
БРАВА СПРИНГ СЛАЙСЕР 

Перфектни
резени,

всеки път!



УНИКАЛЕН 
ДИЗАЙН С 
ПРУЖИНЕН 

МЕХАНИЗЪМ

32 Готви. Празнувай. Всеки ден.

ПЪРВО НАСТРОЙТЕ 
НУЖНАТА ФОРМА И 

ДЕБЕЛИНА, СЛЕД ТОВА…

Рязане на слайсове? 
Рендосване? Перфектно 
оформени резени, пръчици 
или кубчета? Питате се как? 
Опитайте с Делимано Брава 
Спринг Слайсер. С този 
уникален уред, рязането 
на зеленчуци е като детска 
игра и е напълно безопасно.

Уникален дизайн с пружинен механизъм
С този уред режете лесно, бързо и безопасно, с бутало и пру-
жинен механизъм, този уред е напълни различен. Натиснете 
буталото надолу и тo автоматично се връща нагоре. Един уред, 
който значително ще улесни работата ви в кухнята.

Не е нужно да сменяте остриетата
Докато чете-
те този текст и 
без да сте го из-
пробвали, този 
уред може да Ви 
напомни за ед-
новремешните 
слайсери с без-
брой остриета, 
които препъл-
ват чекмедже-

тата, но в крайна сметка не вършат много полезна работа. Де-
лимано Брава Спринг Слайсер е различен. Тройната система 
на рязане е вградена и лесно се настройва посредством три 
копчета, с които регулирате формата и дебелината на рязане. 
Не е необходимо да пълните кухненските си шкафове с без-
брой слайсери и рендета. Делимано Спринг Слайсер комби-
нира много функции в един уред! 

... РЕЖЕТЕ НА СЛАЙСОВЕ

... ЖУЛИЕНИ, РЕНДОСВАЙТЕ

& ОЩЕ!

... РЕЖЕТЕ НА ПРЪЧИЦИ
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Лесен за използване = лесен за почистване
Режете лесно и почиствате лесно! С него получавате четка, 
която ще Ви помогне да отстраните остатъците от храна, под 
течаща вода. Можете да го миете и в съдомиялна. След като 
го почистите, можете да го съхранявате в чекмедже – не за-
ема много място. 
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БОРОВИНКИ

СЪДЪРЖАНИЕ

Хайде да започваме!
Слайсерът е удивителен и ще Ви вдъхнови да експеримен-
тирате с нови рецепти. Ще Ви дадем начален старт с някол-
ко идеи. Използвайте  Делимано Брава Спринг Слайсер,  за 
приготвяне на топли и студени ястия, основни блюда, гарни-
тури и салати, десерти и предястия.



76 Готви. Празнувай. Всеки ден.

Съставки
•	 червено зеле 
•	 краставица
•	 репички
•	 моркови
•	 чушки Камба
•	 червен лук 
•	 магданоз    
•	 сусамови семена 
•	 зехтин
•	 лимон 

Начин на приготвяне 
Нарежете всички зеленчуци със Спринг слайсера. Под-
правете ги със зехтин и лимонов сок. Добавете малко 
сол и сусамови семена.

СВЕЖА 
ЗЕЛЕНЧУКОВА 

САЛАТА



98 Готви. Празнувай. Всеки ден.

СЛАДЪК 
КАРТОФЕН 

ЧИПС

Съставки
•	 1 средно голям сладък картоф 
•	 1 с.л. рапично олио 
•	 ¼ ч.л. морска сол 
•	 ¼ ч.л. прясно смлян черен пипер 
•	 1 ч.л. нарязан пресен розмарин (по избор) 

Начин на приготвяне 
•	 Почистете сладкия картоф и го нарежете на слайсове, 

с дебелина 0,5 см. 
•	 В голяма купа със студена вода, накиснете слайсове-

те за 20 минути. Отцедете ги и попийте водата с кух-
ненска хартия. 

•	 В подсушена купа добавете олиото, солта, пипера и 
розмарина. Потопете картофите в сместа, докато се 
покрият изцяло с нея. 

•	 Поставете ги в покрита, с хартия за печене, тава и 
печете в предварително загрята фурна на 180°C за 
30 минути. 

•	 Сервирайте веднага, или след като изстинат, или ги 
съхранявайте в херметически пластмасов контейнер.

Чипсът Ви ще стане още  
по-вкусен и то само за  

15 минути, ако го приготвите 
с Делимано Еър Фрайер! 

Вижте повече на 
www.delimano.bg
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РАТАТУЙ 
Рататуй
•	 1-2 чаши доматен сос 
•	 2 скилидки чесън (пресовани) 
•	 3-4 стръка мащерка  
•	 2 с.л. зехтин
•	 ½ ч.л. чили на люспи 
•	 1 патладжан 
•	 1 жълта тиква 
•	 1 тиквичка 
•	 1 червена чушка 

•	 2-3 картофа 
•	 сол и черен пипер

Сос Бешамел
•	 1 с.л. безсолно масло 
•	 1 с.л. универсално брашно 
•	 1 чаша прясно мляко 
•	 щипка индийско орехче

Съставки

Начин на приготвяне 
•	 Загрейте предварително фурната на 180 °C. Сложете 2 чаши посолена вода да 

заври. Добавете нарязаните на слайсове картофи, да поврат за 3-4 минути. От-
цедете и оставете настрани. Докато картофите се варят и изстиват, нарежете 
на фини слайсове другите зeленчуци – тиквата, чушката и патладжана. 

•	 За да приготвите бешамела, загрейте 1 чаша прясно мляко. Оставете настра-
ни. Загрейте 1 с.л. масло на тигана. Добавете 1 с.л. брашно и запържете за 
1-2 минути. Не позволявайте брашното да покафенее. Добавете топлото мля-
ко, ¼ от чашата наведнъж и разбъркайте добре, за да не се образуват бучки. 
Продължете да готвите, докато соса се сгъсти. Подправете със сол, индийско 
орехче и черен пипер. Оставете настрани.

•	 Намажете с олио съда за печене. Излейте слой доматен сос, добавете пресова-
ния чесън, мащерката, чилито, солта и зехтина. Разпръснете бешамел соса отго-
ре и разбъркайте леко с доматения сос.  

•	 Наредете отгоре слой зеленчуци. Ако искате ястието Ви да изглежда зашеме-
тяващо, подредете зеленчуците спираловидно. Напръскайте със зехтина. По-
ръсете със солта, мащерката и черния пипер. 

•	 Покрийте с пергаментова хартия. Печете за 55-60 минути или докато  зелен-
чуците омекнат. Ще видите, как доматения сос образува мехурчета отстрани. 

•	 Оставете да изстине за 5 минути. Сервирайте с хрупкав хляб и се насладете.

Можете да приготвите Рататуй в  
Делимано Стоун Ледженд 5 звезди  

Кръгла тава 26 см! 

Вижте повече на www.delimano.bg



1312 Готви. Празнувай. Всеки ден.

Съставки
•	 2 малки тиквички  
•	 ½ червена или жълта чушка 
•	 2 наденици 
•	 8 броя чери домати
•	 2 с.л. зехтин

Начин на приготвяне
•	 Загрейте предварително фурната на 200°C. 
•	 Нарежете тиквичките на слайсове и чушката на по-

големи парчета.
•	 Нарежете надениците на 3 или 4 парчета, с кухненски 

ножици. 
•	 Наредете чери доматите, чушката, тиквичките и на-

деницата, в произволен ред, на дървени или метални 
шишчета. 

•	 Намажете шишчетата със зехтин и ги поставете в съда 
за печене.  

•	 Печете за 20 минути.

СЪВЕТ: Домашно приготвеният кебап винаги е добра 
идея за вечеря.

КЕБАП С 
НАДЕНИЦА И 
ЗЕЛЕНЧУЦИ



1514 Готви. Празнувай. Всеки ден.

Съставки

Начин на приготвяне
•	 Загрейте предварително фурната на 200°C. 
•	 Обелете ябълките, почистете от семето и нарежете на слайсове. 

Сливите нарежете също на слайсове и след това на половинки; 
сложете ги в купа със захар, 2 с.л. брашно и канелата. Оставете 
настрани. 

•	 В друга купа, смесете останалото брашно и захар и добавете сту-
дените парчета масло. Намачкайте с вилица, докато сместа стане 
на трохи.  

•	 Напръскайте с 2 с.л. ледена вода и малко количество лимонов сок. 
Омесете с ръце, докато получите топка. Добавете малко брашно 
или вода, ако е необходимо. Не месете тестото твърде дълго. 

•	 Можете да увиете тестото и да го сложите в хладилника за ½ час 
или да го разточите с диаметър, достатъчно голям, за да покрие 
съда за печене на пая, включително и страничните му стени. Ако 
има дупки в тестото, закрийте ги и изравнете краищата на тестото. 

•	 Изсипете плодовете и разпръснете боровинките най-отгоре. 
•	 Печете за 40 до 45 минути на 200°C.

Блат: 
•	 115 г безсолно студено масло, 

нарязано на малки парчета 
•	 1¼ чаша брашно 
•	 2 с.л. захар 
•	 ледена вода 
•	 лимонов сок 

Пълнеж: 
•	 4 до 5 сладки ябълки 
•	 8 до 10 узрели сливи 
•	 ¼ чаша диви боровинки 
•	 ¼ до ½ чаша захар, в 

зависимост от сладостта на 
плодовете 

•	 1/3 чаша брашно 
•	 1 ч.л. канела

ПАЙ С 
ЯБЪЛКИ, 
СЛИВИ И 

БОРОВИНКИ

Можете да приготвите пая в  
Делимано Стоун Ледженд 5 звезди 

Кръгла тава 26 см! 

Вижте повече на www.delimano.bg
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Джой 
Грил & уред  
за санд- 
вичи

Джой 
XXL Уред за палачинки и катми

Джой 
Мелачка  
за месо

Джой 
Уред за 
сладолед

Джой 
Уред за 
кисело 
мляко

Джой 
Чопър 3 в 1
чопър  
+ миксер  
+ пасатор

Ютайл 
Ел. уред за 
палачинки

Готви вкусно и забавно с Делимано! 
www.delimano.bg

Джой 
Фемили  
снак пак

Ютайл 
Уред за варене  
на яйца


