
Джой машина за хляб 
твоята домашна пекарна  
и много повече от това!
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С автоматични програми и 
лесна за използване – мо-
жете да приготвяте какъвто 
хляб си пожелаете – от кла-
сически бял или Френски до 
по-бързите за приготвяне, с 
по-плътна текстура видове 
хляб. Лесно е, само поставя-
те съставките вътре, избира-
те измежду разнообразието 
от програми и включвате.

Уредът ви позволява да се 
справите с многобройни-
те си задачи – можете да се 
фокусирате върху по-важни-
те занимания, като готвене, 
родителски ангажименти и 
домакински задължения.
По-лесен и чист процес на 
приготвяне, в сравнение с 

ЗАЩО СЕ НУЖДАЕТЕ ОТ МАШИНА ЗА ХЛЯБ?
Защо ви е Джой Машина За Хляб, ако си имате фурна? 
Ето 9 причини за това!

Всички обичаме пресен хляб. Ароматът, вкусът, насла-
дата от първата хапка… Приготвянето на хляб обаче от-
нема доста време и усилия. 

По време на карантината, времето отново не достига – 
работим от вкъщи, занимаваме се с обучението на де-
цата и изпълняваме домакинските си задължения. Ако 
искаме пресен хляб всеки ден, имаме два възможни 
вариантa: 

• да ходим до магазина всяка сутрин (което се опит-
ваме да избегнем),

• или да си приготвяме хляб сами (перфектно! Ако 
нямате работа, деца и куче, за които да се грижите).

Имаме решение за вас – Делимано Джой машина за хляб.

Изберете размер на хляба 
и цвят на коричката.

БЕЗГЛУТЕНОВА 
ПРОГРАМА

700 г  
или 900 г

Светла, средна 
или тъмна

фурните – всички процеси 
се случват вътре в машина-
та за хляб – без бъркотия в 
кухнята!
Вие контролирате всичко 
по отношение на хляба – 
правилата и съставките са 
по ваш избор. Имате непо-
носимост към глутен? Няма 
проблем. Има специална 
програма за вас! Предпочи-
тате хлябът да е черен или 
бял? Просто изберете цвета.  
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Спестява пари в далеч-
на перспектива – фурни-
те консумират голямо ко-
личество енергия, което 
води до висока сметка, 
затова машината за хляб 
е с по-висока енергийна 

Направете си 
мармалад

Приготвяйте вся-
какъв вид тесто

Опечете 
си кекс

Направете си 
кисело мляко

Направете си 
хляб

* Това е валидно за всички програми с изключение на (бърз, тесто, кекс, сладко, кисело мляко, омесване) 
** За тази програма не препоръчваме да използвате функцията за отложено печене,  
      защото това няма да доведе до добри резултати
*** Предварително зададено време; може да бъде настроено на 6-12 часа      
**** Предварително зададено време; може да се настрои от 10 до 60 минути

ефективност. Освен това, 
ако си купувате съставки-
те за хляба, ще ви излиза 
по-евтино и здравословно, 
отколкото готов хляб от ма-
газина.

ПРЕГЛЕД НА ПРОГРАМИТЕ
Запознайте се с програмите и изберете подходящата за 
любимия си хляб или десерт.

              НАСТРОЙКИ НА 
ПРОГРАМИТЕ

ПРОЦЕСИ

7. 
БЕЗГЛУТЕНОВ 8. КЕКС 9. СЛАДКО 10. КИСЕЛО 

МЛЯКО 11. ОМЕСВАНЕ 12. ПЕЧЕНЕ

900 г 700 г

03:35 03:30 02:55 01:20 10:00 00:18 01:00

ч : м ч : м ч : м ч : м ч : м ч : м ч : м

ОМЕСВАНЕ/ СМЕСВАНЕ 12 12 10 15 мин варене 18

RAISING / FERMENTING 20 20 5

ОМЕСВАНЕ / СМЕСВАНЕ 
(в тази фаза добавете  
плодове или ядки)**

13 13 20

ВТАСВАНЕ / 
ФЕРМЕНТАЦИЯ 90 90 65 45 мин смес- 

ване & варене
10:00***

(часа)

ПЕЧЕНЕ / ГОТВЕНЕ 80 75 75 20 мин 
почивка 60 ****

ЗАПАЗВАНЕ НА ХЛЯБА 
ТОПЪЛ след приключване  

на програмата
60 60 60

ОТЛОЖЕНО ПЕЧЕНЕ 13:00 13:00

              НАСТРОЙКИ НА 
ПРОГРАМИТЕ

ПРОЦЕСИ

1. ОБИКНОВЕН 2. ФРЕНСКИ 3. ПЪЛНО-
ЗЪРНЕСТ 4. БЪРЗ 5. СЛАДЪК 6. ТЕСТО

900 г 700 г 900 г 700 г 900 г 700 г 900 г 700 г

03:10 03:03 04:00 03:50 03:55 03:47 02:25 03:05 03:00 01:30

ч : м ч : м ч : м ч : м ч : м ч : м ч : м ч : м ч : м ч : м

ОМЕСВАНЕ / СМЕСВАНЕ 10 9 18 16 10 9 10 10 10 18

ВТАСВАНЕ / ФЕРМЕНТАЦИЯ 20 20 40 40 25 25 12 5 5 72

ОМЕСВАНЕ / СМЕСВАНЕ 
(в тази фаза добавете  
плодове или ядки)**

15 14 22 19 20 18 13 20 20

ВТАСВАНЕ / ФЕРМЕНТАЦИЯ 65 65 75 75 95 95 30 70 70

ПЕЧЕНЕ / ГОТВЕНЕ 80 75 85 80 85 80 80 80 75

ЗАПАЗВАНЕ НА ХЛЯБА 
ТОПЪЛ след приключване  

на програмата
60 60 60 60 60

ОТЛОЖЕНО ПЕЧЕНЕ 13:00 13:00 13:00** 13:00 13:00 13:00

И това не е всичко, можете да си 
приготвяте и други деликатеси, 
освен вкусен хляб! 
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Хлябът е готов, но вие 
не сте – няма проблем. 
Уредът ще запази хля-
ба ви топъл.
Веднага щом приключи 
с печенето, той ще прев-
ключи на режим ЗАТОП-
ЛЯНЕ и ще запази пряс-
но изпечения хляб топъл 
в рамките на следващи-
те 60 минути. 

Хляб със закъснение – но точно навреме
Голяма част от уредите имат функция за отложено пече-
не, но нека си признаем, ползваме ли я наистина? Мно-
зинството от хората вероятно не. Защо е така? Може би 
защото не знаят как, кога и защо да я използват.  

Ето един пример:

В момента е 20:30 и искате да се насладите на прясно изпе-
чен хляб на следващата сутрин в 7:00 – това означава след 
10 часа и 30 минути.

Изберете желаната програма, цвят на коричката и размер 
на хляба, натиснете  “+”, за да добавите нужното време, до-

като се появи на LCD екрана 10:30. След това само 
включете уреда. Той ще активира програмата с отло-
жен старт.  На екрана ще се отброява и показва оста-
ващото време. 

В 7:00 сутринта, хлябът ще е готов! А ако искате да се 

поизлежавате още малко в леглото, уредът ще запази хляба 
топъл за следващите 60 минути!

Трябва обаче да вземете под внимание факта, че не все-
ки вид хляб е подходящ за прилагане на функцията за от-
лагане – например, ако приготвяте рецепти за хляб, които 
включват лесно развалящи се съставки като яйца, прясно 
мляко, плодове, лук и др. 

ПРЕПОРЪКИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ПО-ДОБРИ РЕ-
ЗУЛТАТИ ПРИ ПОЛЗВАНЕТО НА ДЕЛИМАНО 
ДЖОЙ МАШИНА ЗА ХЛЯБ
Използвайте пресни съставки

Винаги се уверявайте, че съставките които използ-
вате, са пресни. 

• Брашно – Ако сте съхранявали брашното дълъг период 
от време, то може да е абсорбирало влага или да се е 
изсушило твърде много. Препоръчваме да използвате 
прясно брашно за хляб.

• Мая – Прясната мая може би е най-важната съставка 
при приготвянето на хляб. Ако маята не е прясна, хля-
бът може да не втаса. По-добре е да купите нова мая, 
вместо да рискувате с такава, която сте съхранявали 
известно време.

Ако не сте сигурни, дали маята е прясна, може-
те да я тествате:

• Напълнете чаша с вода, след това добавете 2 су-
пени лъжици захар и разбъркайте. 

• Поръсете няколко чаени лъжици от маята по по-
върхността на водата и изчакайте. 

13 ЧАСА
ОТЛОЖЕН СТАРТ

ФУНКЦИЯ 
“ПОДДЪРЖАЙ 

ТОПЛО”

ЧАС
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• След 15 минути, маята трябва да образува пяна и да се 
усети отчетлива миризма. Ако няма подобни реакции, 
маята е стара и трябва да се изхвърли.  

Използвайте точни мерки 
Това е най-важният фактор при правенето на хляб. Ви-
наги измервайте съставките прецизно. 

Редът на добавяне на съставките има значение 
Добавяйте съставките в съда за печене точно в съ-
щия ред, посочен в рецептата. Принципното правило е 
следното:

• ПЪРВО: течните съставки 
• ВТОРО: сухите съставки 
• НАКРАЯ: маята – направете плитко кладенче в сухите 

съставки и добавете в него маята, така че да няма ни-
какъв контакт между нея и течностите или солта. Това 
е особено важно, когато ползвате функцията за Отла-
гане. Не е добре маята да се активира на твърде ранен 
етап от процеса!

Какво брашно да изберете? 
Вместо универсално брашно, по-добре е да използва-
те различни видове, които имат по-високо съдържание 
на протеини и ще осигурят по-добра текстура на хляба. 
Ако в рецептата не е посочено изрично, използвайте 
брашно за хляб. Независимо какъв вид брашно сте 
избрали, винаги го пресявайте. Това добавя въздух в 
него, а маята се нуждае от въздух, за да е най-ефек-
тивна. Пресяването ще допринесе за по-равномерното 
втасване на тестото.

Безглутеново брашно 
Глутеновият протеин е необходим, за да може хлябът 
да постигне желаната текстура и форма. Но ако го 
премахнете от уравнението, всеки път ще получавате 
нежелани резултати. Като противодействие на това, 
в безглутеновото брашно се използват допълнителни 
съставки. Това обикновено са ксантанова гума, гуаро-
ва гума, хидроксипропил метилцелулоза (HPMC), царе-
вично нишесте или яйца. Въпреки че тези съставки се 
считат за безвредни, моля, консултирайте се с лекар 
или специалист относно консумацията им. Предлагаме 
ви универсална рецепта за смес с безглутеново браш-
но, подходяща за приготвяне на хляб, с нишесте като 
заместител на глутена.

Общо количество на сместа: 4 чаши
• 1 ½  чаша пълнозърнесто брашно

• Можете да избирате между следните пълнозърнести 
брашна: брашно от кафяв ориз, брашно от елда, браш-
но от просо, овесено брашно, брашно от киноа, брашно 
от сорго или от теф. Ако искате смес за бял хляб, тогава 
заместете пълнозърнестото с брашно от бял ориз.

• 1 ½ чаша нишесте
• Можете да избирате между следните видове нишесте-

та: картофено, брашно от сладък ориз, от тапиока, от 
арарут и царевично нишесте.

• ½ чаша бяло брашно
• Можете да избирате между следните видове бяло 

брашно: брашно от бял ориз, бадемово брашно, 
лешниково брашно, маса харина
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• ½ чаша брашно от боб
• Можете да избирате между следните видове бобово 

брашно: брашно от нахут, брашно от урад, брашно от 
фава и соево брашно.

Добавки 
Добавки като плодове и ядки трябва да се прибавят 
към сместа за хляб по-късно, след като е преминал ета-
па на първото втасване. Добавяйте сушените плодове, 
зеленчуци и сушени подправки, като внимавате да не 
влизат в контакт с течните съставки в съда за хляба. 
Ако ги сложите твърде рано (след първото месене), те 
ще абсорбират вода и така ще нарушат химическия ба-
ланс на хляба. 

Температура на съставките 
За да осигурите оптимална активност на дрождите в 
маята, уверете се, че съставките са със стайна темпе-
ратура (тоест между 27-32°C), освен ако не е посочено 
друго изискване. Ако температурата на съставките е 
твърде ниска или твърде висока, това може да повлияе 
на процеса на втасване и изпичане на хляба.

Проверявайте тестото 
Понякога ще искате да проверявате консистенцията 
на тестото, след като вече сте го сложили в машината 
за хляб.
• Можете да го направите само по време на омесва-
щия цикъл, след около 10 минути (или 35 минути при 
програмата Пълнозърнест хляб, тъй като там втасва-
нето трае около 25 минути).  
• НЕ ОТСТРАНЯВАЙТЕ СЪДА, нека си остане заключен 
в уреда.  

• НЕ ИЗКЛЮЧВАЙТЕ МАШИНАТА ЗА ХЛЯБ, за да 
нагласите тестото. 

• Ето какво трябва да направите:
• Отворете капака на машината за хляб по време на 

втория цикъл на месене и проверете консистенцията 
на тестото. 

• Тестото е „точно каквото трябва“, когато е гладко 
на вид, меко на допир, оставя леки следи по пръстите 
ви, а дъното на съда за хляб е без полепнали остатъци 
от тесто. Ако има брашно по страните на съда, използ-
вайте силиконова шпатула, за да го премахнете.  

• Тестото е твърде влажно – Ако тестото е много леп-
каво или влажно, полепва по страните на съда и из-
глежда по-скоро като смес за палачинки, отколкото 
като тесто, поръсете го с брашно, добавете една супе-
на лъжица брашно наведнъж, докато тестото се офор-
ми на гладка, кръгла и суха топка и се завърта лесно 
в съда.  

• Тестото е твърде сухо – Ако тестото е твърдо, люспес-
то или сухо и уредът се затруднява при омесването, или 
започва да издава „почукващи“ звуци, това означава, 
че тестото е твърде сухо. За да коригирате проблема, 
напръскайте с хладка вода (тоест между 27-32°C) и 
сипете една чаена лъжичка вода наведнъж, докато 
топката тесто стане гладка, кръгла и суха и се завърта 
лесно в съда.

Правилото на 15-те минути
За по-добри резултати, изчакайте 15 минути, 
преди да нарежете хляба: нуждае се от време, 
за да изстине.
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Съхранение – Запазете хляба свеж за по-дълго.
• Няма съдържание на консерванти в домашния хляб, 

така че е необходимо да го съхранявате във вакууми-
ран найлонов плик за около 3 дни. Ако желаете, може-
те да поставите стрък целина в плика, за да се запази 
свеж хляба за по-дълго време. 

• Съхраняването на хляба в хладилника води до по-бър-
зото му изсъхване.  

• Тестото може да се замрази след първото втасване, 
оформете го на топчета и ги замразете отделно. След 
като се замразят, ги поставете в пликове с цип. След 
размразяване, следвайте стъпките за приготвяне след 
първото втасване. 

• За да замразите прясно изпечен хляб, първо го оста-
вете да изстине напълно, преди да го поставите в плик. 
Използвайте два найлонови плика за замразяване.  

• Извадете хляба от фризера и го оставете да се раз-
мразява в хладилника (поне 6 часа или една нощ за 
цял хляб и 2 до 3 часа за отделни филийки). Загрейте 
фурната до 190°C и „освежете“ хляба от 3 до 5 минути.

• Можете да съхранявате тесто във фризер за 6 месеца, 
а хляб – 3 месеца.   

ВАЖНИ СЪВЕТИ
Винаги първо сипвайте течните съставки в съда (вода, 

мляко, мътеница, сметана, мед, мазнини), отгоре изси-
пете брашното и накрая добавките. Течните съставки 
трябва да се охладени (в хладилник). 
Маята, захарта и солта не трябва да влизат в контакт 
помежду си преди омесването на тестото (най-добре е 
да ги изсипете в съда в противоположни ъгли). 

14  Обикновен бял хляб
16  Пълнозърнест хляб
18 Пшенично-ръжен хляб с кисело мляко
20 Хляб от елда с орехи
22 Безглутенов хляб с ниско съдържание  
 на въглехидрати (LCHF) 
24 Кръгли хлебчета
26 Млечен хляб с червени боровинки
30 Кисело мляко, приготвено с машината за хляб 
32 Сладко от боровинки 
34 Най-доброто тесто за пица
36 Тесто за кроасани

ЗАБЕЛЕЖКА: Крайният резултат може да варира, в зависимост от вида на 
съставките и от околните условия. Ако е необходимо, направете леки промени, 
за да постигнете по-добри резултати.

РЕЦЕПТИ – СЪДЪРЖАНИЕ
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Съставки: 
• 150 мл вода
• 150 мл мляко
• 30 г разтопено масло
• 270 г пшенично брашно за хляб „тип 750“
• 270 г пшенично брашно „тип 520“
• 1 ч.л сол
• 1 с.л. захар
• 1 пакетче суха мая (7 г)

Начин на приготвяне: 
• Първо сипете течните съставки  

(вода, мляко и масло) във формата за 
печене на хляб.

• Добавете сместа от двата вида брашно, 
след това солта от едната страна и 
захарта и маята от другата страна.

• Изберете Бърза програма  
(Quick program).

ОБИКНОВЕН БЯЛ ХЛЯБ 



16 17 Готви. Празнувай. Всеки ден.

Съставки: 
• 150 мл вода
• 150 мл мляко
• 2 с.л. зехтин
• 350 г пшенично брашно за хляб „тип 750“
• 150 г пълнозърнесто пшенично брашно  

„тип 2000“
• 40 г пшенични трици
• 1 ч.л сол
• 1 с.л. захар
• 1 пакетче суха мая (7 г)

Начин на приготвяне: 
• Смесете двата вида брашно. 
• Първо сложете течните съставки (вода, 

мляко и зехтин) в съда за печене на хляб.
• Добавете сместа от двете брашна. 
• Добавете солта от едната страна на съда и 

захарта и маята от другата страна. 
• Изберете Основна програма, 900 г.  

(Basic program, weight 900 g).

ЗАБЕЛЕЖКА: За тази рецепта не препоръчва-
ме да използвате функцията за Отлагане, тъй 
като може да не доведе до добри резултати. 

ПЪЛНОЗЪРНЕСТ ХЛЯБ



18 19 Готви. Празнувай. Всеки ден.

Съставки: 
• 100 мл вода 
• 2 с.л. рапично олио
• 200 мл натурално кисело мляко
• 450 г пшенично брашно „тип 500“ 
• 75 г пълнозърнесто ръжено брашно 

„тип 2000“ 
• 1 пакетче суха мая (7г)
• 1 ч.л. сол
• 1 с.л. захар

Начин на приготвяне: 
• Смесете двата вида брашно.
• Първо сложете течните съставки (вода, 

кисело мляко и олио) във формата.
• Добавете сместа от двата вида брашно.
• Добавете солта от едната страна на формата 

и захарта и маята от другата страна.
• Изберете Основна програма, 900 г.  

(Basic program, weight 900 g).

ПШЕНИЧНО-РЪЖЕН ХЛЯБ  
С КИСЕЛО МЛЯКО



20 21 Готви. Празнувай. Всеки ден.

Съставки: 
• 150 мл вода
• 150 мл мляко
• 2 с.л. зехтин
• 470 г пшенично брашно за хляб „тип 750“
• 70 г брашно от елда
• 1 пакетче суха мая (7 г)
• 1 ч.л. сол
• 1 с.л. захар от тръстика
• 1 с.л. меласа от захарна тръстика*
• 80 г нарязани орехи

Начин на приготвяне: 
• Първо добавете течните съставки (вода, олио 

и мляко) във формата за печене на хляб.
• След това добавете сместа от двата вида 

брашно.
• Сложете сол от едната страна на формата и 

мая и захар от другата.
• Поръсете с нарязани орехи накрая.
• Изберете Основна програма, 700 г.  

(Basic program, weight 700 g).

* Можете да изберете всякакъв друг вид 
меласа или да я пропуснете.

ХЛЯБ ОТ ЕЛДА С ОРЕХИ



22 23 Готви. Празнувай. Всеки ден.

Съставки: 
• 200 мл вода
• 6 с.л. кокосово масло
• 2 с.л. ябълков оцет
• 4 яйца
• 60 г едро смляно кокосово брашно
• 100 г бадемово брашно
• 180 г смляно ленено семе
• 2 лъжици бакпулвер
• 1 ч.л. сол
• 2 с.л. живовляк
• 70 г слънчогледови семки

Начин на приготвяне: 
• Смесете всички сухи съставки в купа 

(кокосовото брашно, бадемовото брашно, 
смляното ленено семе, слънчогледовите 
семки, живовляка, бакпулвера и солта).

• Сложете яйцата, кокосовото масло, водата 
и оцета във формата за хляб.

• Добавете сместа от сухите съставки към 
течните съставки.

• Изберете програмата за Безглутенов хляб  
(gluten-free bread program).

БЕЗГЛУТЕНОВ ХЛЯБ С НИСКО 
СЪДЪРЖАНИЕ НА ВЪГЛЕХИДРАТИ (LCHF)



24 25 Готви. Празнувай. Всеки ден.

Съставки: 
• 120 мл вода
• 120 мл мляко
• 25 мл слънчогледово олио
• 400 г пшенично брашно „тип 500“
• 1 пакетче суха мая (7 г)
• 1 ч.л. сол
• 1 ч.л. захар

Начин на приготвяне: 
• Поставете първо течните съставки 

(млякото, водата и олиото) във формата 
за печене на хляб.

• След това добавете брашното.
• Сложете солта от едната страна на 

формата, а маята и захарта от другата.
• Изберете програмата за Тесто за хляб 

(bread dough program).

КРЪГЛИ ХЛЕБЧЕТА



26 27 Готви. Празнувай. Всеки ден.

Съставки: 
• 250 мл мляко
• 2 ч.л. мед
• 50 г масло 
• 500 г пшенично брашно „тип 500“ 
• 1 пакетче суха мая (7 г)
• 1 ч.л. сол 
• 1 ч.л. захар 
• 50 г сушени червени боровинки

Начин на приготвяне: 
• Нарежете червените боровинки.
• Първо добавете течните съставки  

(мляко, масло и мед) във формата.
• Добавете брашното и след това солта 

от едната страна на формата и маята и 
захарта от другата.

• Накрая добавете червените боровинки.
• Изберете Основна програма, 700 г.  

(Basic program, weight 700 g).

МЛЕЧЕН ХЛЯБ С  
ЧЕРВЕНИ БОРОВИНКИ



28 29 Готви. Празнувай. Всеки ден.

БРАУНИТА, КИСЕЛО 
МЛЯКО, СЛАДКО & 

ДРУГИ ДЕЛИКАТЕСИ, 
за които не ви е 

хрумвало, че можете 
да приготвяте с 

машината за хляб



30 31 Готви. Празнувай. Всеки ден.

Съставки: 
• 1 л пълномаслено мляко 
• 100 мл кисело мляко с живи бактерии  

(закваска)

Начин на приготвяне: 
• Сложете пълномасленото мляко и киселото 

мляко с живите бактерии в съда. 
• Изберете програмата за Кисело мляко 

(Yogurt program) и натиснете бутона  
START / STOP. 

• След като стане готово, разпределете 
в буркани, съхранявайте в хладилник и 
консумирайте в рамките на 3 дни.

ЗАБЕЛЕЖКА: По време на процеса, моля,  
не отваряйте и не разклащайте горния капак, 
в противен случай това ще повлияе върху 
качеството на ферментацията.

КИСЕЛО МЛЯКО, ПРИГОТВЕНО  
С МАШИНАТА ЗА ХЛЯБ



32 33 Готви. Празнувай. Всеки ден.

Съставки: 
• 500 г боровинки 
• 300 г захар на гранули
• 1 с.л. лимонов сок 
• 1 с.л. пектин

Начин на приготвяне: 
• Измийте и почистете боровинките. 
• Първо добавете боровинките в съда за 

печене, след това захарта, лимоновия сок 
и пектина. Разбъркайте добре. 

• Изберете програма Сладко (Jam) и 
натиснете бутона START / STOP. 

• След като стане готово, разпределете 
сладкото в стерилизирани буркани. 

• Затворете с капачки, съхранявайте в 
хладилник и консумирайте след  
няколко дни.

СЛАДКО ОТ БОРОВИНКИ



34 35 Готви. Празнувай. Всеки ден.

Съставки: 
• 200 мл вода
• 1 с.л. зехтин
• 400 г пшенично брашно „тип 500“
• 1 пакетче суха мая (7 г)
• 1 ч.л. сол
• 1 с.л. захар

Начин на приготвяне: 
• Първо добавете течните съставки във 

формата, след това сухите и направете в 
тях кладенче, в което да добавите маята. 

• Изберете програма за Тесто (Dough 
program).

• След няколко минути проверете тестото. 
Уверете се, че съставките са добре 
смесени и тестото не е твърде влажно 
или прекалено сухо. Ако е прекалено сухо, 
добавете 1 ч.л. вода наведнъж. Ако е 
твърде лепкаво, добавете 1 ч.л брашно. 

• След като приключи програмата (отнема 
около 90 минути) – поставете тестото 
върху леко набрашнена повърхност и му 
придайте желаната форма за пица, а след 
това го покрийте с любимите си съставки.

НАЙ-ДОБРОТО ТЕСТО ЗА ПИЦА



36 37 Готви. Празнувай. Всеки ден.

Съставки: 
• 120 мл мляко
• 80 г заквасена сметана
• 40 мл слънчогледово олио
• 2 яйца
• 454 г пшенично брашно “тип 500“
• 1 пакетче суха мая (7 г)
• 1 ч.л. сол
• 50 г захар
• Любим пълнеж (шоколадов крем,  

мармалад или сладко)

Начин на приготвяне: 
• Първо излейте течните съставки (млякото, 

сметаната, яйцата и олиото) във формата за 
печене.

• След това добавете брашното.
• Сложете солта от едната страна на формата, 

а маята и захарта от другата.
• Изберете програма Тесто за хляб  

(Bread dough program).

ТЕСТО ЗА КРОАСАНИ



www.delimano.bg

Джой 
Грил & уред  
за санд- 
вичи

Джой 
XXL Уред за палачинки и катми

Джой 
Уред за 
сладолед

Джой 
Уред за 
кисело 
мляко

Джой 
Чопър 3 в 1
чопър  
+ миксер  
+ пасатор

Ютайл 
Ел. уред за 
палачинки

Джой 
Дехидрататор 
за храна

Джой 
Фемили  
снак пак

Ютайл 
Уред за варене  
на яйца

Джой 
Мелачка  
за месо

Станете по-независими с уредите  
„направи си сам“ на Делимано.


