FiveStar Legend
5-GWIAZDKOWE
PRZEPISY

www.delimano.pl

Drogi kliencie,
Gratulujemy doskonałego wyboru naszych naczyń
kuchennych z kolekcji Delimano FiveStar Legend!
Zostały zaprojektowane tak, aby trwale wpisały się
do Twojej kuchni, stały się Twoim osobistym
pięciogwiazdkowym szefem kuchni, kulinarną gwiazdą
w domu, która przygotuje wszystkie potrawy, jakie
uwielbiasz. W tym celu potrzebne są naczynia, które można
pokochać! Delimano FiveStar to kolekcja która zasługuje
na 5 gwiazdek również od Ciebie. Przekonaj się sam!

5-GWIAZDKOWE ELEMENTY 		

5-GWIAZDKOWE WZORNICTWO

5-GWIAZDKOWA JAKOŚĆ		

5-GWIAZDKOWY SMAK

5 GWIAZDEK ZA UŻYTECZNOŚĆ
Odkryliśmy, że niesamowita powłoka zapewni
dłuższą żywotność naczyń, skróci czas
zmywania i sprawi, że wszystkie posiłki będą
zdrowsze. Ale to nie wszystko, co zrobiliśmy
z nową linią naszych produktów.
Dzięki naczyniom kuchennym Delimano
FiveStar Legend, zarówno procesowi gotowania,
jak i przygotowanym potrawom można przyznać
5 gwiazdek. Aby to udowodnić, przygotowaliśmy
pyszne przepisy, które będą smakować jak
w 5-gwiazdkowej restauracji, jeśli zostaną
przygotowane w naczyniach kuchennych
Delimano FiveStar Legend!

SPIS TREŚCI

5-GWIAZDKOWE EFEKTY

5 GWIAZDEK ZA POWŁOKĘ DELIMANO FIVESTAR

•

PATELNIA FIVESTAR LEGEND 20 cm: Omlet jajeczny z warzywami			
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•

PATELNIA FIVESTAR LEGEND 24 cm: Gnocchi ziemniaczane z szałwią i serem pecorino		
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•

PATELNIA FIVESTAR LEGEND 28 cm: Pieczone udka z kurczaka z cytryną i oregano
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•

WYSOKI GARNEK FIVESTAR LEGEND 20 cm: Kremowa zupa dyniowa				
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•

WYSOKI GARNEK FIVESTAR LEGEND 24 cm: Brodet (chorwacki gulasz rybny) 			
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•

BRYTFANNA FIVESTAR LEGEND 35X21 cm: Pieczona w ziołach wołowina z ziemniakami i marchewką
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*W porównaniu z powłoką powszechnie stosowaną
w sprzedaży.

•

OKRĄGŁY GARNEK FIVESTAR LEGEND 24 cm: Focaccia z pomidorkami koktajlowymi i rozmarynem
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5 GWIAZDEK ZA SMAK I ZDROWIE

•

OKRĄGŁY GARNEK FIVESTAR LEGEND 26 cm: Ratatouille
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Czy wiesz, co jeszcze daje niesamowita nieprzywierająca
powłoka Delimano FiveStar?

•

OKRĄGŁY GARNEK FIVESTAR LEGEND 28 cm: Placek z jabłkami, śliwkami i jagodami

21

•

RONDEL FIVESTAR LEGEND 18 cm: Sos karmelowy					
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•

PATELNIA DO NALEŚNIKÓW FIVESTAR LEGEND 24 cm: Zdrowe amerykańskie naleśniki		
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•

DZBANEK DO KAWY FIVESTAR LEGEND 1200/650/350 ml: Kawa po turecku 		

27

Naczynia kuchenne Delimano FiveStar zostały stworzone abyś cieszył się ich przełomową
technologią. 8-warstwowa powłoka kwarcowa została wzmocniona o 5 najtrwalszych
surowców na Ziemi. Cząsteczki diamentów, tytanu, kamienia i srebra stworzone na ekologicznej
bazie wodnej pozwolą Ci na wieloletnie użytkowanie wyjątkowo trwałej, odpornej na zarysowania
oraz niezniszczalnej powłoki.

3,5x
Do

twarlsza
powłoka*

10x
Do

twarlsze właściwości
nieprzywierające*

2x
Do

bardziej odporna
na zadrapania*

Nie musisz używać, oleju ani innych tłuszczów, dzięki czemu
możesz przygotować znacznie zdrowsze i smaczniejsze
posiłki. Żywność nie przywiera do powłoki naczynia i dzięki
temu zachowuje więcej autentycznych, bogatych smaków
i składników odżywczych. Niezależnie od tego, co gotujesz,
czy to tradycyjne czy nowoczesne potrawy, poczujesz się jak
w pięciogwiazdkowej restauracji.
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DELIMANO FIVESTAR LEGEND PATELNIA KAMIENNA
O ŚREDNICY 20 CM

OMLET JAJECZNY Z WARZYWAMI
SKŁADNIKI:

•
•
•
•
•
•
•

2 duże jaja
1/2 czerwonej papryki
1/4 szklanki startego sera cheddar
kilka liści świeżego młodego szpinaku
4 posiekane pomidorki koktajlowe
sól i pieprz
1/4 łyżeczki masła

WSKAZÓWKA:

Wierzch każdego omleta posmaruj niecałą łyżką salsy lub ostrego sosu, aby nadać potrawie więcej
wyrazistości.

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:

•
•
•
•
•
•
•
•

4

Pokrój pomidorki koktajlowe, paprykę i liście szpinaku.
Rozpuść masło na patelni.
Roztrzep jajka widelcem i dopraw je solą i pieprzem.
Wylej rozbite jajka na patelnię i rozprowadź je równomiernie. Kiedy jajka zaczną się ścinać,
ale będą nadal odrobinę surowe na wierzchu, dodaj tarty ser, a także pomidorki koktajlowe,
szpinak i czerwoną paprykę.
Używając szpatułki, podważ krawędzie omleta i szybko odwróć go na drugą stronę.
Druga strona będzie gotowa dużo szybciej, należy ją smażyć jedynie około 1-2 minut.
Po usmażeniu, przykryj patelnię dużym talerzem i obróć omlet tak szybko, jak to możliwe.
Podawaj natychmiast.
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DELIMANO FIVESTAR LEGEND PATELNIA KAMIENNA
O ŚREDNICY 24 CM

GNOCCHI ZIEMNIACZANE Z SZAŁWIĄ I SEREM PECORINO
SKŁADNIKI NA 4 PORCJE:
•
•
•

500 g nieobranych ziemniaków, wszystkie
podobnego rozmiaru
1 małe jajko, lekko roztrzepane
Świeżo starta gałka muszkatołowa
(opcjonalnie)

•
•
•
•
•

55 g zwykłej mąki (może być potrzebna
większa ilość), a także trochę mąki do
posypania blatu
50–70 g niesolonego masła
Garść liści szałwii
¼ czerwonej cebuli (opcjonalnie)
Świeżo starty ser pecorino

WSKAZÓWKA:

Ilość mąki zależy od wilgotności ziemniaków i świeżości mąki. W przypadku dodania zbyt dużej ilości
mąki, gnocchi będą ciężkie i ciągnące; w przypadku dodania zbyt małej ilości mąki mogą się
rozpaść.

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
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Ugotuj ziemniaki we wrzącej wodzie, aż będą miękkie (uważaj, aby nie gotowały się zbyt
intensywnie, bo ziemniaki mogą się rozpaść).
Odcedź i wyłóż ziemniaki na patelni, przykryj czystą ściereczką i postaw na małym ogniu na
2-3 minuty. Dzięki temu ziemniaki odparują i uzyskają lżejszą, puszystą teksturę. (Jeśli wolisz,
możesz również odparować ziemniaki wkładając je do ciepłego piekarnika przez kilka minut).
Gdy ziemniaki będą wystarczająco chłodne, aby móc je wziąć do ręki, ale nadal bardzo ciepłe,
obierz je ze skórki, a następnie utłucz za pomocą praski do ziemniaków lub przetrzyj je przez
sitko do miski.
Dodaj jajko, gałkę muszkatołową i trochę przypraw i delikatnie wymieszaj (im krócej, tym lepiej).
Następnie dodaj tyle mąki, ile jest potrzebne, aby ziemniaki uzyskały konsystencję ciasta.
Lekko oprósz powierzchnię blatu mąką. Odłam kawałek masy i uformuj z niego wałek o grubości
kciuka. Pokrój wałek na gnocchi o długości 2,5 cm.
Lekko dociśnij każde gnocchi widelcem, dzięki czemu roztopione masło przylegnie do ich
powierzchni a smak będzie jeszcze lepszy. Wyrabiaj gnocchi i układaj je na lekko posypanej
mąką blasze do pieczenia, aż zużyjesz całą masę.
Roztop masło na dużej patelni i, gdy się zacznie pienić, dorzuć liście szałwii i czerwoną cebulę
(opcjonalnie). Podgrzewaj na małym ogniu.
Ugotuj gnocchi w dobrze osolonej, wolno gotującej się wodzie (w przypadku gotowania we
wrzątku, gnocchi rozpadną się). Kiedy gnocchi będą prawie gotowe, wypłyną na powierzchnię.
Policz do 30, a następnie zbierz je łyżką cedzakową, delikatnie strząśnij nadmiar wody i wyłóż
prosto na patelnię.
Dodaj małą łyżkę wody po gotowaniu gnocchi (około 50 ml) na patelnię i zagotuj, aby ją
zredukować, potrząsając patelnią, aż gnocchi pokryją się maślanym sosem szałwiowym.
Dopraw potrawę solą i świeżo zmielonym czarnym pieprzem. Podawaj z chrupiącą szałwią
i serem pecorino.
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DELIMANO FIVESTAR LEGEND PATELNIA KAMIENNA
O ŚREDNICY 28 CM

PIECZONE UDKA Z KURCZAKA Z CYTRYNĄ I OREGANO
SKŁADNIKI NA 4 PORCJE:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 cytryna
4 duże lub 8 małych udek z kurczaka, ze skórą, bez kości, pozbawione nadmiaru tłuszczu
Sól i świeżo zmielony czarny pieprz
3 x po 1 łyżeczce oliwy z oliwek
3 gałązki oregano
1 łyżka bardzo drobno posiekanej szalotki
1/2 zgniecionego ząbka czosnku
1/8 łyżeczki zmiażdżonych płatków czerwonej papryki
1/4 szklanki wytrawnego białego wina (takiego jak Sauvignon Blanc)
1/2 szklanki bulionu drobiowego o niskiej zawartości sodu

WSKAZÓWKA:

Jako dodatek można podać młodą fasolkę z cebulą. Młodą fasolkę można podawać na surowo lub
po ugotowaniu, ale najlepiej po prostu przygotować ją na parze w niewielkiej ilości wody, a następnie
polać masłem.

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:

•
•
•

•

•
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Rozgrzej piekarnik do 220°C. Pokrój połowę cytryny na bardzo cienkie plasterki; wyrzuć wszelkie
pestki. Pozostałą połowę cytryny przekrój na dwie ćwiartki. Przypraw udka z kurczaka solą
i pieprzem.
Dodaj 1 łyżeczkę oliwy na patelnię. Połóż kurczaka skórą do dołu na patelni. Umieść patelnię na
średnim ogniu i smaż, aż skóra będzie miękka i brązowa. Wytapiaj nadmiar tłuszczu z kurczaka,
aż kurczak będzie upieczony w połowie, przez około 10 minut.
Rozłóż jedną połowę plasterków cytryny na kurczaku, a drugą połowę na dole patelni (plastry na
wierzchu kurczaka zmiękną; te na patelni będą karmelizowane). Przenieś patelnię do piekarnika.
Piecz przez około 6-8 minut, aż mięso kurczaka będzie upieczone, skórka chrupiąca, a plasterki
cytryny na dnie patelni będą skarmelizowane.
Przełóż kawałki kurczaka, skórą do góry i karmelizowane plastry cytryny z dolnej części patelni
na ciepły talerz. Na patelni pozostaw miękkie plasterki cytryny. Ponownie ustaw patelnię na
średnim ogniu. Dodaj gałązki oregano, szalotkę, czosnek i płatki czerwonej papryki; smaż przez
około minutę, często mieszając, aż z ziół i warzyw zacznie wydobywać się aromat.
Zdejmij patelnię z ognia. Dodaj wino; następnie gotuj sos na średnim ogniu, aż objętość
zmniejszy się o połowę, przez 1-2 minuty. Dodaj bulion; gotuj aż sos zgęstnieje, przez około
3 minuty. Dodaj sok z 1 ćwiartki cytryny, następnie dopraw sos solą, pieprzem i w razie potrzeby
sokiem z pozostałej ćwiartki cytryny. Dodaj 2 łyżeczki oliwy. Przełóż kurczaka do patelni, skórą
do góry, aby go ponownie podgrzać. Podawaj z karmelizowanymi plasterkami cytryny.
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DELIMANO FIVESTAR LEGEND WYSOKI GARNEK
KAMIENNY O ŚREDNICY 20 CM

KREMOWA ZUPA DYNIOWA
SKŁADNIKI NA 6 PORCJI:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 kg dyni bez skóry i pestek, pokrojonej na kawałki
1 cebula, grubo posiekana
2 średnie ziemniaki, obrane i pokrojone w kostkę
1 duża marchewka, obrana i pokrojona w kostkę
4 zgniecione ząbki czosnku
4 szklanki bulionu z kurczaka lub warzyw o niskiej zawartości sodu (rosół)
2 kostki bulionowe z kurczaka, pokruszone
Sól i pieprz do smaku (w razie potrzeby)
1/2 szklanki mleka lub śmietany (opcjonalnie)
Prażone pestki dyni (opcjonalnie)

WSKAZÓWKA:

Do zagęszczenia zupy nie potrzebujesz śmietany. Gęstość zupy wynika z samej dyni.

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:

•
•
•
•
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Umieść wszystkie składniki oprócz śmietany w garnku DELIMANO FIVESTAR LEGEND o średnicy
20 cm. Duś na średnim ogniu, aż warzywa będą miękkie.
Zdejmij garnek z ognia. Za pomocą ręcznego blendera blenduj składniki do uzyskania jednolitej
konsystencji.
Dodaj śmietanę i mocno wymieszaj (nie gotuj zupy po dodaniu śmietany).
W razie potrzeby dodaj sól lub pieprz. Krem podawaj posypany prażonymi pestkami dyni
(opcjonalnie).
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DELIMANO FIVESTAR LEGEND WYSOKI GARNEK
KAMIENNY O ŚREDNICY 24 CM

BRODET (CHORWACKI GULASZ RYBNY)
SKŁADNIKI NA 4–6 PORCJI:
•

•
•
•
•
•
•

Około 1,5 kg różnorodnych ryb i owoców
morza (używaj różnych ryb, takich jak: ryby
skorpenowate, wszelkie gatunki sebastesa,
dorsza, labraksa i ryb podobnych do nich oraz
krabów, krewetek, kalmarów, małż ...)
2-3 średniej wielkości posiekane cebule
120 ml (½ szklanki) oliwy z oliwek, podzielonej
na porcje
1 puszka (400 g) całych obranych pomidorów,
zgniecionych ręką lub łyżką
1 łyżka koncentratu pomidorowego
4 zgniecione ząbki czosnku
40 g (1/3 szklanki) uniwersalnej mąki

•
•
•
•
•
•
•
•
•

120 ml (1/2 szklanki) octu winnego z czerwonego
wina
375 ml (1½ szklanki) dobrej jakości czerwonego
wina
250 ml (1 szklanka) wody
1 liść laurowy
1 mała gałązka rozmarynu
2 plasterki cytryny
2 łyżki posiekanej natki pietruszki
Sól i pieprz do smaku
Odrobina cukru (opcjonalnie - jeśli gulasz jest
zbyt kwaśny)

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:

•
•
•

•
•
•
•
•

Wypatrosz i oczyść ryby, pokrój większe kawałki na 2 lub 3 części.
Na dużej patelni rozgrzej ¼ szklanki oliwy z oliwek, obtocz każdy kawałek ryby mąką. Smaż wszystkie ryby
przez 1-2 minuty, aż do zrumienienia z każdej strony. Odłóż na bok i przykryj, aby zachowały ciepło.
Do garnka DELIMANO FIVESTAR LEGEND o średnicy 24 CM dodaj pozostałą oliwę z oliwek, posiekaną
cebulę i podsmażaj ją, aż będzie na wpół przezroczysta, następnie dodaj zgniecione ząbki czosnku
i podsmażaj aż do uzyskania aromatycznego zapachu, przez około 1 minutę.
Dodaj krewetki, małże, kraby, kalmary lub inne owoce morza, których używasz, smaż przez 1-2 minuty,
a następnie dodaj pomidory, koncentrat pomidorowy, liść laurowy, gałązkę rozmarynu i plasterki cytryny.
Dopraw solą i pieprzem.
Ostrożnie dodaj ryby, wlej ocet winny z czerwonego wina, czerwone wino i wodę, aby sos zakrył rybę i gotuj
przez około 30 minut na średnim ogniu.
Nie zakrywaj garnka pokrywką i nie mieszaj ryb i owoców morza żadną łyżką (aby ich nie uszkodzić),
po prostu potrząśnij całym garnkiem (rybę można poruszyć odrobinę płaską drewnianą łyżką).
W razie potrzeby dodaj więcej soli. Spróbuj potrawy: jeśli jest zbyt kwaskowa, dodaj cukier.
Posyp posiekaną natką pietruszki. Ostrożnie wyjmij ryby z garnka i podawaj na ciepło z gotowaną polentą.

5 ŁATWYCH WSKAZÓWEK DLA UZYSKANIA IDEALNEJ POLENTY:

Gotuj polentę przez co najmniej 45 minut. Nawet jeśli na opakowaniu jest oznaczenie „Polenta błyskawiczna”,
a polenta wygląda na gotową po 5 minutach, kontynuuj gotowanie.
• Dodaj odrobinę wody, jeśli podczas gotowania wygląda ona na zbyt gęstą.
• Polenty nie trzeba ciągle mieszać, wystarczy ją od czasu do czasu sprawdzać i zamieszać, ale naprawdę
gotowanie polenty nie jest uciążliwe.
• Zazwyczaj polenta jest gotowa, gdy na dnie i po bokach garnka uformowała się skorupa. Ta pyszna skorupa
jest nagrodą dla cierpliwego szefa kuchni!
• Dopraw polentę kilkoma świetnymi składnikami - we Włoszech jest to zwykle wspaniały tarty ser Asiago
lub Grana. Jeśli jesteś w Wenecji polentę podaje się z masłem, a w Toskanii ze startym serem Pecorino
i oliwą z oliwek. Nie zapomnij o soli; dodaj ją do polenty po serze.
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DELIMANO FIVESTAR LEGEND BRYTFANNA
KAMIENNA O WYMIARACH 35X21 CM

PIECZONA W ZIOŁACH WOŁOWINA Z ZIEMNIAKAMI
I MARCHEWKĄ
SKŁADNIKI NA 4 PORCJE:

•
•
•
•
•
•
•
•

500 g młodych czerwonych ziemniaków, pokrojonych na ćwiartki (około 12)
500 g marchewki, obranej i pokrojonej w 6-7 centymetrowe słupki
2 łyżki oliwy z oliwek z pierwszego tłoczenia
1¼ łyżeczki soli
3/4 łyżeczki świeżo zmielonego czarnego pieprzu
1 kg udźca wołowego
3 drobno posiekane ząbki czosnku
1 łyżka suszonych ziół włoskich

WSKAZÓWKA:

Temperatura smażenia mięsa:
• Mocno krwiste 46° - 49°C
• Średnio krwiste 52° - 54°C
• Średnio wysmażone 57° - 60°C
• Wysmażone 63° - 66°C
• Mocno wysmażone 68° - 71°C

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:

•
•

•
•
•
•
•
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Rozgrzej piekarnik (z rusztem w dolnej trzeciej części piekarnika) do 190°C.
Na brytfannę wysyp ziemniaki, marchewki, 1 łyżkę oliwy, ½ łyżeczki soli
i ¼ łyżeczki pieprzu.
Rozłóż je na jednej warstwie a na środku ułóż udziec (tłuszczem do góry), odsuwając
warzywa w razie potrzeby.
W małej salaterce połącz czosnek, zioła włoskie, pozostałą sól, pieprz i 1 łyżkę oliwy.
Równomiernie natrzyj udziec tą mieszanką.
Przenieś brytfannę do piekarnika i piecz, aż termometr do mięsa włożony w środek
udźca osiągnie pożądany poziom wysmażenia, średnio przez około 1 godzinę
(zob. WSKAZÓWKA).
Odstaw na około 10 minut przed pokrojeniem i podaniem.
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DELIMANO FIVESTAR LEGEND OKRĄGŁY GARNEK
KAMIENNY O ŚREDNICY 24 CM

FOCACCIA Z POMIDORKAMI KOKTAJLOWYMI
I ROZMARYNEM
SKŁADNIKI NA 10 PORCJI:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

12 pomidorków koktajlowych pokrojonych na połówki
Rozmaryn, świeży lub suszony
2 szalotki
175 ml ciepłej wody
1/2 łyżeczki drożdży instant
250 g mąki uniwersalnej
25 ml oliwy z oliwek
1 łyżeczka cukru
1 łyżeczka soli morskiej

WSKAZÓWKA:

Na małą patelnię wlej łyżkę oliwy z oliwek, dołóż pomidorki koktajlowe i smaż na małym
ogniu przez 10 minut. Odstaw do ostygnięcia, ponieważ przy dodaniu do ciasta muszą mieć
temperaturę pokojową.

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:

•

•
•
•
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Dodaj ciepłą wodę do drożdży połączonych z cukrem i pozostaw w ciepłym miejscu,
aż zaczną się tworzyć pęcherzyki powietrza.
W misce wymieszaj mąkę z solą, następnie dodaj do niej mieszaninę drożdży i zacznij
wyrabiać ciasto. Dodaj oliwę i wyrabiaj jeszcze przez 5 minut. Przykryj wilgotną
ściereczką i pozostaw do wyrośnięcia tak, aby ciasto podwoiło swoją objętość.
Wyrób ciasto ponownie, a następnie rozprowadź w okrągłej formie DELIMANO FIVESTAR
LEGEND o średnicy 24 CM, rozsyp na cieście pomidorki koktajlowe, szalotki, a następnie
posyp ciasto rozmarynem i solą morską.
Piecz przez 40–45 minut lub do uzyskania złotego koloru w temperaturze 180°C.
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DELIMANO FIVESTAR LEGEND OKRĄGŁY GARNEK
KAMIENNY O ŚREDNICY 26 CM
Ratatouille
SKŁADNIKI NA 8 PORCJI:
WSKAZÓWKA:
•
•
•
•
•
•
•

1 duży (570 g) bakłażan, pokrojony
w drobną kostkę
Sól
6 łyżek oliwy z oliwek z pierwszego tłoczenia
2 duże (450 g) cukinie, pokrojone w drobną
kostkę
1 średnia żółta cebula, drobno posiekana
1 czerwona, pomarańczowa lub żółta
papryka, pokrojona w kostkę
5 dużych posiekanych ząbków czosnku

•
•
•
•
•
•

5 dużych dojrzałych pomidorów (800 g),
pokrojonych w małą kostkę, wraz
z wydobywającym się z nich sokiem
1 łyżka koncentratu pomidorowego
2 łyżeczki posiekanego świeżego tymianku
3/4 łyżeczki cukru
¼ łyżeczki zmiażdżonych płatków
czerwonej papryki (opcjonalnie)
3 łyżki posiekanych liści bazylii

W miarę możliwości, ratatouille należy przygotować co najmniej dzień wcześniej - podobnie jak
w przypadku większości potraw gulaszowych smak tego dania poprawia się po odstaniu w lodówce.
Resztki potrawy można przechowywać w lodówce w hermetycznym pojemniku przez okres do 5 dni
lub zamrożone przez okres do 3 miesięcy, aby poczuć smak lata po nadejściu chłodniejszej pogody.

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:

•
•
•
•
•
•
•
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Podgrzej 3 łyżki oliwy na dużej nieprzywierającej patelni na średnim ogniu. Dodaj bakłażana
i dopraw go do smaku ¼ łyżeczki soli. Smaż, często mieszając, aż będzie miękki i zacznie się
rumienić, od 10 do 12 minut. Przenieś na talerz i odstaw na bok.
Dodaj kolejną łyżkę oliwy na patelnię (nie musisz jej czyścić). Dodaj cukinię i smaż, często
mieszając, aż będzie krucha, przez 3–4 minuty. Dopraw do smaku ¼ łyżeczki soli i przenieś na
talerz; odstaw na bok.
Dodaj jeszcze dwie łyżki oliwy na patelnię, następnie dołóż cebulę i paprykę. Smaż mieszając
często przez około 5 minut. Dodaj czosnek i kontynuuj smażenie jeszcze przez około 3 minuty.
Uważaj, aby warzywa nie zarumieniły się.
Dodaj pomidory, koncentrat pomidorowy, tymianek, cukier, zmiażdżone płatki czerwonej
papryki (w razie potrzeby) i 3/4 łyżeczki soli. Smaż, mieszając od czasu do czasu,
aż pomidory rozpadną się na sos od 8 do 10 minut.
Dodaj usmażonego bakłażana na patelnię; doprowadź do delikatnego wrzenia, następnie
zmniejsz ogień i smaż dalej na wolnym ogniu, bez przykrycia, przez około 10 minut lub do
momentu, aż bakłażan będzie miękki.
Dodaj cukinię i smaż jeszcze przez 1–2 minuty lub do momentu, aż się rozgrzeje. W razie potrzeby
spróbuj i dopraw do smaku.
Posyp świeżą bazylią i tymiankiem, w razie potrzeby skrop oliwą z oliwek, podawaj na ciepło lub
na zimno.
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DELIMANO FIVESTAR LEGEND OKRĄGŁY GARNEK
KAMIENNY O ŚREDNICY 28 CM
Placek z jabłkami, śliwkami i jagodami
SKŁADNIKI:

Ciasto:
• 115 g niesolonego zimnego masła, pokrojonego na małe kawałki
• 1 ¼ szklanki mąki
• 2 łyżeczki cukru
• Bardzo zimna woda
• Sok z cytryny
Nadzienie:
• 4 do 5 słodkich jabłek
• 8 do 10 dojrzałych śliwek
• ¼ szklanki jagód
• ¼ do ½ szklanki cukru, w zależności od tego jak słodkie są owoce
• 1/3 szklanki mąki
• 1 łyżeczka cynamonu

WSKAZÓWKA:

Do przygotowania placka można używać różnych kombinacji owoców; na przykład truskawki
lub morwy z krojonym rabarbarem lub jabłka z żurawiną z kawałkami masła dodanymi przed
pieczeniem.

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:

•
•

•
•
•
•
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Nagrzej piekarnik do 200°C.
Jabłka obierz, wydrąż i pokrój. Śliwki przekrój na pół, wyjmij pestki; wrzuć do miski
z cukrem, mąką i cynamonem, obtocz owoce. Odstaw na bok.
W innej misce wymieszaj mąkę z cukrem, następnie dodaj zimne kawałki masła.
Ugniataj widelcem, aż masło się rozpadnie.
Dodaj 2 łyżki bardzo zimnej wody i odrobinę soku z cytryny. Ugniataj ciasto rękoma,
aż składniki utworzą kulę, w razie potrzeby dodając odrobinę mąki lub wody. Uważaj, aby
ciasta nie zagnieść zbyt mocno.
Możesz najpierw owinąć ciasto w folię spożywczą i przechowywać je w lodówce przez
½ godziny lub po prostu rozwałkować na placek o średnicy na tyle dużej, aby można było
wyłożyć nim spód i boki formy na ciasto. Zalep wszystkie dziury i wyrównaj krawędź.
Przełóż do formy owoce, a na wierzchu rozsyp jagody. Piecz przez 40 do 45 minut
w temperaturze 200°C.
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DELIMANO FIVESTAR LEGEND RONDEL KAMIENNY
O ŚREDNICY 18 CM
Sos karmelowy
SKŁADNIKI:

•
•
•
•
•
•

1/4 szklanki (60 ml) wody
1 szklanka (200 g) cukru kryształowego
2/3 szklanki (160 ml) gęstej śmietany do ubijania
3 łyżki (45 g) niesolonego masła, pokrojonego na kawałki wielkości łyżki stołowej
1 łyżeczka wanilii
Szczypta soli (około 1/8 łyżeczki)

WSKAZÓWKA:

•
•

Aby uzyskać słony karmel użyj 1 łyżeczki soli.
Sos karmelowy można przygotować w kilka minut. Świetnie komponuje się z puddingiem
chlebowym, piernikiem, szarlotką, pokrojonymi jabłkami, lodami itp.

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:

•

•
•
•
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W rondlu o głębokim dnie podgrzej wodę i cukier na średnim ogniu. Ciągle mieszaj,
aż cukier się rozpuści, a mieszanka zacznie trochę bulgotać.
Zwiększ ogień, a po doprowadzeniu do wrzenia przestań całkowicie mieszać. Pozwól,
aby mieszanina dalej się gotowała, aż zmieni kolor na bursztynowy, może to zająć od 4
do 12 minut.
Zdejmij z ognia i powoli dodawaj gęstą śmietanę mieszając delikatnie rózgą. Mikstura
będzie mocno bulgotać, więc pamiętaj, aby robić to bardzo ostrożnie. Następnie
dodawaj po kolei masło, wanilię i sól.
Przelej sos karmelowy do naczynia i pozostaw do całkowitego ostygnięcia, a następnie
szczelnie przykryj i odstaw do lodówki. Sos karmelowy zgęstnieje po schłodzeniu
w lodówce.
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DELIMANO FIVESTAR LEGEND KAMIENNA PATELNIA
DO NALEŚNIKÓW O ŚREDNICY 24 CM
Zdrowe amerykańskie naleśniki
SKŁADNIKI:

•
•
•
•

2 średniej wielkości banany pokrojone na plasterki
2 duże jaja
1 łyżka masła orzechowego
1 szczypta cynamonu (opcjonalnie)

WSKAZÓWKA:

Naleśniki te nie zawierają mąki, glutenu ani nabiału.

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:

•
•
•
•
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Wymieszaj wszystkie składniki za pomocą elektrycznego miksera lub blendera.
Rozgrzej patelnię na średnim ogniu i spryskaj ją sprayem do gotowania/lub rozprowadź
na niej olej roślinny lub masło kokosowe.
Na patelnię wlej około 1/4 szklanki (34 g) ciasta naleśnikowego. Gdy na powierzchni
naleśnika zaczną powstawać pęcherzyki powietrza, odwróć i smaż, aż druga strona
uzyska lekko złoty kolor.
Podawaj z syropem klonowym, świeżymi truskawkami i jagodami do dekoracji.
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DELIMANO FIVE STAR LEGEND DZBANEK DO KAWY
O POJEMNOŚCI 1200/650/350 ML
Kawa po turecku
Po wspaniałym posiłku i deserze nadszedł czas na filiżankę kawy. Czy wiesz jak zrobić
prawdziwą turecką kawę?
Podgrzewasz wodę na kuchence i zanim zacznie wrzeć, zdejmujesz garnek i dodajesz
zmieloną kawę. Musisz dobrze wymieszać, a następnie umieścić garnek z powrotem na
kuchence, aż kawa zacznie się lekko unosić, prawda?
Tak, prawdą jest, że jest to najczęstszy sposób przygotowania kawy po turecku, ale to nie jest
kawa po turecku, ale po serbsku. 
Poniżej znajdziesz przepis na kawę po turecku zrobioną w prawdziwie turecki sposób. 

SKŁADNIKI:

•
•
•
•

Woda
Kawa
Cukier (opcjonalnie)
Mleko (opcjonalnie)

WSKAZÓWKA:

•
•

Użyj 1½ filiżanki wody na filiżankę kawy. Użyta do miary „filiżanka” to filiżanka, w której
zamierzasz podać kawę, a nie standardowa miarka.
Na każdą filiżankę kawy użyj czubatej łyżki zmielonej kawy.

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:

•
•
•
•

•
•
•
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Umieść cukier (opcjonalnie), wodę i kawę w metalowym dzbanku do przygotowywania
kawy po turecku (Cezve).
Za pomocą małej łyżeczki krótko wymieszaj składniki, aż do ich połączenia i umieść
dzbanek na płycie grzewczej.
Powoli zagotuj mieszankę kawy na średnim ogniu. Zajmie to 3-4 minuty, więc uważnie
obserwuj dzbanek.
Gdy kawa się rozgrzeje, zobaczysz rosnącą ciemną piankę. Bliżej momentu wrzenia
przełóż, za pomocą łyżeczki, trochę pianki do każdej z filiżanek. Umieść dzbanek
z powrotem na płycie grzewczej.
Gdy kawa się zagotuje, wlej na piankę połowę kawy do filiżanek.
Umieść dzbanek z powrotem na płycie grzewczej i gotuj pozostałą kawę przez dodatkowe
15-20 sekund, a następnie wlej resztę kawy do filiżanek po brzeg.
Podawaj z wodą i tureckim rachatłukum.
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