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versiunea rusă aici:

MULTICOOKER

Găteşte. Sărbătoreşte. În fiecare zi.

Carte de reţete
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Împreună – cu mâncarea noastră preferată
Există o zicală, O familie care mănâncă împreună, rămâne împreună. Și oamenii de știință sunt de acord -
au găsit numeroase beneficii pentru timpul când stai și savurezi preparatele cu familia sau prietenii.

Când mănâncă împreună cu familia, copiii tind să mănânce mai bine și să încerce alimente noi și se creează 
un mediu pentru ca ei să învețe cum să lege conexiuni și să comunice cu familia. 
Ei învață despre valorile și tradițiile familiei. De fapt, 
unele studii arată că a mânca împreună cu familia 
reduce depresia și îmbunătățește stima de sine. Este 
timpul să creăm legături, să râdem și să vorbim cu 
familia noastră. De asemenea, este redusă și presiunea 
acumulată pe parcursul zilei – este important ca după 
o zi plină, să îți iei o parte din timp în care să mănânci 
preparate sănătoase și delicioase împreună cu persoanele 
dragi și este un moment perfect pentru a te relaxa.

De ce este Multicooker-ul Delimano 
alegerea perfectă pentru tine și familia ta?

• Este multifuncțional.
• Prepară mâncarea mai repede, și este de ajutor dacă ai 

un stil de viață activ și agitat.
• Alimentele preparate în acesta rețin vitamine, minerale și substanțe nutritive, pentru a mânca mai sănătos de 

fiecare dată când gătești.
• Datorită dimensiunii aparatului, poți pregăti mâncare pe placul familiilor mai mari. De asemenea, este perfect 

pentru petreceri sau vacanțe, când vrei să petreci mai puțin timp în bucătărie și mai mult timp cu oaspeții.
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Gătit la aburi 

Iaurt

Supă

Terci de ovăz

Pâine

Orez

Paste

Prăjit

Gătire lentă

Coacere

Cereale
integrale

Tocană
(înăbuşire)

Ce poţi face 
cu acest 
aparat?
Este un aparat cu un vas interior 
pentru gătit care oferă o utilizare 
versatilă și îți permite să gătești 
numeroase preparate diferite 
printr-o simplă atingere de buton. 

PRIME
Gătit la aburi, Tocană (Înăbușire), 
Prăjit,  Orez

OPTIMO
Gătit la aburi, Tocană (Înăbușire), 
Prăjit,  Orez, Iaurt, Terci de ovăz

SELECT
Gătit la aburi, Tocană (Înăbușire), 
Prăjit,  Orez, Iaurt, Terci de ovăz, 
Gătire lentă, Cereale integrale,  
Supă, Pâine, Coacere, Paste

Fiecare modelare funcția 
DIY (Setare personală).
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Uşor de utilizat
cu pictograme pe butoane.

Economiseşte spaţiu
aparat multifuncțional.

Economiseşte energie
gătește mâncarea foarte repede deoarece 

menține căldura la interior.

Foarte versatil  
folosești un singur aparat pentru toate.

Mai puţine vase de spălat
ai de curățat un singur vas.

DE ENERGIE
ECONOMIE

De ce este 
alegerea 
corectă?
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Alege modelul potrivit pentru tine

PRIME OPTIMO SELECT

• Ideal pentru a găti pentru una 
sau două persoane. Datorită 
dimensiunii mici, este portabil 
și perfect pentru picnicuri sau 
călătorii.

• Pentru începători sau persoane 
experimentate în bucătărie.

• 400 - 476 W
• 4 programe + DiY
• Ecran cu butoane

• 860 - 1023 W
• 6 programe + DiY
• Ecran cu butoane

• 860 - 1023 W
• 12 programe + DiY
• Ecran tactil

• Ideal pentru familii de 4 sau mai 
multe persoane. Consum redus de 
energie.

• Ușor de utilizat, cu afișaj digital cu 
pictograme.

• Spune adio gătitului îndelungat 
la aragaz. Apasă pe un buton și 
aparatul gătește pentru tine.

• Ușor de curățat.
• Perfect pentru iaurtul făcut în casă.

• Ideal pentru familii mari.
• Capacitatea mare este perfectă 

pentru a găti și pentru oaspeți.
• Prepară iaurt delicios și 

sănătos, făcut în casă.
• Funcții avansate care îți 

permit să încerci rețete noi.

2 L 5 L 5 L



Reţete
Această carte ilustrează rețete 
simple, dar uimitoare, atât 
tradiționale, cât și din bucătăria 
modernă, de care să te bucuri 
împreună cu familia și prietenii.



 8 Salată de cartofi cu fenicul și dressing
10 Piept de pui cu caise și sos de ceapă
12 Budincă de orez cu cacao
14 Gem de piersici și caise
16 Tocană cu cârnați și sfeclă albă
18 Ouă jumări cu baby spanac și roșii
20 Clătite mărunțite cu mere și nucă
22 Ciorbă de văcuță
24 Orez cu legume
26 Somon gătit la aburi
28 Rulouri de varză cu porc
30 Rizi-bizi (Orez cu mazăre)
32 Pilaf cu ciuperci
34 Bile de orez de roșii uscate

36 Pui cu ghimbir și orez brun
38 Țelină și morcovi pai
40 Burtă de vacă în sos
42 Tocană vegană cu tofu
44 Chilli con carne
46 Gulaș  
48 Minestrone  
50 Spaghete carbonara
52 Sos din carne pentru paste
54 Creveți în sos roșu
56 Semințe de mei dulci
58 Mic dejun 
60 Ovăz cu mere și scorțișoară
62 Ovăz cu unt de arahide

64 Iaurt simplu
66 Sos Tzatziki   
68 Iaurt cu vanilie
70 Cotlet de porc gătit lent
72 File de somon gătit lent
74 Salată cu grâu spelt
76 Supă de dovleac / dovleac plăcintar
78 Supă de pui
80 Pâine albă
82 Prăjitură Zebra
84 Prăjitură cu mere
86 Paste cu sos de roșii
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Salată de cartofi cu 
fenicul şi dressing
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Prime

Optimo

Select• 500 g cartofi noi
• 2 cepe mici
• ½ fenicul
• 1 linguriță de sare

• 1 lingură de maioneză
• 2 linguri de muștar
• 4 linguri de oțet de mere

Preparare

Ingrediente

• Se spală cartofii și se taie în sferturi. Se pun apoi în coșul din Multicooker, 
se adaugă sare și apă suficientă cât să acopere cartofii.

• Pornește Multicooker-ul, selectează funcția DIY ( ), setează timpul de 25 
minute, închide capacul și apasă pe butonul Start.

• Se taie feniculul și ceapa în felii subțiri și se adaugă la cartofi.
• Se prepară dressingul prin amestecarea muștarului cu oțet, un vârf de sare 

și maioneză.
• Adaugă dressingul peste preparat și serviți masa.
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Piept de pui cu 
caise şi sos 
de ceapă
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• 500 g piept de pui
• 6 caise
• ½ usturoi
• 1 linguriță de sare

• 1 lingură de ulei de floarea 
soarelui

• Oregano proaspăt
• 3 linguri de apă

• Pornește Multicooker-ul, selectează funcția Prăjire ( ) și setează timpul 
la 23 minute. Apasă butonul Start.

• Se toarnă 1 lingură de ulei de floarea soarelui în coșul din Multicooker. 
Presară sare peste pieptul de pui și coace-l cu capacul închis timp de 15 
minute.

• Deschide capacul și întoarce pieptul de pui pe cealaltă parte și lasă-l să se 
gătească încă 10 minute cu capacul deschis, întorcându-l la fiecare 3 minute 
până formează o crustă.

• Prepară sosul. Feliază ceapa în inele și caisele în sferturi și adaugă-le în coșul 
interior. Adaugă oregano și 3 linguri de apă.

• Închide capacul, selectează funcția Tocană( ) și setează timpul la 8 minute.
• Toarnă sosul peste pieptul de pui.

Prime

Optimo

Select

Preparare

Ingrediente
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Budincă 
de orez cu 
cacao
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Prime

Optimo

Select• 150 g orez cu bob rotund
• Un vârf de cuțit de sare
• 300 ml lapte cu mai puține 

grăsimi (lapte din cereale, de 
exemplu, lapte de orez)

• 2 ouă
• 1 lingură de cacao 100%
• Puțină vanilie
• 1 lingură de îndulcitor sau un vârf 

de stevia sau 1 lingură de zahăr

• Pornește Multicooker-ul, alege funcția Orez ( ) și setează timpul la 15 
minute. Apasă butonul Start.

• Pune orezul în Multicooker, adăugă lapte, sare, îndulcitor sau zahăr, amestecă 
bine și închide capacul. Gătește timp de 10 minute, amestecând ocazional cu 
lingura.

• Deschide capacul și adăugă ouă. Gătește încă 5 minute și amestecă tot timpul 
cu lingura până consistența devine cremoasă.

• Se presară cu cacao și se servește. 

Preparare

Ingrediente
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Gem de piersici 
şi caise
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Prime

Optimo

Select• 1 kg piersici coapte
• 1 kg caise coapte

• 150 g îndulcitor sau 
zahăr

• Un praf de sare
• Borcane cu capac

• Pornește Multicooker-ul, alege funcția DIY ( ) și setează timpul la 60 de minute. 
Apasă pe butonul Start.

• Se spală piersicile și caisele, se scot sâmburii și se taie în sferturi. Pune fructele în 
Multicooker, adaugă îndulcitor sau zahăr, un praf de sare și închide capacul. Se 
amestecă ocazional.

• După 30 de minute deschide capacul și gătește încă 30 de minute.
• Se spală și se usucă bine borcanele de sticlă.
• Umple borcanele până sus cu gem fierbinte și închide bine borcanele.
• După deschiderea borcanului, gemul se păstrează la frigider până la 3 luni. 

Dacă intenționezi să-l păstrezi pentru mai mult timp, acesta trebuie pasteurizat. 
Preîncălzește cuptorul la 85°C. Înfășoară borcanele într-o cârpă umedă, astfel încât să 
nu se atingă între ele, pune-le în cuptor și lasă-le la pasteurizat timp de 20 de minute. 
Scoate borcanele din cuptor, înfășoară-le într-o cârpă și lasă-le să se răcească.

Preparare

Ingrediente
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Tocană cu cârnaţi 
şi sfeclă albă
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Prime

Optimo

Select• 150 g grâu spelt sau orz
• 2 cârnați cu grăsime 

redusă
• 500 g sfeclă albă
• ¼ tubercul de țelină
• 1 gulie mică

• 1 radăcină de pătrunjel
• 1 lingură ulei de floarea 

soarelui
• 3 morcovi mici
• 1 praz sau ceapă albă
• ½ linguriță de sare

• Un vârf de piper
• 3 foi de dafin
• 1 litru de apă sau 

bulion

• Se lasă grâul spelt sau orzul la înmuiat peste noapte.
• Pornește Multicooker-ul, selectează funcția DIY ( ) și setează timpul la 60 de 

minute. Apasă din nou butonul de pornire / oprire pentru a confirma funcția.
• Se toarnă lingura de ulei de floarea soarelui, feliile de praz sau ceapă și se 

prăjesc timp de 5 minute. Se adaugă gulia, țelina, morcovii, tăiați în cuburi și 
grâul spelt înmuiat.

• Se adaugă apă sau bulionul, sarea, piperul și foile de dafin. Se lasă la gătit încă 
40 de minute.

• Se adaugă bucățile de cârnați și se lasă la gătit încă 20 de minute și apoi se 
servește.

Preparare

Ingrediente
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Ouă jumări cu baby 
spanac şi roşii
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• 3 ouă întregi
• 100 g doar albuș, (~3-4 albușuri de 

ou)
• 2 linguri de lapte cu puține grăsimi
• 100 g fasole gătită

• O mână de baby spanac
• O mână de roșii cherry
• 1 ceapă verde
• 1 linguriță de ulei de floarea soarelui
• Un praf de sare

• Se amestecă ouăle, albușurile și laptele cu telul și se adaugă sare.
• Se taie ceapa în felii subțiri, roșiile cherry în jumătate, se spală spanacul și se 

scurge apa, se scurge fasolea.
• Adăugă ulei în oală, pornește Multicooker-ul, alege funcția Prăjire  ( ) și 

setează timpul la 10 minute. Apasă butonul Start.
• Se toarnă amestecul de ouă în Multicooker, se închide capacul și se lasă la 

gătit timp de 5 minute. Deschide capacul și amestecă cu grijă.
• Adaugă ceapă, fasole, spanac și roșii. Gătește încă 5 minute, amestecând 

ocazional.
• Servește preparatul.

Prime

Optimo

Select

Preparare

Ingrediente
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Clătite mărunţite 
cu mere şi nucă 
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Select• 130 g făină albă
• 250 ml lapte cu 

puține grăsimi
• 1 lingură îndulcitor 

sau zahăr

• Un praf de sare
• 50 g merișoare
• 25 g nuci
• 1 măr mare
• 2 ouă

• ½ linguriță de ulei de 
floarea soarelui

• Îndulcitor măcinat 
sau zahăr măcinat 
care se adaugă la final

• Ungeți coșul interior cu unt. Pornește Multicooker-ul, selectează funcția Coacere 
( )  și setează timpul la 40 de minute. Apasă pe butonul Start.

• Se amestecă făina, ouăle, laptele, sarea și îndulcitorul sau zahărul până se 
formează o compoziție fină. Adăugă mărul ras, nucile tăiate și merișoarele.

• Se toarnă compoziția în Multicooker, se închide capacul și se lasă la copt pentru 
15 minute. Apoi, scoate preparatul pe masă, taie-l în bucăți și bagă înapoi la copt 
pentru încă 25 de minute, amestecând ocazional până când se gătește pe ambele 
părți.

• Presară la final îndulcitor măcinat sau zahăr măcinat și servește.

Preparare

Ingrediente
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Ciorbă de văcuţă 
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Prime

Optimo

Select• 1 kg carne de 
vită

• 2 oase de vită
• 1 buc carne de 

pui
• 2 morcovi 

portocalii
• 2 morcovi 

galbeni
• 1 rădăcină de 

pătrunjel
• ¼ rădăcină de 

țelină
• ½ gulie
• 2 cepe șalotă 

(shallots)

• 1 praz
• 3-4 lingurițe de 

sare
• Frunze de 

pătrunjel
• Frunze de 

oregano
• Frunze de 

leuștean
• 3 foi de dafin
• 1 lingură boabe
       de piper
• 2 L  apă

• Se spală legumele. Clătește ierburile aromatice și strânge-le împreună ca pe un 
buchet.

• Alege funcția DIY ( ) și setează timpul la 120 de minute.
• Pune apă în Multicooker, adaugă carnea, oasele, toate legumele și ierburile 

aromatice. Apasă pe butonul Start.
• După aproximativ 15 minute, ciorba din Multicooker va fierbe, se reduce imediat 

temperatura de la 100 la 90°C, iar ciorba va continuă să fiarbă lent.
• Pentru o supă cu mai puține grăsimi, se lasă să se răcească complet, se ține la 

frigider, iar când se acumulează grăsime deasupra, se scoate cu o lingură. Apoi se 
reîncălzește și se servește.

Preparare

Ingrediente
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Orez cu legume
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Prime

Optimo

Select• 150 g amestec mixt de legume congelate
• 100 g orez alb
• 500 ml apă
• Sare după gust

• Pune orezul în coșul interior și adaugă apă.
• Pune amestecul de legume în coșul pentru gătit la aburi și pune-l în 

Multicooker.
• Închide capacul. Alege funcția Gătit la Aburi ( ) și setează timpul la 5 

minute. Apasă butonul Start.
• Poți folosi o lingură de orez pentru a mânca sau a scoate orezul din coș.
• Bucură-te de gustări sănătoase pline de vitamine și minerale.

SFAT: Poți adăuga un praf de sare iar prânzul tău este gata.

Preparare

Ingrediente
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Somon gătit la aburi
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Prime

Optimo

Select• 2 bucăți de file de somon
• 2 linguri de ulei de măsline
• 1,5 L apă
• O crenguță de rozmarin

• Suc de la 1 lămâie
• 2 prafuri de piper
• Pudră de usturoi

• Se amestecă uleiul de măsline, lămâia, usturoiul, rozmarinul și piperul 
într-un castron.

• Unge somonul pe ambele părți cu compoziția obținută și pune somonul în 
coșul de gătit la aburi.

• Se toarnă apă in Multicooker și se pune deasupra coșul de gătit la aburi.
• Închide capacul. Alege funcția de Gătit la Aburi ( ) și setează timpul la 

10 minute. Apasă butonul Start.
• Când se termină programul, servește preparatul.

SFAT: Servește preparatul cu câteva legume fierte la abur sau cartofi copți.

Preparare

Ingrediente
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Rulouri de varză 
cu carne de porc  
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Prime

Optimo

Select
• 8 frunze de varză (frunzele mai 

groase sunt cele mai bune)
• 125 g carne tocată de porc
• 375 ml bulion de pui
• ½ ceapă, mărunțită

• 1 cățel de usturoi, mărunțit
• 1,2 cm ghimbir proaspăt tocat
• 2 lingurițe de sos de soia
• 2 lingurițe oțet de orez
• 1 lingură panko integral sau 

pesmet simplu
Pentru Sos:
• ½ ghimbir proaspăt tocat
• 2 lingurițe de sos de soia
• 2 lingurițe oțet de orez

• Așază frunzele de varză pe o farfurie, învelită cu o folie de plastic și pune-o la microunde, la putere 
mare timp de 5 minute.

• Scoate imediat folia de plastic și lasă foile să se răcească Acest proces face frunzele de varză mai 
flexibile.

• Umple coșul din Multicooker cu bulionul de pui până la prima linie de gramaj.
• Într-un castron mediu, pune carnea de porc, ceapa, usturoiul, ghimbirul, sosul de soia, oțetul de 

orez și panko/pesmet. Amestecă bine cu mâinile.
• Formează 8 bile din carne de porc de dimensiunea unei chiftele.
• Pune chifteluța din porc în centrul unei foi de varză și înfășoar-o strâns. Repetă pașii pentru 

celelalte chifteluțe formate.
• Pune coșul de gătit la aburi în Multicooker și pune rulourile de varză într-un strat uniform.
• Închide capacul. Alege funcția de Gătit la Aburi ( )  și setează timpul la 20 de minute. Apasă 

butonul Start.
• În timp ce rulourile de varză se gătesc, se prepară sosul prin amestecare ingredientelor într-un vas 

până sunt amestecate bine.
• Scoate cu grijă rulourile cu spatula și servește masa!

Preparare

Ingrediente
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Rizi-bizi 
(Orez cu
 mazăre)
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Prime

Optimo

Select• 1 cană* de orez
• 1/2 cană* de mazăre
• 1 ½ cană de apă

• Pune orezul și mazărea în Multicooker, adaugă apa.
• Închide capacul. Alege funcția Orez ( ) și setează timpul la 20 de minute.  

Apasă pe butonul Start.
• Se poate adăuga sare pentru un gust mai bogat.

* Volumul cănii de măsurare inclus este de 180 ml.

Preparare

Ingrediente
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Pilaf cu ciuperci
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Prime

Optimo

Select• 500 g orez alb
• 750 ml bulion de pui
• ½ ceapă mică, tocată mărunt
• 3 linguri de unt

• ½ linguriță de sare
• 250 g ciuperci (se pot folosi și 

baby Portobello)
• Piper după gust

• Adăugă orezul alb, ciupercile, ceapa și bulionul de pui în Multicooker.
• Închide capacul.  Alege funcția Orez ( ) și setează timpul la 35 de minute.  

Apasă butonul Start.
• Când orezul este gata, deschide capacul. Amestecă orezul cu o spatulă.
• Se condimentează cu sare și piper după gust.
• Servește preparatul!

Preparare

Ingrediente
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Bile de orez cu 
roşii uscate
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Prime

Optimo

Select• 500 g orez alb
• 650 ml apă sau bulion de pui
• 1 linguriță de sare
• 250 g baby spanac 

• 150 g roșii uscate, tăiate cubulețe
• 250 g Parmezan 
• Sare și piper după gust

• Se spală orezul.
• Adăugă orezul, apa sau bulionul de pui, sare și spanacul în Multicooker.
• Închide capacul. Alege funcția Orez ( ) și setează timpul la 40 de minute. 

Apasă butonul Start.
• Când orezul este gata, pune-l imediat într-un castron.
• Adăugă brânza parmezan și roșiile uscate cât orezul este încă fierbinte; 

topirea brânzei ajută la închegarea compoziției.
• Folosește o lingură pentru a determina dimensiunea bilelor de orez. 

Folosește mâinile pentru a forma bilele de orez în palmă.
• Repetă procesul până când sunt gata toate bilele de orez.

Preparare

Ingrediente



36

Pui cu ghimbir 
şi orez brun
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Prime

Optimo

Select• 4 buc. piept de pui 
dezosat, fără piele

• 500 g orez brun
• 1 linguriță de sare
• 5 cm ghimbir proaspăt, 

tocat mărunt
• 65 ml oțet de orez
• 2 căței de usturoi, tocați
• ¼ ceapă, tocată

• 650 ml bulion de pui
• 1 legătură de ceapă 

verde, tăiată felii
• Sare și piper după gust

• Adăugă oțetul de orez, 1 cățel de usturoi, ceapa și jumătate de ghimbir într-un castron 
mic și se amestecă bine.

• Pune pieptul de pui într-o pungă sau recipient sigilabil. Se toarnă amestecul de oțet de 
orez peste pui și se mestecă bine. Se pune puiul la frigider la marinat pentru cel puțin 
1 oră și până la 8 ore.

• Se spală orezul brun și se pune în Multicooker.
• Se adaugă bulionul de pui, ghimbirul și usturoiul rămas, plus 1 linguriță de sare în 

oala de gătit.
• Aranjează pieptul de pui într-un strat uniform în coșul pentru gătit la abur.
• Închide capacul. Alege funcția Orez ( ) și setează timpul la 60 de minute. Apasă pe 

butonul Start.
• Servește puiul peste orez. Se condimentează cu sare și piper. Se ornează cu felii de 

ceapă verde.

Preparare

Ingrediente
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Ţelină şi morcovi pai
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Prime

Optimo

Select• ½ tubercul mai mic de țelină
• 3 morcovi mici

• 2 lingurițe de boia dulce
• Ulei de floarea soarelui pentru 

prăjire

• Se spală, se decojesc și se taie morcovul și țelina în fâșii tip pai de 
aproximativ 1 cm. Se usucă bine fâșiile de legume cu un prosop de hârtie.

• Se presară boia de ardei peste legume și se amestecă bine.
• Se adaugă ulei de floarea soarelui în Multicooker.
• Alege funcția Prăjire ( ) și setează timpul la 15 minute. Apasă butonul 

Start.
• După 5 minute de încălzire a uleiului, se adăugă fâșiile de legume și se 

prăjesc pe fiecare parte timp de 5 minute.

NOTĂ: Programul de prăjire este singurul program multicooker în care capacul 
nu trebuie închis.
SFAT: De asemenea, puteți folosi dovleac sau sfeclă roșie pentru a face legume pai 
prăjite dar sănătoase.

Preparare

Ingrediente



40

Burtă de 
vită în sos



41

Prime

Optimo

Select• 500 g burtă de vită
• 5 linguri de ulei de floarea 

soarelui
• 250 g bacon
• 1 L  apă

• Boia de ardei
• ½ lingură de sare
• Câteva prafuri de pudră de 

usturoi
• Foi de dafin

• 2 linguri de pastă de 
tomate

• 200 g pesmet

• Se toacă mai întâi burta de vită și se pune în apă până începe să fiarbă și apoi se scurge apa. 
Acest lucru asigură că felul de mâncare nu va avea mirosul neplăcut.

• Se toacă ceapa cu Delimano Joy Chopper PRO.
• Alege funcția Prăjire ( ), așteaptă 5 minute, adaugă ceapa și prăjește-o cu capacul 

deschis.
• După 5 minute, adaugă burta de vită, bacon și închide capacul.
• Se adaugă toate ierburile aromatice și pasta de tomate și se adaugă apa.
• Închide capacul. Alege funcția Tocană ( ), setează timpul pentru 30 de minute. Apasă 

butonul Start.
• După terminarea programului, deschide capacul, adăugă pesmetul și lasă la gătit încă 5 

minute cu capacul deschis.
SFAT: Pentru a îmbogăți gustul preparatului poți adăuga și parmezan.

Preparare

Ingrediente



42

Tocană vegană 
cu tofu



43

Prime

Optimo

Select• 150 g tofu
• 1 ardei gras roșu mic
• 250 g năut
• 150 g porumb
• 200 ml lapte de cocos la conservă

• 1 L  apă
• 2 lingurițe pudră de usturoi
• 1 linguriță de sare
• 2 linguri de sos de roșii

• Se taie ardeiul în fâșii și se pune în Multicooker.
• Se adaugă năut, porumb, apă, usturoi și sare.
• Închide capacul. Alege funcția Tocană ( ) și setează timpul la 35 de minute. 

Apasă butonul Start.
• Cu 10 minute înainte de terminarea programului, deschide capacul, adăugă 

sosul de roșii și laptele de cocos. Închide capacul și lasă la gătit încă 10 minute.

SFAT: Dacă ați gătit prea mult, poți păstra restul de mâncare pentru mai 
târziu în bolurile Delimano Brava Eco.

Preparare

Ingrediente



44

Chilli con  carne



45

Prime

Optimo

Select• 1 kg carne tocată (700 g 
vită, 300 g porc)

• 2 cepe roșii mari
• 3 căței de usturoi
• ~ 50 ml de ulei
• 400 g ardei grași roșii
• 200 g morcovi
• 80 g țelină
• 400 g de ardei iute (alege 

soiuri mai blânde, doar 
unul sau doi ar trebui să 
fie cu adevărat mai iuți)

• 1 linguriță pudră de chili 
sau fulgi de chili

• 1 lingură chimen măcinat
• 1 linguriță de coriandru 

măcinat
• 1 băț de scorțișoară

• 1 linguriță de pudră de 
scorțișoară

• 1 rând de ciocolată neagră
• 500 ml pastă de tomate
• 3 conserve de 400 g fasole 

roșie
• 1 conservă de cca. 200 g 

porumb

• Se toacă mai întâi ceapa cu Delimano Joy Chopper PRO.
• Pune ulei în coșul din Multicooker, alege funcția Prăjire ( ). Apăsă pe butonul 

Start și adaugă ceapa tocată.
• Se prăjește ceapa timp de 15 minute, apoi se adaugă toate celelalte ingrediente cu 

excepția ciocolatei și se alege funcția Tocană ( ). Apasă butonul Start.
• Gătește tocana timp de 1 oră cu capacul închis și când este gătită adaugă 1 rând de 

ciocolată neagră și amestecă bine înainte de a servi.

Preparare

Ingrediente



46

Gulaş



47

Prime

Optimo

Select• 500 g carne de vită
• 3 cepe mare
• 2 căței de usturoi

• 5 linguri de ulei de 
măsline

• 10 căni de apă

• Foi de dafin
• 5 linguri de făină

• Se toacă ceapa cu Delimano Joy Chopper PRO.
• Se toarnă ulei de măsline în oala Multicooker.
• Alege funcția Prăjire ( ). Apasă butonul Start, așteaptă 5 minute pentru ca 

uleiul să se încălzească, apoi adaugă ceapa și lasă la prăjit timp de 5 minute. 
• Între timp, se taie carnea în cuburi pentru gulaș și se adaugă la ceapa prăjită.
• Se prăjește încă 5 minute și apoi se adaugă apa și toate celelalte ierburi 

aromatice.
• Închide capacul. Setează funcția Tocană ( ). Apasă butonul Start și lasă la gătit 

timp de 40 minute.
• Se amestecă făina cu 0,5 căni de apă.
• Când programul s-a terminat, deschide capacul, adaugă amestecul de făină 

și amestecă bine. Se lasă la gătit încă 5 minute pe funcția Tocană cu capacul 
închis.

Preparare

Ingrediente



48

Minestrone



49

Prime

Optimo

Select• 240 g paste
• 2 l supă de legume
• 1 conservă de fasole 

(400 g)
• 2 foi de dafin

• 2 felii de bacon
• 2 căței de usturoi 
• 1 ceapă albă tăiată
• 2 morcovi decojiți, 

tăiați

• 100 g țelină tăiată
• 25 ml ulei de 

măsline
• 1 praf de oregano
• Busuioc proaspăt

• Se adaugă ulei de măsline, ceapă, usturoi, morcov, țelină și bacon în oala 
Multicooker.

• Alege funcția Prăjire ( ). Apasă butonul Start și se lasă la gătit cu 
capacul deschis până când ceapa devine translucidă.

• Adăugă fasole, paste, ierburi aromatice și toate celelalte ingrediente.
• Închide capacul. Alege funcția Tocană ( ) și setează timpul la 40 de 

minute. Apasă butonul Start.
• Când programul s-a terminat, servește preparatul.

Preparare

Ingrediente



50

Spaghete carbonara 



51

Prime

Optimo

Select• 200 g spaghete
• 500 ml apă
• 1 lingură de ulei de floarea 

soarelui

• 1 ceapă mică, tocată
• 1 cățel de usturoi, tocat
• 180 ml smântână pentru gătit
• Sare și piper după gust

• Se toacă ceapa și usturoiul.
• Se adaugă ulei, ceapă și usturoi în Multicooker.
• Alege funcția Tocană ( ) și setează timpul la 10 minute. Apasă butonul 

Start și nu închide capacul.
• Rupe spaghetele pe jumătate și pune-le în Multicooker, cu restul 

ingredientelor și cu apa.
• Amestecă ingredientele și închide capacul.
• Prelungește timpul în funcția Tocană ( ) pentru încă 30 de minute. 

Apasă butonul Start.
• Când programul s-a terminat, servește preparatul.

Preparare

Ingrediente



52

Sos din carne 
pentru paste



53

Prime

Optimo

Select
• 500 g carne de porc sau pui
• 1 ceapă
• 1 cățel de usturoi
• 2 linguri de ulei
• 1 lingură amestec de condimente 

uscate
• 1 linguriță cimbru zdrobit 

• 1 linguriță de măghiran
• 1 foaie de dafin
• 1 lingură de boia dulce
• 3 linguri de pastă de tomate
• 250 ml apă
• Un praf de piper

• Se toacă ceapa cu mărunțitorul Delimano Joy Chopper PRO.
• Se toarnă cca. 1,5 cm ulei de floarea soarelui în Multicooker.
• Alege funcția Prăjire ( ), așteaptă 5 minute pentru ca uleiul să se 

încălzească, apoi adăugă ceapa.
• După 5 minute adăugă carnea tăiată în cuburi mici.
• Selectează acum funcția DIY ( ), adăugă toate celelalte ingrediente și gătește 

încă 20 de minute cu capacul închis.

SFAT: În loc de paste, puteți servi și acest sos cu orez sau pâine.

Preparare

Ingrediente



54

Creveţi în sos 
roşu



55

Prime

Optimo

Select• 250 g creveți
• 2 ardei grași roșii
• 1 ceapă 

• 4 linguri de ulei de 
măsline

• 2 prafuri de sare
• 1 praf de piper

• 1 praf de pudră de 
usturoi

• 1 praf de busuioc

• Condimentează creveții cu busuioc, usturoi, sare și piper.
• Mai întâi tăie ceapa și ardeiul roșu în rondele.
• Pune cca. 1,5 cm de ulei de măsline în Multicooker.
• Alege funcția Prăjire ( ) și setează timpul la 15 minute. Apăsați butonul 

Start și după 5 minute adăugă ceapa și ardeii roșii.
• După prăjire, cât timp ce este fierbinte, cu ajutorul blenderului Delimano 

vertical, multifuncțional Deluxe Noir, amestecați legumele pentru crearea 
sosului.

• Pune cca. 1,5 cm de ulei de măsline în Multicooker.
• Alege funcția Prăjire ( ) și setează timpul la 5 minute. Apăsați butonul 

Start. Adăugă creveții și se lasă la prăjit timp de 5 minute.
• Apoi adăugă sosul, selectează funcția DIY ( ), apasă butonul Start și se lasă la 

gătit pentru încă 3 minute.
SFAT: Dacă dorești, poți înlocui ardeiul roșu cu cel verde sau galben.

Preparare

Ingrediente



56

Terci dulce 
de mei                                                                       



57

Optimo

Select
• ½ cană de măsurare de mei*
• 1 ½ cană de măsurare de lapte*
• 1 lingură de unt

• Pune meiul în Multicooker, adaugă lapte și unt.
• Închide capacul. Alege funcția Ovăz ( ) și setează timpul la 20 de munte. 

Apasă butonul Start.
• După 20 de minute servește preparatul cu niște fructe pentru decorare.

* Volumul cănii de măsurare inclus este de 180 ml.

Preparare

Ingrediente



58

Mic 
dejun



59

Optimo

Select• 1 cană de măsurare cu fulgi de ovăz*
• 1 ½ cană de măsurare cu lapte de orez*
• 1 lingură cu proteine de cânepă
• 1 linguriță de scorțișoară
• 1 banană mică

• Pune fulgii de ovăz în Multicooker și adaugă lapte de orez.
• Închide capacul. Alege funcția Ovăz ( ) și setează timpul la 8 minute.  

Apasă butonul Start.
• Când ovăzul este gata, amestecă proteinele din cânepă, adăugă banana 

feliată și presară scorțișoară.

SFAT: Dacă dorești, poți adăuga și nuci sau miere sau poți înlocui bananele cu alte 
fructe.

* Volumul cănii de măsurare inclus este de 180 ml.

Preparare

Ingrediente



60

Ovăz cu mere 
şi scorţişoară



61

Optimo

Select• 500 g fulgi de ovăz tăiat
• 1,4 L  apă
• 1 lingură de scorțișoară

• 1 linguriță de nucșoară măcinată
• 4 linguri zahăr brun
• 2 mere

• Se taie 1 măr și se îndepărtează miezul, restul merelor se vor folosi la decor.
• Se adaugă ovăzul în Multicooker.
• Se adaugă apă, scorțișoară, zahăr brun, nucșoară și mărul tăiat.
• Amestecă bine apoi închide capacul.
• Alege funcția Ovăz ( ) și setează timpul la 10 minute. Apasă butonul Start.
• După terminarea programului, deschide capacul și amestecă bine.
• Dacă ovăzul este gătit la consistența dorită, servește imediat preparatul. Pentru 

o consistentă mai închegată, închide capacul și lasă ovăzul să se îngroașe în 
continuare în timp ce utilizezi funcția Keep Warm (Menține Cald), timp de 1 oră 
sau până când ovăzul are consistența dorită.

• Se taie celălalt măr și de îndepărtează miezul.
• Servește ovăzul cu măr, scorțișoară și nucșoară.

Preparare

Ingrediente



62

Ovăz cu unt 
de arahide



63

Optimo

Select• 500 g fulgi de ovăz tăiat
• 1,4 L apă
• 125 g ciocolată neagră,  în plus 

câteva bucățele pentru servire 

• 65 g unt de arahide cremos,  în plus 
de adăugat la servire

• 3 linguri de zahăr brun

• Se adaugă ovăzul în Multicooker.
• Adaugă apa, ciocolata, untul de arahide și zahărul brun.
• Folosește spatula pentru a amesteca bine compoziția și închide capacul.
• Alege funcția Ovăz ( ) și setează timpul la 5 minute. Apasă pe butonul Start.
• După terminarea programului, deschide capacul și amestecă bine.
• Dacă ovăzul este gătit la consistența dorită, servește imediat preparatul. Pentru 

o consistentă mai închegată, închide capacul și lasă ovăzul să se îngroașe în 
continuare în timp ce utilizezi funcția Keep Warm (Menține Cald), timp de 1 oră 
sau până când ovăzul are consistența dorită.

• Pentru servirea preparatului, se ornează cu ciocolată și unt de arahide.
• Servește și bucură-te de preparat!

Preparare

Ingrediente



64

Iaurt simplu



65

Optimo

Select• 1 L lapte
• 200 g iaurt fără adaosuri 

• Se toarnă laptele și iaurtul în Multicooker și se amestecă bine.
• Închide capacul.
• Alege funcția Iaurt ( ), și setează timpul la 8 ore. Apasă butonul Start.
• După terminarea programului, servește iaurt proaspăt făcut în casă.

SFAT: Adaugă fructe la iaurt pentru a obține un iaurt cu fructe fără adaos de zahăr 
și conservanți. 

Preparare

Ingrediente



66

Sos Tzatziki



67

Optimo

Select• ½ castravete decojit, tăiat în cubulețe
• 500 ml iaurt de casă (preparat conform rețetei “Iaurt simplu” )
• 2 căței de usturoi, tocați
• 65 g mărar proaspăt, tocat
• ½ lămâie, suc și felii de lămâie
• ½ linguriță de sare

• Se amestecă castravetele cu iaurtul, usturoi și sare într-un castron și se 
amestecă bine.

• Se servește cu felii de lămâie și se ornează cu mărar proaspăt.

Preparare

Ingrediente



68

Iaurt de 
vanilie



69

Optimo

Select• 1 L lapte integral (la temperatura camerei)
• 100 ml iaurt fără adaosuri (la temperatura camerei)
• 1 lingură de extract de vanilie
• 2 lingură de zahăr

• Se toarnă laptele și celelalte ingrediente în Multicooker și se amestecă 
bine.

• Închide capacul.
• Alege funcția Iaurt ( ), și setează timpul la 8 ore. Apasă butonul Start.
• După terminarea programului, servește iaurt proaspăt făcut în casă.

Preparare

Ingrediente



70

Cotlet de porc 
gătit lent



71

Select• 600 g cotlet de porc
• 2 linguri de unt                                                                                      
Marinadă:
• 50 ml ulei de floarea soarelui
• 1 lingură de boia de ardei

• 1 usturoi tăiat
• 1 lingură de muștar
• 1 linguriță de piper
• 1 crenguță de rozmarin
• 2 linguri de sare

• Se prepară marinada prin amestecarea ingredientelor pentru marinadă.
• Se marinează carnea timp de 1 oră.
• Șterge marinada de pe carne cu un prosop de bucătărie.
• Folosește Aparatul de sigilat și vidat pentru a împacheta carnea cu unt în 2 pungi 

(300g de carne în fiecare pungă și 1 lingură de unt în fiecare pungă).
• Pune carnea vidată în Multicooker și acoperă cu apă.
• Alege funcția Gătire lentă ( ) și setează timpul la 5 ore. Apasă butonul Start.
• După ce s-a gătit carnea, se prăjește repede într-o tigaie încinsă pentru a face 

crusta.
• Servește preparatul!  

Preparare

Ingrediente



72

File de somon 
gătit lent



73

Select• 400 g file de somon
• 1 linguriță praf de chilli
• 1 linguriță de usturoi 

• 0,5 linguriță de piper
• Suc de la ½ de lămâie
• 1 lingură de unt

• Se condimentează somonul cu toate condimentele și se sigilează  în pungile 
vidate (se poate împărți peștele în 2 pungi, pentru porții mai mici).

• Pune carnea de pește vidată în Multicooker și acoperă cu apă.
• Închide capacul.  Alege funcția Gătire lentă ( ) și setează timpul la 2,5 ore. 

Apasă butonul Start.
• După ce s-a gătit carnea, prăjește somonul într-o tigaie încinsă cu 1 lingură 

de unt, pentru a crea crusta.
• Servește preparatul!

Preparare

Ingrediente



74

Salată cu 
grâu spelt



75

Select• ½ cană de 
măsurare* de grâu 
spelt

• 1 cană de măsurare* 
de apă pentru 

înmuierea grâului
• 1 ½ cană de 

măsurare de apă
• 100 g rucola
• 6 roșii cherry

• Ulei de măsline 
pentru gust

• Oțet pentru gust
• Sare

• Pune grâul spelt în apă, la înmuiat timp de 10 ore.
• Se scurge apa și se pune grâul în Multicooker, cu 1 ½ cană de apă.
• Închide capacul.  Alege funcția Cereale Integrale ( ) și setează timpul la 10 

minute. Apasă butonul Start.
• Între timp se spală rucola și se taie roșiile cherry în jumătate.
• Scurge grâul de apă, adaugă salata rucola, ulei, oțet și sare, după gust, și amestecă 

bine.

SFAT: Grâul spelt se poate găti și fără să scurgeți apa, însă acest lucru adaugă 
15 minute la timpul de gătit.

* Volumul cănii de măsurare incluse este de 180ml.

Preparare

Ingrediente



76

Supă de dovleac / 
dovleac plăcintar



77

Select• 1 dovleac mic (cca. 
1,5 kg)

• 3 morcovi mici

• 2 vârfuri de piper
• 1 ½ linguriță de sare
• 300 ml apă

• 200 ml smântână 
pentru gătit

• Ulei de dovleac după 
gust

• Se curăță dovleacul, se decojește și se taie cubulețe.
• Se decojește morcovul și se taie rondele.
• Se adaugă dovleacul și morcovul în Multicooker. Se adaugă apă, sare și piper.
• Închide capacul. Alege funcția Supă ( )  și setează timpul la 35 min. Apasă 

butonul Start.
• Cu 10 minute înainte de sfârșitul programului, deschide capacul și adăugă 

smântâna. Închide capacul și lasă preparatul la gătit până când se termină 
programul. Se dă prin blender compoziția pentru a face supa.

• Adăugă ulei de dovleac pentru un gust mai bun și pentru decor

SFAT: Poți găti această rețetă și pe funcția DIY cu următoarele setări:  timp de gătit 
30 min și 80°C temperatură.

Preparare

Ingrediente



78

Supă de pui



79

Prime

Optimo

Select• 150 g  piept de pui
• 2 L  apă
• 1 morcov, tăiat
• 1 ceapă, tocată
• 1 țelină apio, tăiată
• 1 cățel de usturoi, tocat

• Jumătate de praz, tăiat
• 2 lingurițe de sare
• 1 linguriță de amestec de 

condimente de legume
• Frunze de pătrunjel

• Pune carnea de pui în Multicooker, adăugă toate celelalte ingrediente și 
adaugă apa.

• Închide capacul. Alege funcția Supă ( ) și setează timpul la 60 de minute. 
Apasă butonul Start.

• Când se termină programul, servește supa fierbinte.

SFAT: Poți găti această rețetă și pe funcția DIY cu setările: timp de gătit 60 de 
minute  și 90°C de temperatură.

Preparare

Ingrediente



80

Pâine albă



81

Select• 400 g făină albă
• 1/2 pachet de drojdie 

uscată (3,5 g)
• 1 linguriță de zahăr

• 3/4 linguriță de sare
• 250 ml ulei de floarea 

soarelui
• 100 ml apă călduță

• 1500 ml lapte călduț
• 1/2 plic de praf de copt 

(8 g)

• Mai întâi, ia 1,5 linguri de făină și amestecă bine cu drojdia uscată, zahăr și apă. Se 
acoperă cu folie alimentară și se pune într-un loc cald pentru ca drojdia să crească.

• Se amestecă praful de copt în restul de făină.
• Combină ambele amestecuri de făină. Adăuga lapte, ulei și sare și frământă aluatul 

până când acesta este maleabil.
• Pune aluatul într-o tigaie cu ulei, acoperă-l cu folie alimentară și pune-l într-un loc cald.
• De asemenea, se poate pre-încălzi cuptorul ușor, apoi se oprește și se pune tigaia cu 

aluat, acoperită, în cuptor.
• Când aluatul a crescut, se formează o formă de pâine și se pune în Multicooker.
• Închide capacul. Selectează funcția Pâine ( ) și setează timpul la 3 ore. Apasă butonul 

Start.
• Când se termină programul, bucură-te de gustul uimitor de pâine coaptă în casă.

Preparare

Ingrediente



82

Prăjitură Zebra



83

Select• 5 ouă
• 1 cană de măsurare* 
       de zahăr
• 1 cană de măsurare* de 

ulei de floarea soarelui
• 2,5 căni de măsurare*
      de făină
• 1 plic de praf de copt

• 3 linguri de cacao
• 1 cană de măsurare 

de apă minerală 
carbogazoasă

• 2 linguri de făină

• Cu Robotul de bucătărie Delimano PRO bate albușurile de ou.
• Se amestecă gălbenușurile și se adaugă pe rând zahăr, zahăr vanilat și ulei.
• Se adaugă în compoziție alternativ apă minerală, făină si praf de copt.
• La final se adaugă albușurile bătute.
• Împarte compoziția în 2 părți egale: în prima parte se amestecă 3 linguri de 

cacao, iar în cealaltă parte se pun 2 linguri de făină.
• Se unge coșul din Multicooker și se adaugă pe rânduri cele două părți de 

compoziție.
• Închide capacul. Alege funcția Coacere ( ) și setează timpul la 70 de minute. 

Apasă butonul Start.
• Când se termină programul, servește Prăjitura Zebra.

* Volumul cănii de măsurare incluse este de 180ml.

Preparare

Ingrediente
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Prăjitură 
cu mere
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Select• 2 mere mici
• 5 ouă
• 160 g zahăr

• 180 g făină
• 10 g unt
• 1 plic de praf de copt (12 g)

• Se amestecă ouăle cu zahărul și untul topit până se formează o cremă fină.
• Se adaugă făina și praful de copt și se amestecă ușor cu o lingură de lemn.
• Se unge coșul din Multicooker cu unt.
• Curăță merele de coajă și taie-le în felii subțiri, aprox. 0,5 cm.
• Se toarnă compoziția în Multicooker și se ornează cu felii de măr 

deasupra.
• Închide capacul. Alege funcția Coacere ( ) și setează timpul la 50 de 

minute.  Apasă butonul Start.
• Când se termină programul, servește preparatul.

Preparare

Ingrediente



86

Paste cu 
sos de roşii
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Prime

Optimo

Select• 2 căni de măsurare* de paste
• 6 căni de măsurare* de apă
• 1 cană de măsurare* de sos de roșii

• Sare
• Piper
• Busuioc

• Pune pastele în Multicooker și adaugă apa.
• Alege funcția Paste ( ) și setează timpul la 8 minute dacă vrei ca pastele 

să fie „al dente“, sau 12 minute dacă vrei ca pastele să fie mai moi. Apasă 
butonul Start.

• Când se termină programul, scurge pastele de apă, adaugă sosul de roșii, 
sare, piper și busuioc și amestecă bine.

• Servește preparatul.

NOTĂ: Pentru un gust mai bogat, adaugă Parmezan.
SFAT: Poți găti această rețetă și pe funcția DIY cu setările: timp de gătit de 10 min 
și 80°C temperatură.

* Volumul cănii de măsurare incluse este de 180ml.

Preparare

Ingrediente
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Bine ai venit în familia Delimano! Sperăm că ești mulțumit de noul tău produs și suntem convinși că îl vei folosi mult timp.

Pentru a te întâmpina cu bine în familia noastră, îți oferim 10% reducere la un alt produs Delimano la alegere!

Poți utiliza imediat reducerea de 10% la orice produs Delimano la alegere, care nu are prețul deja redus - orice îți dorești și oricât ar costa. 
Reducerea este valabilă pentru 30 zile, așa că nu rata ocazia! Apreciem încrederea pe care o ai în produsele noastre și vom face 
tot posibilul pentru a oferi în continuare serviciile pe care le meriți cu adevărat.

Cu stimă,

Brand Manager Delimano

BINE AȚI VENIT

(022)264141 www.delimano.md  •  în magazine

10%
REDUCERE

Valabilă 30 de zile

Stimate cumpărător Delimano Multicooker,
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