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Царят на месенето –  
КУХНЕНСКИ РОБОТ ГРАНДЕ СЕТ

С този робот ще се почувствате като царе във вашата 
кухня! Разполага с мощен 1000 W мотор, който пер-
фектно се справя с всяка задача – месене, разбиване, 
разбъркване, мелене, рязане, блендиране и много дру-
ги задачи. Той разполага с интелигентна технология с 
планетарно движение, 6 скорости и PULSE функция.

слагане, прилепват плътно към робота, Капакът има 
специален отвор, през който с лекота се добавят проду-
кти, докато уредът работи.

Капацитет за всяко домакинство
Роботът разполага с купа от неръж-
даема стомана с вместимост 4,5 ли-
тра. С лекота разбърква и разбива 
от 1 яйце до 1 кг брашно за домашен 
сладкиш или погача.

Вашето желание е заповед
Как да работите с робота? Лесно и с 
удоволствие! Само с един единствен 
бутон! Добавете съставките, затво-
рете робота и завъртете бутона, за 
да изберете скорост. Изберете от 6 
скорости или PULSE функция.

Съвети за перфектен резултат  
всеки път
Печенето е наука. Има свои собствени правила, стан-
дартна последователност от стъпки, които не трябва 
да бъдат пропускани или обърквани. Изисква се вни-
мателно и прецизно измерване, последователност, 
съставки, температури и техники. Всеки може да стане 
майстор пекар, като следва няколко лесни и основни 
препоръки. А Кухненският робот на Делимано ще свър-
ши останалото.

Погача, курабийки, пай, любим сладкиш или джинджифилови бисквити, всички коп-
неем за любимия вкус в любима среда. Но понякога приготвянето на храната, изисква 
немалко време и усилия. 
Делимано се грижи за вас и ви предлага лесно решение за истински кулинарни пости-
жения - Кухненски робот. Пригответе се за напълно нови преживявания с кухненския 
робот на Делимано.

Перфектен за всяка задача

СМЕСВАНЕ МЕСЕНЕ РАЗБИВАНЕ

Кухненският робот на Делимано има 3 основни прис-
тавки: приставка за разбиване, кука за тесто, пристав-
ка за разбъркване и предпазен капак.

За чиста кухня! 
Предпазният капак се 
монтира към основата 
на уреда, а не към купа-
та и това го прави много 
по-удобен. Има малки гумени накрайници, които при 

• Първа стъпка към успеха в печенето
 Когато печете нещо за първи път, прочетете стара-

телно рецептата, преди да започнете. Следвайте 
точно всяка стъпка. Не забравяйте, че авторът на 
рецептата смята, че всеки елемент е достатъчно ва-
жен, така че трябва да има причина да присъства 
там. Не променяйте рецептата, докато не сте я на-
правили успешно поне веднъж.

• Още веднъж – следвайте рецептата
 Ако рецептата изисква студено масло, разтопено 

масло или яйца на стайна температура, не забра-
вяйте, че всяка корекция, която направите, ще по-
влияе на резултата. Разликата между поставянето 
на тесто със студено масло и това с топло разтопено 
масло във фурната е ОГРОМНА. Това води до съв-
сем различна химична реакция. 

• Размерът има значение и в печенето!
 Не забравяйте да използвате размера на тавата, 

препоръчан в рецептата, която следвате. Ако из-
ползвате по-голям тава, отколкото е препоръчано в 
рецептата, това може да доведе не само до по-не-
сполучливо тесто, последствията могат да бъдат 
буквално опустошителни! Ако промените размера 
на тавата, можете да се очаква, че сладкиша ви ще 
се пече много по-бързо или по-бавно.
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• Вдигнете градуса – с яйца…
 Няма нищо по-разочароващо от това да стигнете до 

половината рецепта и да откриете, че охладените 
яйца трябва да са със стайна температура. Ако сте 
забравили да извадите яйцата един час преди готве-
не, не се притеснявайте, това се случва на всеки –  
просто сложете яйцата в купа с гореща вода за 5 до 
10 минути и сте готови!

• …масло
 Когато нямате време да затоплите или разтопите 

маслото, винаги можете да разчитате на микровъл-
новата. Винаги използвайте ниво на мощност две 
и започнете с 8 до 10 секунди. Обърнете маслото и 
повторете, ако е необходимо (Регулирайте времето 
според мощността на вашата микровълнова фурна.)

• …и дори банани!
 Тази съставка е широко използвана в днешните ре-

цепти – главно като заместител на яйцата (1 узрял 
банан = 1 яйце). И така, как да ги приведете в правил-
ното състояние за печене? Този път не на водна баня, 
нито в микровълнова. Ще се обърнем към старата, 
добра конвенционална фурна. Вашите банани са иде-
ални за ядене, но не са достатъчно узрели за печене? 
Няма проблем! Печете бананите, необходими за ва-
шата рецепта, във фурна на 300°С за 30 до 40 мину-
ти. Не забравяйте да покриете тавата с пергаменто-
ва хартия или фолио, тъй като някои банани могат да 
изтекат при готвене. След като бананите са черни и 
меки, извадете ги от фурната и ги оставете да изсти-

нат за 20 до 30 минути. Обелете или просто срежете 
от единия край и изстискайте банана. И сте готови!

 Знаете ли, че бананите са идеалният замести-
тел на яйцата? Този плод служи като овлажнител и 
свързващо вещество и ако сте алергични към яйца 
или следвате веган диета, просто заменете едно 
яйце с един узрял банан. Ако бананът не е достатъч-
но узрял, просто сложете във фурната и печете за 
30 до 40 минути на 300°С. 

• Няма мерни единици? Няма проблем! 
 Когато „сърфирате“ в интернет за нови рецепти, 

рано или късно ще се натъкнете на имперската сис-
тема за измерване, използвана в САЩ, която се 
характеризира с използването на чаши вместо гра-
мажи. Бъдете възможно най-прецизни, когато обръ-
щате в метрична система или можете да използвате 
чаша за кафе, но в този случай не загребвайте със-
тавките и винаги заравнявайте мерните лъжици и 
чаши с нож или шпатула.

• Използвайте заместителите разумно
 В някои рецепти можете да замените съставки, но 

в много от тях не можете. Например, заместване на 
обикновена захар със стевия, брашно със смес за 
печене без глутен или добавяне на шоколадов чипс 
и допълнително яйце може значително да повлияе 
на крайния резултат, дори да го съсипе. Ако все още 
не сте опитен готвач, съветваме ви да се придържа-
те към рецептата напълно. Поне първия път, едва 
след това може да експериментирате.

• И за финал – винаги гответе в добро настроение!
 Бъдете позитивни и винаги гответе с добро настроение и Делимано! 
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Пайове & кейк Черешов пай
СЪСТАВКИ: 
• 500 гр череши
• 250 гр брашно
• 100 гр захар
• 3 яйца
• 3 с.л. мляко
• 50 гр разтопено масло
• 30 мл зехтин
• 1 ч. л. сода бикарбонат 
• лимонова коричка
• ванилия 

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ: 
• Настържете лимона.
• Сложете яйцата и захарта в купата за смесване, сложете приставката за разбиване на кухненския робот и разбийте до 

кремообразна смес на висока скорост. След няколко минути, намалете скоростта до 3 и добавете млякото, разтопеното 
масло, зехтина и лимоновата кора и продължете да бъркате на скорост 5-6.

• Отново намалете скоростта до 3, добавете брашно, бакпулвера и ваниловата захар и продължете да бъркате на по-ниска 
скорост, докато се получи еднородна смес.

• Добавете внимателно черешите към сместа и разбъркайте внимателно с помощта на шпатула. Изсипете сместа в тава за 
печене и печете около 45 минути на предварително загрята фурна на 180°C.

6 7

НЕОБХОДИМИ 
ПРИСТАВКИ: 
• купа
• предпазен капак
• приставка за 

разбиване

ПОРЦИИ: 4 
ВРЕМЕ ЗА ПРИГОТВЯНЕ: 20 мин;  
време за печене 45 мин



Шарлота с ябълки
СЪСТАВКИ: 
• 1 кг ябълки
• 8 яйца
• 500 г захар
• 500 г брашно
• 1 ч.л. олио
• 2 г ванилова захар 

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ: 
• Счупете яйцата в купата за смесване, добавете захар и ванилова захар.
• Разбийте яйцата и захарта с приставката за разбиване на висока скорост 

(постепенно увеличавайте скоростта), докато получите гъста и  
плътна пяна, почти бяла.

• Сложете приставката за разбъркване, добавете пресято брашно и разбъркайте до хомогенна смес.
• Обелете ябълките и ги нарежете на тънки филийки.
• Намажете кръгла тава за печене с олио. Равномерно подредете половината от ябълките на дъното на тавата, покрийте с тесто и 

отгоре сложете останалата част от ябълките.
• Печете в предварително загрята фурна на 180°C, докато сладкишът леко покафенее.
• Сервирайте с топло мляко или с компот от череши.
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НЕОБХОДИМИ 
ПРИСТАВКИ: 
• Купа
• Предпазен капак
• Приставка за 

разбъркване
• Приставка за 

разбиване

ПОРЦИИ: 4 
ВРЕМЕ ЗА ПРИГОТВЯНЕ: 2 часа



Торта Павлова 
СЪСТАВКИ: 
• 4 яйца
• Щипка сол
• 1 чаша захар
• 1 ч.л. царевично нишесте 
• 1 ч.л. ванилия
• 1 ч.л. оцет
• 1 ч.л. лимонов сок
• 300 мл бита сметана
• 65 г пудра захар
• 500 г горски плодове (ягоди, боровинки или малини)

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ: 
• Загрейте фурната до 150°C. Покрийте тава за печене с пергаментова хартия. На пергамента нарисувайте кръг с размер на 

чиния, в която после, ще го сервирате.
• Монтирайте на робота приставката за разбиване. Разбийте яйчните белтъци на висока скорост, докато се образуват меки 

върхове. Добавете постепенно 3/4 захар, като продължавате да бъркате. Уверете се, че захарта е напълно разтворена. 
Смесете заедно останалата захар с царевичното нишесте и разбъркайте. Добавете ванилията и оцета.

• Разстелете слой от сместа, така че да пасне в кръга на пергамента, с дебелина приблизително 0,5 см. С остатъка от сместа 
оформете, с помощта на лъжица, продължение на кръга, така че да се образува плитка форма на купа.

• Печете на 150°C за около 1 час. Изключете фурната, но оставете целувчения блат вътре за още 30 минути. Когато се охлади, 
трябва да е твърда отвън и леко влажна отвътре.

• По време на печенето пригответе горските плодове – измийте ги, нарежете ги на по-малки парченца, сложете ги в купа, 
поръсете ги отгоре с 2 супени лъжици пудра захар и ги залейте с лимонов сок. Разбъркайте добре и ги сложете в хладилник.

• С приставката за разбиване, разбийте сметаната и половината пудра захар, докато се сгъсти.
• Поставете охладената „купа“ върху чинията. Напълнете вътрешната част на „купата“ с бита сметана. Покрийте с горските 

плодове. Изсипете останалия плодов сок върху тортата.
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НЕОБХОДИМИ 
ПРИСТАВКИ: 
• купа
• предпазен капак
• приставка за 

разбиване

ПОРЦИИ: 8-12 
ВРЕМЕ ЗА ПРИГОТВЯНЕ: 90 мин



За крема: 
• 400 г маскарпоне
• 50 г пудра захар
• 500 мл сметана
• 180 г черен шоколад
• 150 г бял шоколад

Тройна шоколадова торта 
СЪСТАВКИ: 
За тестото: 
• 4 яйца
• 120 г черен шоколад
• 50 г масло
• 4 с.л. захар
• 2 с.л. брашно

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ: 
• Започнете с тестото. Разтопете шоколада с маслото на водна баня. Разделете 

жълтъците от белтъците и ги разбийте отделно с приставката за разбиване. 
• Сменете приставката с приставка за разбъркване. Включете робота на по-

ниска скорост, до 3. Комбинирайте яйчните белтъци и жълтъците и добавете 
шоколада и маслото, след това добавете брашното и продължете да бъркате до 
хомогенна смес. Изсипете в тавичка с размери 26 см. Печете около 15 минути 
на 180°C. Оставете да изстине напълно.

• Сменете приставките и разбийте сметаната. Върнете обратно приставката за разбъркване и на средна скорост смесете 
маскарпонето и захарта за глазурата. Разделете сместа на 3 равни части.

• Разтопете двата вида шоколад за крема на водна баня, отделно. Разбърквайки с шпатула, добавете 100 г бял шоколад в първата 
част от сместа с маскарпоне, 50 г бял и 50 г тъмен шоколад във втората част на сместа за светлокафяв цвят и 130 г тъмен 
шоколад в третата част за тъмнокафявия цвят.

• Върху тестото, първо разпределете най-тъмния крем, след това светлокафяв, а след това белия. Украсете с настърган шоколад. 
Оставете да изстине поне 2 часа в хладилник, след това сервирайте.
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НЕОБХОДИМИ 
ПРИСТАВКИ: 
• Купа
• Предпазен капак
• Приставка за 

разбъркване
• Приставка за 

разбиване

ПОРЦИИ: 12 
ВРЕМЕ ЗА ПРИГОТВЯНЕ: 60 мин



Безглутенов кейк с боровинки и бадеми
СЪСТАВКИ: 
Кейк:
• 1 ½ чаши бадемово брашно,  

плюс малко за поръсване
• 1 ½ чаши (около 200 г) полента
• 1 ½ чаши (около 170 г) захар
• 1 пакетче безглутенов бакпулвер 
• 1 ч.л. сол
• 1 с.л. лимонова кора
• 1 с.л. ванилия
• 4 големи яйца
• 250 г масло
• 800 г пресни боровинки, плюс малко за топинг

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ: 
• Загрейте фурната на 180°C. Намажете с масло тава с размер 26 см и я поръсете с няколко супени лъжици бадемово брашно. Разпределете браш-

ното равномерно по цялото дъно и страните.
• Добавете бадемово брашно, полента, бакпулвер, захар, сол и лимонова кора към робота, с монтирана приставка за разбъркване. Смесете на 

ниска скорост.
• Добавете ванилията и яйцата, едно по едно, за да оформите гладко тесто. След като яйцата са смесени, добавете маслото и продължете да бър-

кате, докато се получи хомогенна смес.
• Извадете купата от робота и внимателно добавете и разбъркайте боровинки с шпатула.
• С шпатула прехвърлете тестото в тава. Оставете настрана, за да направите топинга за тортата.
• В купата добавете бадемовото брашно, кафявата захар, гранулираната захар, канелата и солта. Разбъркайте на ниска скорост, след което доба-

вете масло. Разбъркайте, докато топингa заприлича на мокър пясък. Разпределете равномерно върху тортата.
• Печете до златисто отгоре, около 50 минути. Прехвърлете върху решетка за охлаждане и го оставете да се охлади до стайна температура. Поръ-

сете тортата със сладкарската захар.
• Оборудвайте робота с приставката за разбиване и разбийте сметаната с крема за фиксиране (следвайте указанията, посочени на опаковката). 
• Намажете тортата с битата сметана и пресни боровинки. Сервирайте с лъжичка ванилов сладолед.

Топинг за кейка:
• ½ чаша бадемово брашно
• ½ чаша кафява захар
• 2 с.л. гранулирана захар
• ½ ч.л. смляна канела
• Щипка сол
• 60 г масло

За топинга: 
• 250 мл сметана
• 1 пакет фикс за сметана
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НЕОБХОДИМИ 
ПРИСТАВКИ: 
• Купа
• Предпазен капак
• Приставка за 

разбъркване
• Приставка за 

разбиване

ПОРЦИИ: 12 
ВРЕМЕ ЗА ПРИГОТВЯНЕ: 90 мин



Мраморен кекс 
СЪСТАВКИ: 
• 300 г бяло брашно
• 225 г гранулирана захар
• 120 мл мазнина
• 2 яйца
• 10 г ванилова захар
• 1 пакет бакпулвер
• 1 с.л. какао на прах 
• Пудра захар за украса

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ: 
• Предварително загрейте фурната до 160-170°C.
• Добавете всички съставки за кекс, с изключение на какаото на прах в купата.  

Смесете съставките на ниска скорост (започнете с 1) с приставката за разбъркване, след това постепенно увеличете до 4 и 
разбъркайте за около 3 минути.

• Изсипете ¾ от сместа във форма за кекс. Добавете какаото на прах към останалата част от сместа за кекс в купата и продължете да 
разбивате, докато се комбинират добре.

• Изсипете какаовата смес отгоре в средата. Внимателно завъртете през тестото с клечка, за да създадете мраморен ефект.
• Сложете в средата на фурната и печете за около 50 минути или докато клечката излезе чиста и суха, когато я боднете в кекса.
• Оставете кекса да се охлади за около 10 минути, преди да го извадите от формата. Може да се наложи да отделите краищата на кекса 

от формата.
• Когато се охлади напълно, поръсете с пудра захар.

СЪВЕТ: За още по-добър вкус добавете малко настъргани ядки, сухи плодове или шоколадови парченца. 

ФАКТ: Мраморният кекс произхожда от 19 век. За пръв път се появява в Германия и бързо се разпространява по света. Той се превръща 
в едно от класическите коледни и празнични ястия, които сега се срещат на всяка трапеза за Коледа.

Други кексове 
& сладкиши
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НЕОБХОДИМИ 
ПРИСТАВКИ: 
• Купа
• Предпазен капак
• Приставка за 

разбъркване

ПОРЦИИ: 8 
ВРЕМЕ ЗА ПРИГОТВЯНЕ: 1 час и 15 мин



Джинджифилов кейк 
СЪСТАВКИ: 
Кейк:
• 400 г брашно
• 180 г тъмна кафява захар
• 2 ч.л. черно какао
• 2 ч.л. смлени подправки  

(канела и джинджифил)
• 1 ч.л. сода за хляб
• 2 с.л. мед
• 125 г масло
• 1 чаша прясно мляко
• 2 яйца
• 1 с.л. ядки
• Сладко от сливи

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ: 
• Оборудвайте робота с приставка за разбъркване и сложете в купата за смесване: брашно, захар, какао, подправки и сода. 

Разбъркайте на ниска скорост за няколко секунди. След това добавете мед, масло, прясно мляко и яйца.
• След като сместа стане гладка, добавете ядките.
• Сложете сместа във форма за кекс и печете 45-50 минути. Извадете от фурната и оставете да изстине.
• Накрая нарежете кекса на два или три слоя и сложете между него сладко от сливи.
• За приготвяне на шоколадова глазура: начупете шоколада на парчета и загрейте в малка тенджера, добавете мляко и 

масло. Разбъркайте, докато съставките се смесят заедно.
• Разстелете шоколадовата глазура върху кекса и украсете горната част, използвайки въображението си!

Глазура:
• 100 г шоколад
• 2 ч.л. прясно мляко
• 50 г масло
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ПОРЦИИ: 10 
ВРЕМЕ ЗА ПРИГОТВЯНЕ: 60 мин

НЕОБХОДИМИ 
ПРИСТАВКИ: 
• Купа
• Предпазен капак
• Приставка за 

разбъркване



Шоколадово руло
СЪСТАВКИ:
Тесто:
• 3 яйца
• 3 жълтъка
• 150 г захар
• 85 г брашно
• 20 г какао
• 40 г масло
• 65 мл прясно мляко

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ: 
Тесто:
• Смесете яйцата, жълтъците и захарта с приставката за разбиване на по-висока  

скорост за около 10 минути, докато получите кремообразна консистенция, не много гъста.
• В дълбок тиган разтопете маслото с млякото; махнете от котлона; разбъркайте в брашното и какаото.
• Изсипете половината от сместа върху крема. На по-ниска скорост, с приставката за разбъркване, смесете всичко заедно. След това, докато 

смесвате, добавете и останалата млечна смес.
• Изсипете тестото в тава за печене и го изравнете с лъжица. Печете го на 180°C в продължение на 5 минути, след това на 160 °C за 6-7 минути.
• Още горещ готовият блат се вади и се навива на руло в помощта на кърпа. Оставя се така да изстине. 

Крем:
• С приставката за разбъркване смесете всички съставки на по-висока скорост. Добавете захарта постепенно, докато разбърквате.
• Внимателно развийте охладеното руло и намажете обилно и внимателно с крема. Навийте отново и оставете в хладилник да стегне.

Крем за глазура:
• Оборудвайте робота с приставката за разбиване. Разбийте яйцето, жълтъка и 25-30 г захар, докато се получи кремообразна консистенция.
• В тенджерата сложете останалата захар (125 г) и водата. Варете, докато започне да се образува бяла пяна.
• Внимателно изсипете горещия сироп върху яйчения крем в купата за смесване. Продължете да бъркате на по-ниска скорост за 15 минути.
• Междувременно разтопете шоколада на водна баня. Добавете маслото, по една лъжица наведнъж, разбъркайте след всяко добавяне.
• Добавете разтопения шоколад в купата за смесване и кафето, разтворено в една чаена лъжичка вода. Бъркайте още 2 минути. Ще се получи 

пенлив и фин крем. 
• Извадете купата за смесване и оставете крема да почива в хладилника за 30 минути.
• Извадете незавършеното руло от хладилника. Разпределете сметаната върху него.
• Използвайте вилица, за да нарисувате ивици, за да дадете ефекта на „кора на дърво“ и да настържете малко шоколад върху нея. Дръжте на 

хладно до готовност за сервиране.

Крем:
• 200 мл течна сметана
• 80 г шоколадов крем 

(или крем от кестени)
• 2-3 с.л. прясно мляко
• 2 ч.л. пудра захар
• 1 ч.л. какао
• Ром

Глазура за крема:
• 1 яйце
• 1 жълтък
• 150 г захар
• 65 мл вода
• 200 г масло
• 85 г шоколад (70% какао)
• 1 ч.л. инстантно кафе 

хладно до готовност за сервиране.

20 21

НЕОБХОДИМИ 
ПРИСТАВКИ: 
• Купа
• Предпазен капак
• Приставка за 

разбъркване
• Приставка за 

разбиване

ПОРЦИИ: 6 
ВРЕМЕ ЗА ПРИГОТВЯНЕ: 90 мин



Унгарска торта 
СЪСТАВКИ: 
Тесто: 
• 500 г бяло брашно
• 250 г маргарин или масло
• 25 г мая
• 1 цяло яйце
• 2 жълтъка
• 1 с.л. захар
• 100 мл прясно мляко
• Настъргана лимонова кора
• Щипка сол

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ: 
• В по-малък тиган загрейте мляко до хладко и разтворете захарта и маята.
• Оборудвайте робота с кука за тесто и смесете брашното и кубчето маргарин или масло. Сместа ще бъде доста ронлива.
• Добавете яйцето, двата жълтъка и прясното мляко с разтворената захар и мая, щипка сол и лимоновата кора. Месете на 

скорост до 3-та степен. Добавете още брашно, ако е необходимо.
• Разделете тестото на 4 топки, покрийте ги с фолио и оставете да починат за 30 минути.
• Предварително загрейте фурната до 180°C. Намажете с масло и поръсете с брашно тавата.
• На набрашнена повърхност разточете една част от тестото до размера на тавата, след което я сложете в тавата.
• Разпределете една трета от кайсиевото сладко върху първия слой тесто. Поръсете с една трета от орехово-захарната смес.
• Разточете втората и третата топка тесто и повторете същата процедура.
• Разточете четвъртата топка и поставете отгоре.
• Печете тортата за 30 минути, докато горната част стане светлокафява. Оставете да изстине напълно.
• За шоколадовата глазура: в по-малък тиган разтопете маслото, добавете 4 с.л. какао на прах, захарта и водата и разбъркайте, 

докато захарта се разтопи.

Пълнеж:
• 150 г смлени орехи
• 50 г пудра захар
• 400 г домашно сладко от кайсии

Шоколадова глазура: 
• 100 г масло
• 4 с.л захар
• 4 с.л. какао на прах 

докато захарта се разтопи.
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НЕОБХОДИМИ 
ПРИСТАВКИ: 
• Купа
• Предпазен капак
• Приставка за 

месене (кука)

ПОРЦИИ: 8 
ВРЕМЕ ЗА ПРИГОТВЯНЕ: 90 мин



Мраморен кейк с портокали
СЪСТАВКИ: 
• 225 г много меко масло
• Допълнително масло за мазане
• 225 г пудра захар
• 225 г самонабухващо брашно
• 4 големи яйца, разбити
• 2 с.л. мляко
• 3 с.л. какао на прах, пресято
• 1 голям портокал
• Кора от портокал и 1 с.л. портокалов сок
• Няколко капки оранжев оцветител (по желание)
• 50 г портокалов или черен шоколад, начупен на парчета

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ: 
• Загрейте фурната до 180°C (200°C с вентилатор). В продълговата тава (8 х 21 см) застелете хартия за печене, намазана с мазнина. 

Оборудвайте робота с приставка за разбъркване и разбъркайте заедно маслото, захарта, яйцата и брашното, до еднородна смес. 
Разделете сместа в две купички. С бъркалката смесете мляко и какао на прах в купата. Използвайте предпазния капак, за да 
предотвратите разпръскване. С бъркалката смесете портокаловия сок, коричките и портокаловия оцветител.

• Последователно сложете в тавата от различните получени смеси, след това използвайте клечка, за да създадете мраморен ефект, 
като я плъзнете през сместа. 

• Печете кейка около 45-55 минути, докато стане златист и увеличи обема си. Направете тест с клечка – когато боднете кейка с 
клечка, тестото не трябва да лепне по  нея.

• Оставете кейка да изстине във формата, след което го извадете. Разтопете шоколада на водна баня или в микровълнова печка. 
Използвайте лъжица, за да намажете шоколада върху тортата.
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ПОРЦИИ: 20 
ВРЕМЕ ЗА ПРИГОТВЯНЕ: 60 мин

НЕОБХОДИМИ 
ПРИСТАВКИ: 
• Купа
• Предпазен капак
• Приставка за 

разбъркване



Сладкиш с вишни
СЪСТАВКИ: 
• 5 яйца
• 300 г захар
• 200 г кисело мляко
• 150 мл олио
• 270 г брашно
• 1 с.л. бакпулвер
• 400-500 г вишни 

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ: 
• Отделете белтъка от жълтъка. Сложете яйчните белтъци в купата 

за смесване, оборудвайте робота с приставката за разбиване 
и разбъркайте на по-висока скорост (постепенно до 6), като 
същевременно добавяте захар през отвора на предпазния капак. 

• Бавно намалете скоростта на смесване до 2-3 и добавете първо 
жълтъците и след това всички останали съставки (кисело мляко, 
олио, брашно и бакпулвер).

• Изсипете тестото в тавата за печене и отгоре сложете вишните, 
които ще потънат в тестото. Печете около 40 минути на 180°C.
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НЕОБХОДИМИ 
ПРИСТАВКИ: 
• купа
• предпазен капак
• приставка за 

разбиване

ПОРЦИИ: 8 
ВРЕМЕ ЗА ПРИГОТВЯНЕ: 50 мин  
(10 мин за приготвяне и 40 за печене)



Коледен хляб на приятелството
СЪСТАВКИ: 
• 100 г бланширани бадеми
• 750 г микс от сушени плодове  

(стафиди, боровинки, кайсии,  
сливи и др.)

• 300 г сушени фурми
• 100 г сушени лимонени и  

портокалови корички
• 300 г брашно
• ½ ч.л. смляно индийско орехче
• ½ ч.л. смлян карамфил
• ½ ч.л. смлян джинджифил
• 1 ч.л. смляна канела

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ: 
• Загрейте фурната до 140°C. Вземете кръгла тава за печене (22 см) и я покрийте с намаслена хартия за печене, като предвидите и 

хартия за краищата на тавата.
• Нарежете на едро бланшираните бадеми. Нарежете кайсиите, смокините, сливите и сушената кора от портокал и лимон на малки 

парченца. В голяма купа смесете сушените плодове и бадемите. Добавете брашното, подправките и настърганата лимонова кора. 
Смесете добре.

• Оборудвайте кухненския робот с приставката за разбъркване. Сложете маслото и захарта в купата за смесване и разбъркайте 
първо на ниска, а след това на средна скорост, за да постигнете кремообразна консистенция.

• Добавете мед, ванилия и едно яйце наведнъж и разбъркайте за 30 секунди, преди да добавите останалите яйца. Намалете скоростта. 
Добавете брашното със сушените плодове. В по-малка купа смесете млякото, содата и коняка и ги прибавете към тестото.

• Изсипете тестото в тавата за печене и печете в предварително загрята фурна за 3 до 3,5 часа. Проверете сладкиша с клечка –  
когато боднете клечката, ако не залепне тесто по нея, хляба е готов за вадене от фурната. Оставете го в тавата за печене да 
изстине напълно.

• Поръсете с пудра захар или шоколадов топинг, нарежете на равни парчета и сервирайте.

• 1 ч.л. настъргана лимонена кора
• 250 г масло със стайна температура
• 250 г кафява захар
• 1 ч.л. ванилия 
• 2 с.л. мед
• 4 големи яйца
• ½ ч.л. бакпулвер
• 1 с.л. мляко
• 3 с.л. коняк
• Масло за мазане на тавичката
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ПОРЦИИ: 8-10 
ВРЕМЕ ЗА ПРИГОТВЯНЕ: около 4 ч

НЕОБХОДИМИ 
ПРИСТАВКИ: 
• Купа
• Предпазен капак
• Приставка за 

разбъркване



Традиционни Джинджифилови 
сладки
СЪСТАВКИ: 
• 750 г брашно
• 350 г пудра захар
• 4 яйца
• 125 г масло
• 1 ч.л. бакпулвер
• 1 ч.л. сух джинджифил
• 1 яйце за мазане

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ: 
• Пресейте брашното, пудрата захар, бакпулвера и сухия джинджифил. 
• Оборудвайте робота с куката за тесто и смесете в купата всички продукти,  

до получаването на гладко тесто. Оставете го в хладилника за 24 часа.
• Когато извадите тестото от хладилника, оставете го на стайна температура.
• С помощта на точилка, разточете тестото с дебелина 0,5 см.
• Оформете курабийките с помощта на формички или ако нямате с различни по големина чаши, прехвърлете ги в тавичка и  

печете на 180°C за около 10 минути, докато станат златисти.
• След като ги изпечете, веднага ги намажете с разбитото яйце, докато са още топли.

Курабии &  
джинджифилови
сладки
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НЕОБХОДИМИ 
ПРИСТАВКИ: 
• Купа
• Предпазен капак
• Приставка за 

месене (кука)

ПОРЦИИ: около 80 бр. 
ВРЕМЕ ЗА ПРИГОТВЯНЕ: 60 мин



Меки джинджифилови сладки
СЪСТАВКИ: 
Тесто:
• 500 г брашно
• 3 яйца
• 150 г захар
• 150 г мед
• 40 г маргарин или масло
• 1 пакетче традиционни подправки за джинджифилови сладки
• 1 пакет бакпулвер
• Настъргана коричка от половин портокал

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ: 
• Сложете яйцата и захарта в купата за смесване. Оборудвайте робота с приставката  

за разбъркване и смесете на средна скорост. Сменете приставката с куката за тесто.  
Добавете брашното и продължете да бъркате на максимална скорост 3.  
Добавете разтопения мед и масло.

• Добавете настърганата кора от половината портокал. Добавете и пакета с  
традиционна смес от добавки за джинджифилови сладки. След като смесите добре,  
спрете робота, извадете получената топка тесто, увийте я в прозрачно фолио и я  
оставете да почива на стайна температура за 24 часа.

• На следващия ден, поръсете брашно върху повърхността на плота и омесете малко тестото. Разточете тестото и оформете бисквитките с 
формички.

• Поставете бисквитките в тава за печене (35 x 25 см), покрита с намазнена пергаментова хартия. Печете на 200°C в продължение на 
около 7–8 минути.

• Оставете бисквитките да изстинат.

Декорация:
• Разтопете шоколада и маргарина/маслото на водна баня. Оставете да изстине малко.
• Потопете горната част на бисквитките в шоколада и след това сложете върху пергаментова хартия.
• Украсете с цветни захарни пръчици.

Декорация:
• 200 г готварски шоколад
• 130 г маргарин или масло
• Цветни захарни пръчици
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ПОРЦИИ: около 65-75 бр. 
ВРЕМЕ ЗА ПРИГОТВЯНЕ: 90 мин  
(времето за приготвяне на тестото първия 
ден и печенето и декорацията на втория ден)

НЕОБХОДИМИ 
ПРИСТАВКИ: 
• Купа
• Предпазен капак
• Приставка за 

разбъркване
• Приставка за 

месене (кука)



Сладки с орехи
СЪСТАВКИ: 
• 160 г маргарин или масло
• 200 г брашно
• 100 г смлени орехи
• 80 г захар 
• 1 с.л. ром/коняк
• Лимонова кора (по желание)
• Щипка сол
• 50 г смлени орехи за декорация 
• Пудра захар, какао на прах  

(декорация пожелание)

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ: 
• Оборудвайте кухненския робот с приставката за разбъркване.  

Изсипете в купата маслото или маргарина със захарта и разбъркайте,  
добавете ром или коняк, щипка сол, лимонова кора, смлените орехи и брашното. Направете голяма топка, покрийте я и  
оставете да изстине за около 25-30 минути.

• С помощта на формички оформете бисквитките. Поставете бисквитките на разстояние върху хартия за печене.  
Отгоре ги поръсете с 50 г смлени орехи. Загрейте фурната до 175°C. 

• Печете около 10 минути. Оставете ги да се охладят до 5 минути и ги поръсете с пудра захар, какао на прах или друга глазура
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ПОРЦИИ: около 40 бр. 
ВРЕМЕ ЗА ПРИГОТВЯНЕ: 90 мин

НЕОБХОДИМИ 
ПРИСТАВКИ: 
• Купа
• Предпазен капак
• Приставка за 

разбъркване



Бисквитки гъбки 
СЪСТАВКИ: 
Пънчета:
• 280 г брашно
• 1 с.л. бакпулвер
• 70 г захар
• 70 г масло
• 1 яйце

Пънчета:
• Оборудвайте робота с приставката за раз-

бъркване. Разбъркайте яйцето, маслото и 
захарта до получаване на кремообразна 
смес. Поставете куката за тесто и продъл-
жете да бъркате на скорост 3 и постепен-
но добавете брашнената смес (брашно + 
бакпулвер). След като се оформи топка тесто 
я поставете в хладилника, докато приготвяте 
второто тесто.

Шапчици:
• В купата сложете брашното, захарта и 

бакпулвера.
• С приставката за разбъркване смесете яй-

цето, яйчения жълтък и добавете масло. Бър-
кайте, докато се смесят добре.

• Сменете приставката с куката за тесто и по-
степенно по време на смесването добавете 
брашнената смес, докато се образува топка 
тесто. Тя трябва да е гладка, но не и лепкава. 
Ако е необходимо, добавете повече брашно. 
Увийте тестото във фолио и го сложете в хла-
дилника поне за 30 минути.

• Загрейте фурната на 180°C. В тава поставе-
те лист хартия за печене.

• Извадете от хладилника тестото за пънчета-
та и го накъсайте на парчета. Навийте вся-
ко парче на тънко руло и го оформета като 
„пънче на гъба“ с дължина 2-3 см. Поставете 
ги върху хартията за печене, на разстояние 
няколко сантиметра едно от друго.

• Печете около 10-15 минути, докато леко бух-
нат и станат златисто-кафяви около краища-
та. Оставете ги да изстинат.

• Когато тестото за шапчиците е добре охла-
дено, го извадете. Оформете го на малки 
топчета и ги поставете върху лист хартия за 
печене.

• Печете около 10-15 минути, докато се надиг-
нат и получат леко златисто-кафяв цвят.

• Извадете ги от фурната и с помощта на мал-
ка чаена лъжица започнете да „дълбаете“ 
центровете веднага, докато са още горещи. 
Направете малки дупки в долната част на 
шапчиците. Правете това над купа, защото 
трохите от тях ще трябват за пълнежа. Оста-

вете настрана готовите шапчици.

Пълнеж:
• С приставката за разбъркване разбъркайте 

трохите, брашното, какаото, рома и конфи-
тюра. Смесете, докато получите хомогенна 
смес.

• Напълнете всяка шапчица с малко пълнеж. 
След това внимателно прикрепете пънчето в 
центъра. Забършете излишния пълнеж. 

Шоколадова глазура:
• Разтопете шоколада и маслото на водна 

баня. Разбърквайте от време на време, до-
като шоколадът и маслото се разтопят, а шо-
коладът е гладък и лъскав.

• Махнете тенджерата от котлона.
• Потопете бисквитките в глазурата с шапчи-

цата надолу една по една и ги наредете върху 
лист хартия за печене.

• Поставете листа за печене в хладилника за 
20 минути или повече, докато шоколадът се 
втвърди.

Шапчици:
• 380 г брашно
• 160 г пудра захар
• 1 с.л. бакпулвер
• 150 г масло
• 1 яйце
• 1 жълтък
• ½ ч.л. ванилия 

Пълнеж:
• Трохи от шапчиците
• 50 г брашно
• 1 ч.л. какао на прах
• ¼ ч.л. ром
• 125 г сладко от 

кайсии, стайна 
температура

Глазура:
• 200 г черен 

шоколад, начупен 
на парченца

• 60 г масло

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ: 
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ПОРЦИИ: около 40 бр. 
ВРЕМЕ ЗА ПРИГОТВЯНЕ: около 2 часа

НЕОБХОДИМИ 
ПРИСТАВКИ: 
• Купа
• Предпазен капак
• Приставка за 

разбъркване
• Приставка за 

месене (кука)



Портокалови колелца 
СЪСТАВКИ: 
• 100 г натурален шоколад,  

настърган
• 125 г масло
• 125 г кафява захар
• Щипка сол
• 1 яйце
• настъргана кора от 1 портокал
• 200 г брашно
• 6 г бакпулвер

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ: 
• Сложете приставката за разбъркване и смесете маслото, захарта, солта, 

портокаловата кора и яйцето. Добавете настъргания шоколад, брашното, смесено с бакпулвера.  
Разбъркайте постепенно от скорост 1 до 4. Получената смес оставете да се стегне за около 2 часа в хладилник.  
След това разточете тестото с дебелина 0,5 см и изрежете формички на колелца.

• Печете около 10 минути на 180°C до светлокафяво. Оставете колелцата да се охладят.
• Разделете на две части колелцата и половината от тях украсете с бялата глазура, другата половина с шоколадовата.

Бяла глазура: 
• С приставката за разбиване, разбийте 150 г пудра захар (3 пъти пресята) с 1 белтък (внимавайте да не остане  

нито едно парче черупка, нито част от жълтъка. Разбийте до пухкава смес.

Шоколадова глазура: 
• Разтопете шоколада и маслото на водна баня. Разбърквайте от време на време, докато шоколадът и маслото се разтопят,  

а шоколадът е гладък и лъскав.

Бяла глазура: 
• 150 г пудра захар
• 1 белтък

Шоколадова глазура: 
• 100 г натурален 

шоколад (70% какао)
• 1 супена лъжица 

маргарин или масло
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ПОРЦИИ: около 50-60 бр. 
ВРЕМЕ ЗА ПРИГОТВЯНЕ: 2 часа и 30 мин

НЕОБХОДИМИ 
ПРИСТАВКИ: 
• Купа
• Предпазен капак
• Приставка за 

разбъркване



Шекерпаре 
СЪСТАВКИ: 
Тесто: 
• 250 г масло
• 150 г захар
• 2 яйца
• 600 г брашно
• Бакпулвер
• Ядки

Сироп: 
• 750 мл вода
• 500 г захар
• кората от 1 лимон

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ: 
• Оборудвайте робота с приставката за разбъркване. Първо смесете маслото и захарта, след това добавете яйцата,  

брашното и бакпулвера. От полученото тесто оформете малки топчици (около 20-30 г всяка). Отгоре сложете нарязани  
или настъргани ядки.

• Печете около 20 минути на 200°C в предварително загрята фурна.
• Междувременно пригответе сиропа, за да залеете готовите бисквитки.
• Смесете водата и захарта в тенджера и варете около 2 минути, добавете лимоновата кора, след като сиропът започне да ври.
• След като се изпекат бисквитките, ги залейте със сиропа и ги оставете за 2 часа, за да може да попие сиропа.
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ПОРЦИИ: 6-8 
ВРЕМЕ ЗА ПРИГОТВЯНЕ: 90 мин

НЕОБХОДИМИ 
ПРИСТАВКИ: 
• Купа
• Предпазен капак
• Приставка за 

разбъркване



Други десерти Локум 
СЪСТАВКИ: 
• 500 г брашно
• 2 с.л. олио
• 250 г масло на стайна температура
• 3 с.л. пудра захар
• 100 г настъргани орехи

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ: 
• Предварително загрейте фурната до 160-170°C.
• Оборудвайте робота с куката за тесто и сложете брашното, захарта, настърганите орехи и мазнината в купата. Започнете 

да смесвате на скорост 1 и постепенно ускорете до 3. Трябва да получите гъста хомогенна смес. Ако сместа е лепкава, 
добавете още малко брашно. Оставете получената смес да почива на студено място за около един час. 

• След това с помощта на точилка разточете получения локум до 3 см дебелина и оформете кръгли ленти с ширина 5 см. 
Можете също така да използвате формички за направата на желани от вас размери.

• Печете ги във фурната около 1 час и 30 минути на 130°C. Когато изстинат, ги оваляйте в пудра захар.

СЪВЕТ: Сервирайте локума с чаша традиционно турско кафе. 

42 43

НЕОБХОДИМИ 
ПРИСТАВКИ: 
• Купа
• Предпазен капак
• Приставка за 

месене (кука)

ВРЕМЕ ЗА ПРИГОТВЯНЕ: 1 час и 45 мин



Джинджифилови мъфини с крем 
от фъстъчено масло
СЪСТАВКИ: 
Мъфини: 
• 2 чаши пшенично брашно
• 1 ч.л. бакпулвер
• 1 чаша захар
• 1 ч.л канела
• 1 ч.л. джинджифил
• 100 мл разтопено масло
• 100 мл заквасена сметана
• 1 яйце
• 1 узряла круша

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ: 
• Оборудвайте робота с приставката за разбъркване и в купата сложете пшеничното брашно, бакпулвера, захарта, канелата и 

джинджифила. Разбийте на скорост 1.
• Добавете през отвора на предпазния капак масло, заквасената сметана и яйцето и пуснете на по-висока скорост (до 4).
• Настържете крушата и я добавете в сместа.
• Напълнете формичките за мъфини с получената смес и печете в предварително загрята фурна на около 170°C за 25-35 минути.
• Оставете мъфините да изстинат, преди да ги покриете с крема от фъстъчено масло.
• За крема, монтирайте приставката за разбиване и сложете в купата необходимите продукти. Разбийте добре, докато се получи 

еднородна смес. Покрийте мъфините с крема и ги поръсете с парченца ядки.

Крем: 
• 50 г хладко крема сирене
• 75 г фъстъчено масло
• 100 мл сметана
• Солени ядки за украса
• Форми за мъфини за печене
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НЕОБХОДИМИ 
ПРИСТАВКИ: 
• Купа
• Предпазен капак
• Приставка за 

разбъркване
• Приставка за 

разбиване

ПОРЦИИ: 7 бр. 
ВРЕМЕ ЗА ПРИГОТВЯНЕ: 60 мин



Пържени понички Баурсаки 
СЪСТАВКИ: 
• 1 кг брашно
• 2 с.л. суха мая
• 125 мл вода
• ½ чаша мляко
• 2 яйца
• 2 с. л. масло или маргарин
• 1 ½ с. л. захар
• растително масло
• ½ ч.л сол

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ: 
• Оборудвайте робота с куката за тесто и замесете тесто от всички съставки.
• Полученето тесто покрийте с кърпа и оставете за 30 минути. Загрейте мазнина в 

дълбок тиган на силен огън.
• Разточете кръгчета от тестото с размер на супена лъжица.
• Натиснете всяко получено "кръгче" леко и след това пускайте внимателно в нагорещената мазнина и пържете до златисто.
• Готовите понички слагайте върху кухненска хартия, за да не са мазни.
• По желание може да поръсите със захар.
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НЕОБХОДИМИ 
ПРИСТАВКИ: 
• Купа
• Предпазен капак
• Приставка за 

месене (кука)

ПОРЦИИ: за 12 души 
ВРЕМЕ ЗА ПРИГОТВЯНЕ: 75 мин



Мелачка 
за месо с 
приставки  
за наденица, 
кибе и 3 диска

2

   КУХНЕНСКИ РОБОТ ГРАНДЕ СЕТ – Твоята суперсила в кухнята! 
Не само планетарен миксер, Гранде сет лесно се превръща в 4 различни уреда –  
1. Електрическо ренде за твърди продукти и зеленчуци, 2. Мелачка за месо и зеленчуци, 3. Блендер за свежи и 
ароматни сокове и смути. Попитайте и за допълнителните приставки за приготвяне на 4. Домашна паста и бисквити.

Превърни твоя Гранде робот в:

Електрическо 
ренде с  
3 приставки –  
едро ренде, 
дребно ренде 
и рязане на 
слайсове

Блендер с голяма 
стъклена кана с 
обем 1,5 л

Уред за приговяне 
на домашна паста 
и бисквити –  
6 диска за  
паста и  
приставка  
за бисквити

1
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