині та друзям!
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Картопляний
салат з фенхелем
та заправкою
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Прайм

Інгредієнти:
•
•
•
•

500 г молодої картоплі;
2 цибулини (невеликі);
½ фенхелю;
1 ч.л. солі;

•
•
•

1 ст.л. легкого майонезу;
2 ст.л. гірчиці;
4 ст.л. яблучного оцту.

Оптімо
Селект

Спосіб приготування:
•
•
•
•
•

Промийте картоплю і розріжте її на четвертинки. Покладіть інгредієнти
у чашу мультиварки, посоліть та залийте картоплю достатньою
кількістю води.
Увімкніть мультиварку, оберіть режим ручного налаштування ( )
та виставте таймер на 25 minutes/25 хвилин. Закрийте кришку мультиварки
і натисніть кнопку Start (Старт).
Наріжте фенхель та цибулю на тоненькі скибочки і додайте до картоплі.
Приготуйте заправку: поєднайте гірчицю, оцет, дрібку солі
та легкий майонез.
Полийте страву заправкою та подавайте до столу.
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Куряча грудка
в абрикосовоцибулевому соусі
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Прайм

Інгредієнти:
•
•
•
•

500 г курячої грудки;
6 абрикос;
½ голівки часнику;
1 ч.л. солі;

•
•
•

1 ст.л. соняшникової олії;
свіжа зелень орегано;
3 ст.л. води.

Оптімо
Селект

Спосіб приготування:
•
•
•

•
•
•

Увімкніть мультиварку, оберіть режим обсмажування (
) та виставте таймер
на 23 minutes/23 хвилини. Натисніть кнопку Start (Старт).
У чашу мультиварки додайте 1 ст.л. соняшникової олії. Посипте сіллю курячі грудки
та готуйте їх з закритою кришкою мультиварки протягом 15 minutes/15 хвилин.
Відкрийте кришку мультиварки та переверніть курячі грудки на іншу сторону.
Продовжуйте готувати їх протягом 10 minutes/10 хвилин з відкритою кришкою
мультиварки, перевертаючи курячі грудки кожні 3 хвилини. Коли курячі грудки
матимуть золотисту хрустку скоринку, витягайте їх з чаші для приготування.
Підготуйте соус. Наріжте цибулю тонкими кільцями та абрикоси наріжте
четвертинками, додайте інгредієнти у чашу для готування. Додайте свіжу зелень
орегано і 3 ст.л. води.
Закрийте кришку мультиварки та оберіть режим тушкування (
), виставте
таймер на 8 minutes/8 хвилин.
Курячі грудки полийте соусом та подавайте до столу.
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Рисовий пудинг
з какао
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Прайм

Інгредієнти:
•
•
•

150 г круглозернистого рису;
дрібка солі;
300 мл молока з низьким відсотком
жирності (також ви можете
скористатися зерновим молоком,
наприклад, рисовим молоком);

Оптімо

•
•
•
•

2 яйця;
Селект
1 ст.л. 100% порошку какао;
дрібка ванілі;
1 ст.л. еритрітолу чи дрібка солодкої
стевії чи 1 ст.л. цукру.

Спосіб приготування:
•
•

•
•

Увімкніть мультиварку, оберіть режим приготування рису ( ) та виставте
таймер на 15 minutes/15 хвилин. Натисніть кнопку Start (Старт).
Додайте рис у чашу мультиварки, налийте молока, насипте сіль, підсолоджувач
чи цукор, добре перемішайте та закрийте кришку мультиварки. Готуйте страву
протягом 10 minutes/10 хвилин, періодично помішуйте страву ложкою
для рису.
Відкрийте кришку мультиварки та додайте яйця. Продовжуйте готувати
протягом 5 minutes/5 хвилин, постійно помішуйте страву ложкою для рису
до набуття вершкової маси.
Посипте страву порошком какао та подавайте до столу.

13

Персиково-абрикосове
варення без цукру
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Прайм

Інгредієнти:
•
•

1 кг стиглих персиків;
1 кг стиглих абрикос;

•
•

150 г еритрітолу;
дрібка солі;

•

скляні банки
з кришками.

Оптімо
Селект

Спосіб приготування:
•
•
•
•
•
•

Увімкніть мультиварку, оберіть режим ручного налаштування ( ) та виставте
таймер на 60 minutes/60 хвилин. Натисніть кнопку Start (Старт).
Помийте персики та абрикоси. Видаліть кісточки та наріжте фрукти на четвертинки.
Покладіть інгредієнти у чашу мультиварки, посипте еритрітолом, додайте дрібку
солі і закрийте кришку мультиварки. Періодично помішуйте страву.
Через 30 minutes/30 хвилин відкрийте кришку мультиварки і продовжуйте
готувати протягом подальших 30 minutes/30 хвилин.
Промийте скляні банки та витріть їх насухо.
Гарячим варенням наповніть банки доверху. Щільно закрийте/закрутіть банки
кришками.
Після відкривання, зберігайте домашнє варення у холодильнику до трьох місяців.
У разі, якщо ви плануєте зберігати варення протягом більш тривалого терміну, тоді
вам потрібно пастеризувати його. Заздалегідь розігрійте духовку до 85 °C. Загорніть
банки у вологі ганчірки таким чином, щоб вони не торкалися одна одної. Поставте
їх у духовку та пастеризуйте протягом 20 хвилин. Витягніть банки з духовки,
загорніть їх у ганчірки і дочекайтесь їхнього охолодження.
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Рагу з ковбаски
та білого буряка
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Прайм

Інгредієнти:
•
•
•
•
•

150 г крупи зі спельти
чи ячменю;
2 ковбаски з низьким
вмістом жиру;
500 г буряків;
¼ пучка селери;
1 невелика кольрабі;

•
•
•
•
•

1 корінь петрушки;
1 ст. л. соняшникової
олії;
3 невеликі морквини;
1 цибуля порей чи біла
цибулина;
½ ч.л. солі;

•
•
•

дрібка меленого
перцю;
3 лаврові листки;
1 літр води
чи бульйону.

Оптімо
Селект

Спосіб приготування:
•
•
•
•
•
•

Замочіть у воді крупу зі спельти чи ячменю на ніч.
Увімкніть мультиварку, оберіть режим ручного налаштування ( ) та виставте
таймер на 60 minutes/60 хвилин. Повторно натисніть кнопку on (увімкнути)/off
(вимкнути), щоб підтвердити обраний режим.
У чашу для приготування налийте 1 ст.л. соняшникової олії, додайте скибочки
цибулі порей та обсмажуйте протягом 5 хвилин. Покладіть кольрабі, селеру та
моркву (нарізану кубиками) і попередньо замочену крупу зі спельти.
Залийте всі інгредієнти водою чи бульйоном, насипте солі, перцю та лаврового
листя. Готуйте протягом 40 хвилин.
Додайте шматочки ковбасок і продовжуйте готувати протягом 20 хвилин.
Подавайте до столу.
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Яєчня-бовтанка
з молодим шпинатом
та помідорами
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Прайм

Інгредієнти:
•
•
•
•

3 цілих яйця;
100 г яєчних білків
(приблизно 3-4 яєчні білки);
2 ст.л. молока з низьким відсотком
жирності;
100 г відвареної коричневої квасолі;

•
•
•
•
•

горстка молодого шпинату;
горстка помідорів сорту «чері»
(«вишеньки»);
1 стеблина салатної цибулі;
1 ч.л. соняшникової олії;
дрібка солі.

Оптімо
Селект

Спосіб приготування:
•
•
•
•
•
•

Вінчиком змішайте яйця, яєчні білки та молоко. Додайте солі.
Тонкими скибочками наріжте цибулю, помідори «чері» розріжте навпіл,
промийте молодий шпинат та струсіть залишки води. Злийте воду з відвареної
коричневої квасолі.
У чашу мультиварки додайте олії, увімкніть мультиварку та оберіть режим
обсмажування (
) та виставте таймер на 10 minutes/10 хвилин.
Натисніть кнопку Start (Старт).
Вилийте яєчну суміш у чашу мультиварки, закрийте кришку та готуйте страву
протягом 5 хвилин. Відкрийте кришку мультиварки та обережно перемішайте.
Додайте цибулю, коричневу квасолю, молодий шпинат та помідори «чері».
Продовжуйте готувати протягом 5 хвилин. Періодично помішуйте страву.
Подавайте до столу.
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Млинці з натертими
яблуками та
подрібненими
волоськими горіхами
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Інгредієнти:
•
•
•
•

130 г борошна
вищого сорту;
250 мл знежиреного
молока;
1 ст.л. еритрітолу
або цукру;
дрібка солі;

•
•
•
•
•

50 г журавлини;
25 г волоських горіхів;
1 велике яблуко;
2 яйця;
½ ч.л. соняшникової олії;

•

мелений еритрітол
чи мелений цукор
(цукрова пудра)
для посипки.

Селект

Спосіб приготування:
•
•
•

•

Вершковим маслом змастіть чашу мультиварки. Увімкніть мультиварку, оберіть
режим випікання ( ) та виставте таймер на 40 minutes/40 хвилин. Натисніть
кнопку Start (Старт).
Змішайте борошно, яйця, молоко, сіль та підсолоджувач або цукор. Змішуйте
суміш до отримання однорідної маси. Додайте натерте на тертці яблуко,
подрібнені волоські горіхи та журавлину.
Покладіть отриману суміш у мультиварку, закрийте кришку та випікайте протягом
15 хвилин. Після вичерпання часу, переверніть масу на іншу сторону, розріжте
її пластиковою ложкою і продовжуйте готувати протягом 25 хвилин. Періодично
перевертайте суміш до набуття золотисто-коричневої скоринки з обох сторін.
Готову випічку посипте меленим еритрітолом чи меленим цукром (цукровою
пудрою) і подавайте до столу.

21

Суп з яловичини

22

Прайм

Інгредієнти:
•
•
•
•

1 кг яловичини;
2 кістки
з яловичини;
1 шматок
курячого м’яса;
2 помаранчеві
морквини;

•
•
•
•
•

2 жовті
морквини;
1 корінь
петрушки;
¼ пучка селери;
½ кольрабі;
2 цибулини
шалот;

•
•
•
•
•

1 цибулина
порей;
3-4 ч.л. солі;
свіже листя
петрушки;
свіже листя
орегано;
свіже листя
любистку;

•
•
•

Оптімо

3 лаврові
Селект
листки;
1 ч.л. чорного
перцю горошком;
2 л води.

Спосіб приготування:
•
•
•
•
•
•

Помийте овочі. Промийте трави під проточною водою і складіть їх у пучок.
Оберіть режим ручного налаштування ( ) та виставте таймер
на 120 minutes/120 хвилин.
Налийте воду у чашу мультиварки, додайте м’ясо та кістки, всі овочі і трави.
Натисніть кнопку Start (Старт).
Через 15 хвилин (приблизно) вода у мультиварці википить, а температура
миттєво зменшиться від 100°C до 90 °C, що спричинить легке кипіння супу.
Для споживання супу з меншим вмістом жиру, спершу охолодіть його, а потім –
поставте у холодильник. Коли жир накопичиться у вигляді білого шару
на поверхні супу – видаліть його. Потім розігрійте суп і подавайте до столу.
23

Овочево-рисовий дует

24

Інгредієнти:
•
•
•
•

150 г замороженої овочевої суміші;
100 г шліфованого рису;
500 мл води;
сіль за смаком.

Прайм
Оптімо
Селект

Спосіб приготування:
•
•
•
•
•

Насипте рис у чашу мультиварки і залийте водою.
Насипте заморожену овочеву суміш у кошик для приготування на парі, встановіть
його поверх чаші мультиварки.
Закрийте кришку. Оберіть режим приготування на парі (
) та виставте таймер
на 5 minutes/5 хвилин. Натисніть кнопку Start (Старт).
Скористайтесь ложкою для рису, щоб насипати рис з чаші мультиварки.
Насолоджуйтесь смачною і легкою стравою, сповненою вітамінами та мінералами.

ПОРАДА: ви можете додати дрібку солі і трохи шкварок.
І легкий обід – готовий!
25

Лосось, приготований
на парі

26

Прайм

Інгредієнти:
•
•
•
•

2 шматочки філе лосося;
2 ст.л. оливкової олії;
1,5 л води;
гілочка розмарину;

•
•
•

сік з 1 лимона;
2 дрібки перцю;
часник сушений мелений.

Оптімо
Селект

Спосіб приготування:
•
•
•
•
•

Змішайте оливкову олію, лимонний сік, сушений часник, розмарин та перець у мисці.
З обох сторін натріть філе лосося сумішшю і покладіть його у кошик
для приготування на парі.
Налийте воду у чашу мультиварки і встановіть кошик для приготування на парі
поверх чаші мультиварки.
Закрийте кришку. Оберіть режим приготування на парі (
) та виставте таймер
на 10 minutes/10 хвилин. Натисніть кнопку Start (Старт).
Коли робота режиму завершена, подавайте страву до столу. Смачного!

ПОРАДА: подавайте страву з гарніром у вигляді невеликої кількості
овочів, приготованих на парі чи у вигляді запеченої картоплі.
27

Голубці зі свинини

28

Прайм

Інгредієнти:
•
•
•
•
•

8 листків капусти
(товсті листки капусти –
це найкращий вибір!)
125 г фаршу зі свинини;
375 мл курячого бульйону;
½ цибулини, нарізаної;
1 зубчик часнику
(вичавленого);

•
•
•
•

1,2 см свіжого імбиру,
подрібненого;
2 ч.л. соєвого соусу;
2 ч.л. рисового оцту;
1 ст.л. панірувальних
сухарів з цільної пшениці
чи звичайних панірувальних
сухарів;

Діп (соус):
• ½ дюйма свіжого
імбиру, подрібненого;
• 2 ст.л. соєвого соусу;
• 2 ст.л. рисового оцту.

Оптімо
Селект

Спосіб приготування:
•
•

•
•

•

Покладіть листя капусти на тарілку (придатну для
використання у мікрохвильовій печі) і накрийте
пластиковим аксесуаром.
Виставте високий рівень потужності мікрохвильової
печі, а таймер – на 5 хвилин. Одразу витягайте
тарілку і знімайте пластиковий аксесуар з
неї. Відставте тарілку осторонь і дочекайтесь
охолодження листків капусти. Дотримання цієї
поради зробить листя капусти більш гнучким.
У чашу мультиварки налийте курячий бульйон до
першої мірної позначки - маркування у чаші.
Візьміть миску середньої величини, покладіть туди
фарш зі свинини, цибулю, імбир, соєвий соус,
рисовий оцет та панірувальні сухарі з цільної
пшениці чи звичайні панірувальні сухарі. Добре
перемішайте суміш руками.
Зробіть 8 кульок - розміром з фрикадельку.

•

•

•
•
•

Покладіть кульку з фаршу по центру листка капусти.
Надійно загорніть листок капусти навколо кульки
зі свинячого фаршу, заправляючи кути листка
капусти всередину. З рештою кульок з фаршу
та листків капусти повторіть ті самі кроки.
Встановіть кошик для приготування на парі поверх
чаші мультиварки та рівним шаром укладіть голубці
(загорнутим кінцем донизу). Закрийте кришку.
Оберіть режим приготування на парі (
) та
виставте таймер на 20 minutes/20 хвилин.
Натисніть кнопку Start (Старт).
Поки готуються голубці, приготуйте діп (соус),
змішавши інгредієнти разом у малій мисці.
Добре перемішайте.
Скористайтесь лопаткою, щоб обережно витягнути
голубці з кошика для приготування на парі.
Подавайте до столу. Смачного!

29

Різі-бізі (рис з зеленим
горошком)

30

Прайм

Інгредієнти:
•
•
•

Оптімо

1 мірна чаша рису;
1/2 мірної чаші* зеленого горошку;
1 ½ мірної чаші* води
*

Селект

Спосіб приготування:
•
•
•

Насипте рис і зелений горошок у чашу мультиварки. Залийте водою.
Закрийте кришку. Оберіть режим приготування рису ( ) та виставте таймер
на 20 minutes/20 хвилин. Натисніть кнопку Start (Старт).
У разі потреби, можете додати дрібку солі, щоб збагатити смак.

*

Об‘єм мірної чаші, що входить у комплект – 180 ml (мл).
31

Плов з грибами

32

Прайм

Інгредієнти:
•
•
•
•

500 г шліфованого рису;
750 мл курячого бульйону;
½ цибулини (маленької),
тонко нарізаної;
250 г печериць, нарізаних
скибочками (ви можете

•
•
•

замінити їх молодими
грибами портобелло);
3 ст.л. вершкового масла;
½ ч.л. солі;
чорний перець за смаком.

Оптімо
Селект

Спосіб приготування:
•
•
•
•
•

У чашу мультиварки насипте шліфований рис, додайте гриби, цибулю
та курячий бульйон.
Закрийте кришку. Оберіть режим приготування рису ( ) та виставте таймер
на 35 minutes/35 хвилин. Натисніть кнопку Start (Старт).
Після приготування рису, відкрийте кришку мультиварки.
Перемішайте рис лопаткою.
Приправте сіллю та перцем за смаком.
Подавайте до столу. Смачного!

33

Рисові кульки
з в‘яленими
помідорами

34

Прайм

Інгредієнти:
•
•
•
•

500 г шліфованого рису;
650 мл води чи курячого бульйону;
1 ч.л. солі;
250 г молодого шпинату;

•
•
•

150 г помідорів, в’ялених
на диму (нарізаних кубиками);
250 г сиру «Пармезан»;
сіль та перець за смаком.

Оптімо
Селект

Спосіб приготування:
•
•
•
•
•
•
•

Промийте рис.
У чашу мультиварки додайте рис, воду чи курячий бульйон, сіль та шпинат.
Закрийте кришку. Оберіть режим приготування рису ( ) та виставте таймер
на 40 minutes/40 хвилин. Натисніть кнопку Start (Старт).
Після приготування одразу насипте рис у чашу для змішування.
Додайте сир «Пармезан» та в’ялені помідори, доки рис досі гарячий – сир,
що плавиться, допоможе скомбінувати інгредієнти разом.
Скористайтесь столовою ложкою, щоб відміряти інгредієнти та утворити кульки,
розміром з м’ячик для гольфу. Зробіть руками рисові кульки.
З рештою інгредієнтів дотримуйтесь тих самих кроків.

35

Курка в імбирі
з коричневим
рисом

36

Прайм

Інгредієнти:
•
•
•
•

4 курячі грудки (очищені •
від кісток та шкіри);
•
500 г коричневого рису;
1 ч.л. солі;
•
5 см свіжого імбиру
(меленого);

65 мл рисового оцту;
2 зубчики часнику
(подрібнені);
¼ цибулини
(подрібненої);

•
•
•

Оптімо

650 мл курячого
Селект
бульйону;
1 пучок зеленої цибулі
(нарізаної);
сіль та перець за смаком.

Спосіб приготування:
•
•
•
•
•
•
•

Додайте рисовий оцет, 1 зубчик часнику, цибулю та половину імбиру у малу миску.
Змішайте інгредієнти.
Покладіть курячі грудки у вакуумний пакет чи контейнер. Сумішшю з рисового оцту
полийте курячу грудку. Перемішайте курячі грудки і поставте їх у холодильник
для маринування від 1 до 8 годин (щонайменше).
Промийте коричневий рис та додайте його у чашу мультиварки.
У чашу мультиварки налийте курячий бульйон, додайте решту імбиру та часнику,
а також насипте 1 чайну ложку солі.
Рівним шаром викладіть курячі грудки у кошик для приготування на парі.
Встановіть кошик для приготування на парі поверх чаші мультиварки.
Закрийте кришку. Оберіть режим приготування рису ( ) та виставте таймер
на 60 minutes/60 хвилин. Натисніть кнопку Start (Старт).
Викладіть курячу грудку поверх рису. Приправте сіллю та перцем. Прикрасьте страву
нарізаною зеленою цибулею. Подавайте до столу. Смачного!

37

Селера-морква фрі

38

Прайм

Інгредієнти:
•
•

½ невеликого стебла селери;
3 морквини міні;

Оптімо

•
•

2 ч.л. червого перцю;
соняшникова олія для смаження.

Селект

Спосіб приготування:
•
•
•
•
•

Промийте, почистіть та наріжте моркву і селеру соломкою на шматочки
товщиною 1 см (приблизно). Скористайтесь паперовими рушниками,
щоб прибрати залишки вологи з нарізаної соломки.
Посипте соломку з овочів червоним перцем і добре перемішайте.
У чашу мультиварки налийте соняшникову олію.
Оберіть режим обсмажування (
) та виставте таймер на 15 minutes/15 хвилин.
Натисніть кнопку Start (Старт).
Через 5 хвилин підігрівання соняшникової олії, додайте інгредієнти
та обсмажуйте з кожної сторони протягом 5 хвилин.

ПРИМІТКА: режим обсмажування – це єдиний режим мультиварки,
коли не потрібно закривати кришку.
ПОРАДА: також ви можете використати гарбузову олію чи бурякову
олію для обсмажування без шкоди для здоров’я.
39

Рубці у соусі

40

Прайм

Інгредієнти:
•
•
•
•
•

500 г яловичих рубців;
5 ст.л. соняшникової олії;
250 г бекону;
1 л води;
1 цибулина;

Оптімо

•
•
•

лаврове листя;
•
перець червоний мелений; •
½ ст.л. солі; декілька
дрібок часнику
сушеного меленого;

2 ст.л. томатного пюре;
200 г панірувальних
сухарів.

Селект

Спосіб приготування:
•
•
•
•
•
•
•

Спершу наріжте рубці і покладіть їх варитися у воду. Дочекайтесь початку кипіння води,
а потім – викладіть їх на окрему тарілку (щоб позбутися залишків води).
Цей крок гарантуватиме вам, що страва не матиме неприємного запаху.
Наріжте цибулю за допомогою Делімано Джой Подрібнювача Про.
Оберіть режим обсмажування (
), зачекайте 5 хвилин, потім додайте цибулю
та обсмажуйте її з відкритою кришкою мультиварки (цього разу).
Через 5 хвилин додайте просушені рубці та бекон і закрийте кришку мультиварки.
Додайте всі трави і томатне пюре, залийте їх водою.
Закрийте кришку. Оберіть режим тушкування ( ), та виставте таймер
на 30 minutes/30 хвилин. Натисніть кнопку Start (Старт) і готуйте.
Після завершення роботи режиму, відкрийте кришку мультиварки, додайте панірувальні
сухарі і продовжуйте готувати протягом 5 хвилин з відкритою кришкою мультиварки

ПОРАДА: для того, щоб збагатити смак страви, посипте її сиром «Пармезан».
41

Веганське рагу
з сиром «Тофу»

42

Прайм

Інгредієнти:
•
•
•
•
•

150 г сиру «Тофу»;
1 маленька червона перчина;
250 г нуту;
150 г кукурудзи;
200 мл кокосового молока
(у металевій банці);

•
•
•
•

1 л води;
2 ч.л. часнику сушеного меленого;
1 ч.л. солі;
2 ст.л. томатного соусу.

Оптімо
Селект

Спосіб приготування:
•
•
•
•

Наріжте перець соломкою і покладіть у чашу мультиварки.
Додайте нут, кукурудзу, воду, часник сушений мелений та сіль.
Закрийте кришку. Оберіть режим тушкування ( ) та виставте таймер
на 35 minutes/35 хвилин. Натисніть кнопку Start (Старт).
За 10 хвилин до закінчення роботи режиму, відкрийте кришку мультиварки,
додайте томатний соус та налийте кокосове молоко. Закрийте кришку
та продовжуйте готувати протягом 10 хвилин.

ПОРАДА: у разі, якщо ви приготували велику порцію страви,
ви легко зможете зберігати рагу у Делімано Брава мисках з кришкою
для подальшого споживання.

43

Чилі кон карне
(чилі з м’ ясом)

44

Прайм

Інгредієнти:
•
•
•
•
•
•
•

1 кг фаршу (700 г фаршу
з яловичини, 300 г фаршу
зі свинини);
2 великі червоні
цибулини;
3 зубчики часнику;
50 мл (приблизно) олії;
400 г червоного
солодкого перцю;
200 г моркви;
80 г стеблин селери;

Оптімо

•

•

•
•

400 г свіжого перцю чилі
(вибирайте більш м‘які
сорти, лише одна або
дві перчини мають бути
більш гострими);
1 ч.л. перцю чилі
меленого або перець
червоний гострий чилі
різаний (пластівці);
1 ст.л. меленого кумину
(зіри);
1 ч.л. меленого коріандру;

•
•
•
•
•
•

1 паличка кориці;
Селект
1 ч.л. кориці меленої;
1 смужка чорного
шоколаду;
500 мл томатного пюре;
3 банки червоної квасолі
об’ємом по 400 г кожна
(консерви);
1 банка кукурудзи
об’ємом 200 г (консерви).

Спосіб приготування:
•
•
•
•

Спершу наріжте цибулю за допомогою Делімано Джой Подрібнювача Про.
Налийте олію у чашу мультиварки, оберіть режим обсмажування (
).
Натисніть кнопку Start (Старт) та додайте нарізану цибулю.
Обсмажуйте цибулю протягом 15 хвилин, потім – додайте всі інші інгредієнти
(окрім шоколаду). Оберіть режим тушкування ( ). Натисніть кнопку Start (Старт).
Готуйте рагу протягом 1 години з закритою кришкою. Коли рагу буде готовим,
додайте 1 смужку чорного шоколаду. Перед подаванням до столу – добре
перемішайте.

45

Гуляш

46

Прайм

Інгредієнти:
•
•
•

500 г м‘яса яловичини;
3 великі цибулини;
2 зубчики часнику;

Оптімо

•
•
•

5 ст.л. оливкової олії;
10 чашок води;
лаврове листя;

•

5 ст.л. борошна;

Селект

Спосіб приготування:
•
•
•
•
•
•
•
•

Спершу наріжте цибулю за допомогою Делімано Джой Подрібнювача Про.
У чашу мультиварки налийте оливкову олію.
Оберіть режим обсмажування (
). Натисніть кнопку Start (Старт), зачекайте
5 хвилин, доки нагріється оливкова олія, потім – додайте цибулю і смажте
її протягом 5 хвилин.
Тим часом, наріжте м’ясо на кубики для гуляшу, покладіть його до цибулі,
що вже смажиться.
Продовжуйте готувати протягом 5 хвилин. Потім долийте води та додайте
всі інші трави.
Закрийте кришку. Оберіть режим тушкування ( ). Натисніть кнопку Start
(Старт) та виставте таймер на 40 minutes/40 хвилин.
Змішайте борошно з 0,5 чашки води.
Після завершення роботи режиму, відкрийте кришку мультиварки, додайме
суміш та добре перемішайте. Продовжуйте готувати протягом 5 хвилин за таких
умов: режим тушкування та кришка мультиварки повинна бути закритою.

47

Мінестроне

48

Прайм

Інгредієнти:
•
•
•
•
•
•

240 г пасти;
2 л овочевого супу;
1 банка консервованої квасолі (400 г);
2 лаврові листки;
2 тонкі скибочки бекону
(очищені від шкіри);
2 зубчики часнику;

Оптімо

•
•
•
•
•
•

1 нарізана золотисто-коричнева
цибулина;
2 нарізані морквини (почищені);
100 г селери (нарізаної);
25 мл оливкової олії;
1 дрібка орегано;
свіжий базилік.

Селект

Спосіб приготування:
•
•
•
•
•

У чашу мультиварки налийте оливкову олію, додайте цибулю, часник, моркву,
селеру та бекон.
Оберіть режим обсмажування (
). Натисніть кнопку Start (Старт) та готуйте
з відкритою кришкою мультиварки, доки цибуля не стане прозорою на вигляд.
Додайте квасолю, пасту, трави та всі інші інгредієнти.
Закрийте кришку. Оберіть режим тушкування ( ) та виставте таймер
на 40 minutes/40 хвилин. Натисніть кнопку Start (Старт).
Після завершення роботи режиму, подавайте страву до столу. Смачного!

49

Спагеті карбонара

50

Прайм

Інгредієнти:
•
•
•
•

200 г спагеті;
500 мл води;
1 ст.л. соняшникової олії;
1 невелика цибулина (нарізана);

Оптімо

•
•
•

1 зубчик часнику (вичавлений);
180 мл кулінарних вершків;
сіль та перець за смаком.

Селект

Спосіб приготування:
•
•
•
•
•
•
•

Наріжте цибулю та вичавіть часник (скористайтесь пресом для часнику).
У чашу мультиварки налийте олію, додайте цибулю та часник.
Оберіть режим тушкування ( ) та виставте таймер на 10 minutes/10 хвилин.
Натисніть кнопку Start (Старт) і не закривайте кришки мультиварки.
Розламайте спагеті навпіл, покладіть у чашу мультиварки з рештою
інгредієнтів. Налийте воду.
Перемішайте всі інгредієнти та закрийте кришку мультиварки.
Продовжуйте готувати у режимі тушкування ( ) протягом 30 хвилин.
Натисніть кнопку Start (Старт).
Після завершення роботи режиму, подавайте страву до столу. Смачного!
51

М‘ясний соус
для пасти

52

Прайм

Інгредієнти:
•
•
•
•
•
•

500 г м’яса свинини чи
курятини;
1 цибулина;
1 зубчик часнику;
2 ст.л. соняшникової олії;
1 ст.л. суміші сухих спецій;
1 ч.л. чебрецю (подрібненого);

•
•
•
•
•
•

1 ч.л. майорану;
1 лавровий лист;
1 ст.л. перцю червоного меленого
паприки;
3 ст.л. томатного пюре;
250 мл води;
дрібка перцю.

Оптімо
Селект

Спосіб приготування:
•
•
•
•
•

Спершу наріжте цибулю за допомогою Делімано Джой Подрібнювача Про.
У чашу мультиварки налийте соняшникової олії шаром у 1,5 см (приблизно).
Оберіть режим обсмажування (
), зачекайте 5 хвилин, доки соняшникова
олія нагріється, потім – додайте цибулю.
Через 5 хвилин покладіть м’ясо (заздалегідь нарізане кубиками).
Потім оберіть режим ручного налаштування ( ), додайте всі інші інгредієнти
і готуйте їх протягом 20 хвилин з закритою кришкою мультиварки.

ПОРАДА: Замість пасти, ви також можете подавати цей соус до рису
чи хліба.
53

Креветки
у червоному
соусі

54

Прайм

Інгредієнти:
•
•
•

250 г креветок;
2 шт. болгарського
перцю червоного;
1 цибулина;

•
•
•

4 ст.л. оливкової олії;
2 дрібки солі;
1 дрібка перцю;

•
•

1 дрібка часнику
сушеного меленого;
1 дрібка базиліку

Оптімо
Селект

Спосіб приготування:
•
•
•
•
•
•
•
•

Приправте креветки базиліком, часником, сіллю та перцем.
Спершу наріжте цибулю та перець тонкими напівкільцями.
У чашу мультиварки налийте оливкової олії шаром у 1,5 см (приблизно).
Оберіть режим обсмажування (
) aта виставте таймер на 15 minutes/15 хвилин.
Натисніть кнопку Start (Старт) і через 5 хвилин – додайте цибулю та червоний перець.
Після обсмажування (доки інгредієнти гарячі), за допомогою Делімано
багатофункціонального ручного блендера Делюкс Ноір змішайте овочі до набуття ними
однорідної маси у вигляді соусу.
У чашу мультиварки долийте ще оливкової олії шаром у 1,5 см.
Оберіть режим обсмажування (
) та виставте таймер на 5 minutes/5 хвилин.
Натисніть кнопку Start (Старт). Покладіть креветки і обсмажуйте їх протягом 5 хвилин.
Потім додайте соус, оберіть режим ручного налаштування ( ), натисніть кнопку Start
(Старт) і продовжуйте готувати всі інгредієнти протягом 3 хвилин.

ПОРАДА: якщо хочете, можете замінити червоний болгарський перець
зеленим чи жовтим.

55

Солодке пшоно

56

Інгредієнти:
•
•
•

Оптімо

½ мірної чаші пшона ;
1 ½ мірної чаші молока*;
1 ст.л. вершкового масла*.
*

Селект

Спосіб приготування:
•
•
•

У чашу мультиварки насипте пшоно, залийте молоком та додайте вершкове
масло.
Закрийте кришку. Оберіть режим приготування каші ( ) та виставте таймер
на 20 minutes/20 хвилин. Натисніть кнопку Start (Старт).
Через 20 хвилин подавайте кашу до столу і для прикрашання страви –
додайте трохи фруктів.

*

Об‘єм мірної чаші, що входить у комплект – 180 ml (мл).
57

Поживний
сніданок

58

Інгредієнти:
•
•
•
•
•

Оптімо

1 мірна чаша вівсяних пластівців ;
1 ½ мірної чаші рисового молока*;
1 ст.л. конопляного білка;
1 ч.л. кориці;
1 невеликий банан.
*

Селект

Спосіб приготування:
•
•
•

У чашу мультиварки насипте вівсяні пластівці і залийте їх рисовим молоком.
Закрийте кришку. Оберіть режим приготування каші ( ) та виставте таймер
на 8 minutes/8 хвилин. Натисніть кнопку Start (Старт).
Коли вівсяна каша готова, додайте конопляні білки та перемішайте, покладіть
скибочки бананів та посипте корицею.

ПОРАДА: якщо хочете, можете додати трохи горіхів чи меду або ж
замінити банани іншими фруктами.

*

Об‘єм мірної чаші, що входить у комплект – 180 ml (мл).
59

Вівсянка
з яблуками
та корицею

60

Інгредієнти:
•
•
•

500 г необробленого вівса;
1,4 л води;
1 ст.л. меленої кориці;

•
•
•

1 ч.л. меленого мускатного горіха;
4 ст.л. коричневого цукру;
2 яблука.

Оптімо
Селект

Спосіб приготування:
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Видаліть серцевину з 1 яблука і наріжте його. Друге яблуко (що лишилось) залиште
для подальшого прикрашання страви.
У чашу мультиварки насипте необроблений овес.
Налийте воду, насипте мелену корицю, коричневий цукор, мелений мускатний горіх та додайте
нарізане яблуко.
Добре перемішайте інгредієнти, а потім – закрийте кришку.
Оберіть режим приготування каші (
) та виставте таймер на 10 minutes/10 хвилин.
Натисніть кнопку Start (Старт).
Після завершення приготування, відкрийте кришку мультиварки та добре перемішайте страву.
Якщо вівсянка приготована до бажаної густоти, одразу подавайте її до столу. Якщо ви хочете
приготувати густішу вівсянку, закрийте кришку мультиварки і продовжуйте готувати вівсянку
(для її подальшого загусання) в режимі підтримування тепла (функція Підтримання тепла/Режим
збереження температури/Keep Warm) протягом 1 години або доти, доки вівсянка не досягне
бажаної густоти.
Видаліть серцевину з другого яблука і наріжте його.
Подавайте вівсянку до столу та посипте її щойно нарізаним яблуком, меленою корицею та
меленим мускатним горіхом.
Подавайте страву до столу. Смачного!

61

Чашка вівсянки
з арахісовим маслом

62

Інгредієнти:
•
•
•

500 г необробленого вівса;
1,4 л води;
125 г шоколадних крапель
(з чорного шоколаду) + додатково для

•
•

прикрашання страви;
65 г вершкового арахісового масла +
додатково для подачі до столу;
3 ст.л. коричневого цукру.

Оптімо
Селект

Спосіб приготування:
•
•
•
•
•
•

•
•

У чашу мультиварки насипте необроблений овес.
Налийте воду, насипте шоколадні краплі (з чорного шоколаду), додайте арахісове масло
та коричневий цукор.
Скористайтесь лопаткою, щоб добре перемішати страву. Закрийте кришку.
Оберіть режим приготування каші ( ) та виставте таймер на 5 minutes/5 хвилин.
Натисніть кнопку Start (Старт).
Після завершення приготування, відкрийте кришку мультиварки та добре перемішайте
страву.
Якщо вівсянка приготована до бажаної густоти, одразу подавайте її до столу. Якщо ви
хочете приготувати густішу вівсянку, закрийте кришку мультиварки і продовжуйте
готувати вівсянку (для її подальшого загусання) в режимі підтримування тепла
(функція Підтримання тепла/Режим збереження температури/Keep Warm) протягом
1 години або доти, доки вівсянка не досягне бажаної густоти.
До подачі страви додатково прикрасьте її шоколадними краплями (з чорного шоколаду)
та арахісовим маслом.
Подавайте страву до столу. Смачного!

63

Йогурт без
наповнювача

64

Інгредієнти:
•
•

1 л молока;
200 г натурального йогурту або закваски.

Оптімо
Селект

Спосіб приготування:
•
•
•
•

У чашу мультиварки налийте молоко, додайте натуральний йогурт
або закваску та добре перемішайте.
Закрийте кришку мультиварки.
Оберіть режим приготування йогурту ( ), та виставте таймер
на 8 годин/8 hours. Натисніть кнопку Start (Старт).
Після завершення роботи режиму, насолоджуйтесь свіжим домашнім
йогуртом.

ПОРАДА: до йогурту без наповнювача ви можете додати трохи
фруктів і ви отримаєте фруктовий йогурт без цукру та без
консервантів.
65

Дзадзикі соус

66

Інгредієнти:
•
•
•
•
•
•

½ огірка (почищеного та нарізаного);
500 мл домашнього йогуру (приготованого за рецептом
«Йогурт без наповнювача»);
2 зубчики часнику (вичавленого);
65 г свіжого кропу (нарізаного);
½ лимона (соковитого, очищеного від шкірки);
½ ч.л. солі

Оптімо
Селект

Спосіб приготування:
•
•
•

У мисці змішайте разом огірок, йогурт (попередньо приготований
у мультиварці), часник та сіль доки не отримаєте добре змішану суміш.
Подавайте соус до столу разом зі скибками лимона та прикрасьте соус свіжим
кропом.
Смачного!

67

Ванільний йогурт

68

Інгредієнти:
•
•
•
•

1 л незбираного молока (кімнатної температури);
100 мл натурального йогурту або закваски (кімнатної температури);
1 ст.л. екстракту ванілі;
2 ст.л. цукру.

Оптімо
Селект

Спосіб приготування:
•
•
•
•

У чашу мультиварки налийте молока, додайте всі інші інгредієнти та добре
перемішайте.
Закрийте кришку мультиварки.
Оберіть режим приготування йогурту ( ), та виставте таймер на 8 годин/8 hours.
Натисніть кнопку Start (Старт).
Після завершення роботи режиму, насолоджуйтесь свіжим домашнім
ванільним йогуртом.

69

Філе свинини
у режимі готування
під вакуумом*
*мається на увазі
приготування їжі,
попередньо поміщеної
у вакуумний пакет,
тривалий час при низькій
температурі

70

Інгредієнти:
•
•

600 г філе свинини;
2 ст.л. вершкового масла.

Селект

Приготування маринаду: 50 мл соняшникової олії, 2 ст.л. солі, 1 ст.л. перцю
червоного меленого, 1 подрібнений зубчик часнику, 1 ст.л. гірчиці, 1 ч.л. перцю,
гілочка розмарину.

Спосіб приготування:
•
•
•
•
•
•
•
•

Приготуйте маринад, змішавши всі інгредієнти для нього.
Маринуйте м’ясо протягом 1 години.
За допомогою паперового рушника приберіть залишки маринаду з м’яса.
Скористайтесь вакуумним пакетом і покладіть м’ясо з вершковим маслом
у 2 пакети (за таким розрахунком: на 300 г м’яса повинна бути додана 1 ст.л.
вершкового масла/на кожен окремий вакуумний пакет)
У чашу мультиварки покладіть м’ясо у вакуумному пакеті. Залийте водою.
Оберіть режим готування під вакуумом ( ) (мається на увазі приготування їжі,
попередньо поміщеної у вакуумний пакет, тривалий час при низькій температурі)
та виставте таймер на 5 годин/5 hours. Натисніть кнопку Start (Старт).
Після завершення приготування, швидко обсмажте м’ясо у розігрітій сковорідці,
щоб утворити хрустку скоринку.
Подавайте страву до столу. Смачного!
71

Філе лосося у режимі
готування під
вакуумом*

72

*мається на увазі приготування їжі, попередньо поміщеної у вакуумний пакет, тривалий
час при низькій температурі

Інгредієнти:
•
•
•

400 г філе лосося;
1 ч.л. червоного перцю;
1 ч.л. часнику сушеного
меленого;

•
•
•

0,5 ч.л. перцю;
сік ½ лимона;
1 ст.л. вершкового масла.

Селект

Спосіб приготування:
•
•
•

•
•

Приправте філе лосося всіма спеціями та герметично запакуйте у вакуумний
пакет за допомогою Делімано Джой вакууматора (ви можете розділити філе
лосося на 2 пакети для приготування менших порцій).
У чашу мультиварки покладіть лосось у вакуумному пакеті і додайте таку
кількість води, щоб вона покрила інгредієнти у вакуумному пакеті.
Закрийте кришку мультиварки. Оберіть режим готування під вакуумом ( )
(мається на увазі приготування їжі, попередньо поміщеної у вакуумний пакет,
тривалий час при низькій температурі) та виставте таймер на 2,5 год/2,5 h.
Натисніть кнопку Start (Старт).
Після завершення приготування, швидко обсмажте лосось у розігрітій сковорідці
(додавши 1 ст.л. вершкового масла), щоб утворити хрустку скоринку.
Подавайте страву до столу. Смачного!
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Соковитий салат
з крупою зі спельти
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Інгредієнти:
•
•

½ мірної чаші * крупи
зі спельти;
1 мірна чаша * води
для замочування крупи
зі спельти;

•
•
•

1 ½ мірної чаші * води;
100 г руколи;
6 помідорів сорту «чері»
(«вишеньки»);

•
•
•

оливкова олія
за смаком;
оцет за смаком;
сіль.

Селект

Спосіб приготування:
•
•
•
•
•

Візьміть миску, насипте крупу зі спельти і залийте її водою, залиште на 10 годин
(щонайменше) для замочування.
Злийте воду з крупи зі спельти і засипте її у чашу мультиварки, додайте 1 ½
чашки води.
Закрийте кришку мультиварки. Оберіть режим приготування цільнозернових страв
( ) та виставте таймер на 10 minutes/10 хвилин. Натисніть кнопку Start (Старт).
Тим часом промийте руколу, а помідори сорту «чері» наріжте на половинки.
Злийте воду з готової крупи зі спельти, додайте крупу до салату, заправте
оливковою олією, оцтом і посипте сіллю (за смаком) та добре перемішайте.

ПОРАДА: також ви можете готувати крупу зі спельти власне
без процедури зливання води, але тривалість приготування
збільшується на 15 хвилин.
*

Об‘єм мірної чаші, що входить у комплект – 180 ml (мл).
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Гарбузовий суп/
кабачковий суп
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Інгредієнти:
•
•

1 невеликий гарбуз
(приблизно 1,5 кг);
3 невеликі морквини;

•
•
•

2 дрібки перцю;
1 ½ ч.л. солі;
300 мл води;

•
•

200 мл кулінарних
вершків;
гарбузова олія за
смаком.

Селект

Спосіб приготування:
•
•
•
•
•
•
•

Почистіть гарбуз і наріжте кубиками.
Почистіть моркву та наріжте її кільцями.
У чашу мультиварки додайте гарбуз та моркву, налийте воду, насипте солі та перцю.
Закрийте кришку мультиварки. Оберіть режим приготування супу ( )
та виставте таймер на 35 хв/35 min. Натисніть кнопку Start (Старт).
За 10 хвилин до закінчення роботи режиму, відкрийте кришку мультиварки
та додайте вершки. Закрийте кришку мультиварки і продовжуйте готувати
до закінчення роботи режиму.
Скористайтесь блендером, щоб приготувати суп-пюре.
Для покращення смаку та прикрашання страви додайте додайте гарбузову олію.

ПОРАДА: також ви можете готувати страву за цим рецептом, якщо
обрати режим ручного налаштування за умови виставлення таймера
на 30 min/30 хв і виставлення температури 80 °C.
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Курячий суп
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Прайм

Інгредієнти:
•
•
•
•
•
•

150 г курячої грудки;
2 л води;
1 морквина (подрібнена);
1 цибулина (подрібнена);
1 стеблина селери (нарізана);
1 зубчик часнику (вичавлений);

•
•
•
•

половина цибулини порей
середнього розміру (подрібнена);
2 ч.л. солі;
1 ч.л. приправи «овочева суміш»;
листя петрушки.

Оптімо
Селект

Спосіб приготування:
•
•
•

У чашу мультиварки покладіть м’ясо з курки, додайте всі інші інгредієнти
та залийте їх водою.
Закрийте кришку мультиварки. Оберіть режим приготування супу ( )
та виставте таймер на 60 хвилин/60 minutes. Натисніть кнопку Start (Старт).
Після завершення роботи режиму, насолоджуйтесь щойно приготованим
гарячим супом.

ПОРАДА: також ви можете готувати страву за цим рецептом, якщо
обрати режим ручного налаштування за умови виставлення таймера
на 60 min/60 хв і виставлення температури на 90 °C.
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Звичайний
пшеничний хліб
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Інгредієнти:
•
•

400 г м’якого борошна
вищого сорту;
1/2 упаковки сухих
дріжджів (3,5 г);

•
•
•
•

100 мл теплої води;
1 ч.л. цукру;
3/4 ч.л. солі;
1500 мл теплої води;

•
•

1/2 пакетика розпушувача тіста (8 г)
250 мл соняшникової
олії.

Селект

Спосіб приготування:
•
•
•
•
•
•
•
•

Спершу візьміть 1,5 ст.л. борошна і добре змішайте з сухими дріжджами, цукром
та водою. Накрийте харчовою плівкою і поставте в тепле місце, щоб тісто піднялося.
Змішайте розпушувач тіста з рештою борошна.
Поєднайте обидві тістові суміші. Додайте молоко, олію та сіль, і замішуйте доки
тісто не стане м’яким.
У чашу (заздалегідь змащену олією) покладіть тісто, накрийте чашу харчовою
плівкою та поставте у тепле місце.
Ви також можете попередньо розігріти духовку (до кімнатної температури),
вимкнути її, а потім – поставити чашу з накритим тістом у духовку.
Коли тісто піднялося, сформуйте буханку з тіста і покладіть її у чашу мультиварки.
Закрийте кришку мультиварки. Оберіть режим випікання хліба ( ) та виставте
таймер на 3 години/3 hours. Натисніть кнопку Start (Старт).
Після завершення роботи режиму, насолоджуйтесь дивовижним смаком
домашнього випеченого хліба.
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Торт «Зебра»
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Інгредієнти:
•
•
•

5 яєць;
1 мірна чаша* цукру;
1 мірна чаша*
соняшникової олії;

•
•
•

2,5 мірної чаші* борошна; •
1 пакетик розпушувача
•
тіста;
1 мірна чаша* мінеральної
води з CO2 ;

3 ст.л. какао;
2 ст.л. борошна.

Селект

Спосіб приготування:
•
•
•
•
•
•
•
•

За допомогою Делімано кухонного комбайну Про утворіть білосніжну суміш
з яєчних білків.
Змішайте яєчні жовтки, поступово додаючи цукор, ванільний цукор та олію.
Обережно наливайте у суміш мінеральну воду та насипайте борошно
з розпушувачем тіста.
Наприкінці додайте білосніжну суміш з яєчних білків.
Розділіть суміш на дві однакові частини: у першій частині суміші замішайте
3 столові ложки какао, а у другій частині – 2 столові ложки борошна.
Чашу мультиварки заздалегідь змастіть олією. Поступово додавайте світлий
і темний шари сумішей.
Закрийте кришку мультиварки. Оберіть режим випікання хліба ( ) та виставте
таймер на 70 хвилин/70 minutes. Натисніть кнопку Start (Старт).
Після завершення роботи режиму, насолоджуйтесь дивовижним смаком торта «Зебра».
*

Об‘єм мірної чаші, що входить у комплект – 180 ml (мл).
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Шарлотка
з яблуками
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Інгредієнти:
•
•
•

2 невеликі яблука;
5 яєць;
160 г цукру;

•
•
•

180 г борошна;
10 г вершкового масла;
1 пакетик розпушувача тіста (12 г).

Селект

Спосіб приготування:
•
•
•
•
•
•
•

Змішуйте яйця з цукром і м’яке вершкове масло до утворення однорідної
вершкової маси.
Додайте борошно з розпушувачем тіста та обережно перемішайте дерев’яною
ложкою.
Чашу мультиварки змастіть вершковим маслом.
Почистіть яблука та наріжте їх на тонкі скибочки, товщиною 0.5 см (приблизно).
Вилийте бісквітну масу в чашу мультиварки і викладіть зверху скибочки яблук.
Закрийте кришку мультиварки. Оберіть режим випікання хліба ( ) та виставте
таймер на 50 хвилин/50 minutes. Натисніть кнопку Start (Старт).
Після завершення роботи режиму, подавайте до столу. Смачного!
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Паста з томатним
соусом

86

Прайм

Інгредієнти:
•
•
•

Оптімо

2 мірні чаші пасти;
6 мірних чаш * води;
1 мірна чаша* томатного соусу;
*

•
•
•

сіль;
перець;
базилік.

Селект

Спосіб приготування:
•
•

•
•

У чашу мультиварки покладіть пасту і залийте її водою.
Оберіть режим приготування пасти (макаронних виробів) (
) та виставте таймер
на 8 хвилин/8 minutes, якщо ви хочете, щоб ваша паста була у стані готовності
до споживання - Al dente (аль денте) чи виставляйте таймер на 12 хвилин/12 minutes,
якщо бажаєте, щоб паста була добре приготованою. Натисніть кнопку Start (Старт).
Після завершення роботи режиму, злийте воду з пасти та додайте томатний соус,
сіль, перець та базилік. Добре змішайте.
Подавайте до столу. Смачного!

ПРИМІТКА: для покращення смаку страви, посипте пасту натертим
сиром «Пармезан».
ПОРАДА: також ви можете готувати страву за цим рецептом, якщо
обрати режим ручного налаштування за умови виставлення таймера
на 10 min/10 хв і виставлення температури 80 °C.
*

Об‘єм мірної чаші, що входить у комплект – 180 ml (мл).
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