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Kopā – vislabākais veids, kā ieturēt maltīti
Angļi mēdz teikt – ģimene, kas ieturas kopā, arī turas kopā. Zinātnieki to apstiprina – ir konstatēti
būtiski ieguvumi, ko sniedz maltītes baudīšana kopā ar ģimeni vai draugiem.
Ieturoties kopā ar ģimeni, bērni parasti apēd vairāk un labprātāk pagaršo jaunus ēdienus. Ēdienreizes
ļauj viņiem mācīties saskarsmi un saziņu ar apkārtējiem. Viņi apgūst ģimenes vērtības un tradīcijas.
Vairāki pētījumi pat liecina, ka kopīgas maltītes samazina
depresijas risku un uzlabo pašapziņu. Tas ir laiks, ko
veltīt attiecību stiprināšanai, smiekliem un sarunām.
Turklāt ēdienreizes palīdz atbrīvoties no dienas gaitā
uzkrātās spriedzes – garda un veselīga maltīte kopā
ar saviem mīļajiem pēc aizņemtas darbadienas ļauj
atslābināties un aizvadīt mierpilnu vakaru.

Kāpēc Delimano multivārāmais katls ir ideāli
piemērots tev un tavai ģimenei?
•
•
•
•
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Tas ir daudzfunkcionāls.
Tas ātri pagatavo maltīti, neatpaliekot no mūsdienu
straujā dzīves ritma.
Tajā gatavotais ēdiens saglabā vitamīnus, minerālvielas
un uzturvielas, gādājot, lai tu ieturētu veselīgas maltītes.
Multivārāmā katla tilpums ļauj gatavot ēdienus, kas iepriecinās arī kuplākas ģimenes. Turklāt tas ir lieliski
piemērots svētkiem un viesībām, kad gribas vairāk laika pavadīt kopā ar ciemiņiem, nevis virtuvē.

Kā Delimano
multivārāmais
katls var tev
palīdzēt?
Tas ir katls ar daudzveidīgu
pielietojumu, kurš ļauj tev
pagatavot dažādus ēdienus,
nospiežot tikai vienu pogu.

Tvaicēti ēdieni

Sautējumi

Cepti ēdieni

Rīsi

Jogurts

Putras

Sous-vide

Pilngraudu ēdieni

Zupas

Maize

Kūkas

Pasta

PRIME

tvaicēti ēdienu, sautējumi,
cepti ēdieni, rīsi.

OPTIMO

tvaicēti ēdienu, sautējumi,
cepti ēdieni, rīsi, jogurts,
putras.

SELECT

tvaicēti ēdienu, sautējumi,
cepti ēdieni, rīsi, jogurts,
putras, sous-vide, pilngraudu
ēdieni, zupas, maize, kūkas,
pasta.
* Visiem modeļiem ir
pieejams manuālais režīms.
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Izvēlies sev piemērotāko modeli

Kāpēc
Delimano
multivārāmais
katls ir lieliska
izvēle?

Viegli lietot

pogas ir apzīmētas ar ikonām.

2L

Ietaupa vietu

daudzfunkcionāla ierīce.

PRIME
•
•
•
•

ENERGY
SAVING

Mazāk tīrišanas darbu

4

pēc gatavošanas jānomazgā tikai viens katls.

Ļoti plašs pielietojums
vienā ierīcē iespējams pagatavot daudzveidīgus ēdienus.

Ietaupa enerģiju

gatavošana notiek ļoti ātri, jo siltums tiek
saglabāts ierīces iekšienē.

•

5L
OPTIMO

400 - 476 W
4 programmas
+ manuālais režīms
Displejs ar pogām

•
•

Lieliski piemērots vienam
vai diviem cilvēkiem. Mazais
izmērs ļauj to viegli paņemt līdzi
izbraukumos, brīvdienās un
ceļojumos.

•

•

Derēs gan iesācējiem, gan
ekspertiem virtuvē.

5L
SELECT

860 - 1023 W
6 programmas
+ manuālais režīms
Displejs ar pogām

•
•
•

860 - 1023 W
12 programmas
+ manuālais režīms
Skārienjutīgs ekrāns

Īpaši piemērots ģimenēm ar četriem vai vairāk
cilvēkiem. Mazs enerģijas patēriņš padara
gatavošanu ekonomisku.

•

Piemērots lielām ģimenēm.

•

Viegli saprotams digitālais vadības panelis ar
ikonām.

Lielais izmērs ļauj gatavot
maltītes arī viesiem.

•

•

Vairs nav ilgi jāstāv pie plīts – tikai nospied
pogu un ļauj katlam pagatavot maltīti tavā vietā.

Ļauj mājās pagatavot veselīgu
un garšīgu jogurtu.

•

•

Viegli kopjams.

Papildu funkcijas dod iespēju
izmēģināt arvien jaunas
receptes.

•

Ļauj pagatavot jogurtu mājās.

•

5

Receptes

Šajā pavārgrāmatā tu atradīsi
vienkāršas, bet brīnum gardas
receptes. Esam iekļāvuši gan
tradicionālus, gan modernus
ēdienus – tie garšos gan tev, gan
tavai ģimenei un draugiem!
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Gaļas mērce pastai
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Auzu putra ar āboliem un kanēli
Auzu putra ar zemesriekstu sviestu
Bezpiedevu jogurts
Tzatziki mērce		
Vaniļas jogurts		
Cūkgaļa sous-vide
Laša fileja sous-vide
Sulīgi salāti ar plēkšņu kviešiem
Ķirbju zupa
Vistas zupa
Baltmaize
Marmorkūka			
Ābolkūka
Pasta ar tomātu mērci

Kartupeļu
salāti ar
fenheli un
mērci

Prime

Sastāvdaļas
•
•
•
•

500 g jauno kartupeļu
2 nelieli sīpoli
½ fenheļa saknes
1 ēd. k. sāls

• 1 ēd. k. majonēzes ar
samazinātu tauku saturu
• 2 ēd. k. sinepju
• 4 ēd. k. ābolu etiķa

Optimo
Select

Pagatavošana
• Nomazgā kartupeļus un sagriež daiviņās. Liek multivārāmajā katlā,
pievieno sāli un ielej ūdeni tā, lai tas nosegtu kartupeļus.
• Ieslēdz multivārāmo katlu, izvēlas manuālo režīmu ( ) un iestata
gatavošanas laiku 25 minūtes. Uzliek vāku un nospiež “Start”.
• Sagriež fenheļa sakni un sīpolus plānās šķēlēs un pievieno kartupeļiem.
• Gatavo mērci, samaisot sinepes, etiķi, šķipsniņu sāls un majonēzi ar
samazinātu tauku saturu.
• Pārlej kartupeļus ar mērci un pasniedz.
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Vistas fileja
aprikožu
un sīpolu
mērcē
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Prime

Sastāvdaļas
•
•
•
•

500 g vistas filejas
6 aprikozes
½ ķiploka galviņas
1 tējk. sāls

• 1 ēd. k. saulespuķu eļļas
• Svaigas raudenes lapas
• 3 ēd. k. ūdens

Optimo
Select

Pagatavošana
• Ieslēdz multivārāmo katlu, izvēlas cepšanas (
) un iestata gatavošanas laiku 23
minūtes. Nospiež “Start”.
• Ielej multivārāmajā katlā 1 ēd. k. saulespuķu eļļas. Pārkaisa vistas filejas ar sāli un
cep zem vāka 15 minūtes.
• Noņem vāku, apgriež filejas un cep vēl 10 minūtes ar atvērtu vāku, ik pēc 3 minūtēm
tās atkal apgriežot. Kad ir izveidojusies zeltaini brūna garoziņa, izņem filejas no
katla.
• Gatavo mērci. Sagriež sīpolus ripiņās un aprikozes daiviņās un liek katlā. Pievieno
svaigas raudenes lapas un 3 ēd. k. ūdens.
• Uzliek vāku un izvēlas sautēšanas režīmu ( ), iestata gatavošanas laiku 8 minūtes.
• Pārlej vistas filejas ar mērci un pasniedz.
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Rīsu pudiņš
ar kakao

Prime

Sastāvdaļas
• 150 g īsgraudu rīsu
• Šķipsniņa sāls
• 300 ml piena ar samazinātu
tauku saturu (var izmantot arī,
piemēram, rīsu pienu)

•
•
•
•

2 olas
1 ēd. k. 100 % kakao
Šķipsniņa vaniļas
1 ēd.k. saldinātāja (eritritols),
šķipsniņa stēvijas vai 1 ēd. k. cukura

Optimo
Select

Pagatavošana
• Ieslēdz multivārāmo katlu, izvēlas rīsu režīmu ( ) un iestata gatavošanas
laiku 15 minūtes. Nospiež “Start”.
• Liek multivārāmajā katlā rīsus, pievieno pienu, sāli un saldinātāju vai
cukuru, labi samaisa un uzliek vāku. Gatavo 10 minūtes, ik pa laikam
apmaisot.
• Noņem vāku un pievieno olas. Gatavo vēl 5 minūtes, visu laiku maisot,
līdz pudiņš ir krēmīgs.
• Pārkaisa ar kakao un pasniedz.
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Persiku un
aprikožu
ievārījums
bez cukura
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Prime

Sastāvdaļas
• 1 kg gatavu persiku
• 1 kg gatavu aprikožu

• 150 g saldinātājas
(eritritols)

• Šķipsniņa sāls
• Stikla burciņas ar vāku

Optimo
Select

Pagatavošana
• Ieslēdz multivārāmo katlu, izvēlas manuālo režīmu ( ) un iestata gatavošanas
laiku 60 minūtes. Nospiež “Start”.
• Nomazgā persikus un aprikozes, izņem kauliņus un sagriež četrās daļās. Like
multivārāmajā katlā, uzber eritritolu, pievieno šķipsniņu sāls un uzliek vāku.
Ik pa laikam apmaisa.
• Pēc 30 minūtēm noņem vāku un gatavo vēl 30 minūtes.
• Nomazgā un noslauka burciņas.
• Piepilda burciņas līdz malām ar karsto džemu un kārtīgi aizvāko.
• Pēc atvēršanas mājās gatavoto ievārījumu glabā ledusskapī līdz 3 mēnešiem.
Lai to uzglabātu ilgāk, ievārījums jāpasterizē. Krāsni uzkarsē līdz 85 °C. Ietin
burciņas mitrā drānā, lai tās nesaskartos, liek krāsnī un pasterizē 20 minūtes.
Izņem burciņas no krāsns, ietin drānā un ļauj lēni atdzist.
15

Olu kultenis
ar spinātiem
un tomātiem

16

Prime

Sastāvdaļas
• 3 veselas olas
• 100 g olu baltumu (apm. 3-4 olu
baltumi)
• 2 ēd. k. piena ar zemu tauku
saturu
• 100 g konservētu brūno pupiņu
Pagatavošana

•
•
•
•
•

Sauja smalklapu spinātu
Sauja ķirštomātu
1 sīpolloks
1 tējk. saulespuķu eļļas
Šķipsniņa sāls

• Saputo olas, olu baltumus un pienu un pievieno sāli.
• Smalki sagriež sīpolloku, pārgriež ķirštomātus uz pusēm, noskalo un
nosusina smalklapu spinātus, nokāš pupiņas.
• Ielej katlā eļļu, ieslēdz multivārāmo katlu un izvēlas cepšanas
režīmu (
) iestata gatavošanas laiku 10 minūtes. Nospiež “Start”.
• Lej saputotās olas multivārāmajā katlā, uzliek vāku un gatavo 5 minūtes.
Noņem vāku un uzmanīgi apmaisa.
• Pievieno sīpolloku, pupiņas, spinātus un ķirštomātus.
Gatavo vēl 5 minūtes, ik pa laikam apmaisot.
• Pasniedz.

Optimo
Select
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Ķeizara
pankūkas ar
āboliem un
valriekstiem

Sastāvdaļas
• 130 g balto miltu
• 250 ml piena ar
samazinātu tauku
saturu
• 1 ēd. k. saldinātāja
(eritritols) vai cukura

•
•
•
•
•

Šķipsniņa sāls
50 g dzērveņu
25 g valriektstu
1 liels ābols
2 olas

• ½ tējk. saulespuķu
eļļas
• Malts eritritols
vai pūdercukurs
dekorēšanai

Select

Pagatavošana
• Ieziež katla iekšpusi ar sviestu. Ieslēdz multivārāmo katlu, izvēlas kūku
režīmu ( ) un iestata gatavošanas laiku 40 minūtes. Nospiež “Start”.
• Samaisa miltus, olas, pienu, sāli un saldinātāju vai cukuru, līdz izveidojas
viendabīga masa. Pievieno sarīvētu ābolu, rupji sasmalcinātus valriekstus
un dzērvenes.
• Lej mīklu multivārāmajā katlā, uzliek vāku un cep 15 minūtes. Apgriež
pankūku, sasmalcina ar plastmasas karoti un cep vēl 25 minūtes, laiku pa
laikam apgriežot, līdz abas puses ir zeltaini brūnas.
• Pārkaisa ar maltu eritritolu vai pūdercukuru un pasniedz.
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Liellopa
gaļas zupa

Prime

Sastāvdaļas
•
•
•
•
•
•

1 kg liellopa gaļas
2 liellopa kauli
1 gabals vistas gaļas
2 oranžie burkāni
2 dzeltenie burkāni
1 pētersīļa sakne

Optimo

•
•
•
•
•
•

¼ selerijas saknes
•
½ kolrābja
•
2 šalotes sīpoli
•
1 puravs
•
3–4 tējk. sāls
Svaigas pētersīļu lapas •

Svaigas raudenes
lapas
Svaigas lupstāja lapas
3 lauru lapas
1 tējk. melno piparu
2 l ūdens

Select

Pagatavošana
•
•
•
•
•
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Nomazgā dārzeņus. Noskalo garšaugus tekošā ūdenī un sasien buntītē.
Izvēlas manuālo režīmu ( ) un iestata gatavošanas laiku 120 minūtes.
Lej ūdeni multivārāmajā katlā, pievieno gaļu un kaulus, visus dārzeņus un garšaugus.
Nospiež “Start”.
Pēc apmēram 15 minūtēm ūdens multivārāmajā katlā būs uzvārījies un temperatūra
automātiski pazemināsies no 100 uz 90 °C, lai zupa turpinātu vārīties kā uz lēnas uguns.
• Lai samazinātu zupas tauku saturu, to atdzesē, liek ledusskapī un pēcāk nosmeļ balto
tauku slāni. Pēc tam uzsilda un pasniedz.
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Rīsi ar
dārzeņiem

Sastāvdaļas
•
•
•
•

150 g saldētu dārzeņu maisījuma
100 g balto rīsu
500 ml ūdens
Sāls pēc garšas

Prime
Optimo
Select

Pagatavošana
• Rīsus liek katlā un pārlej ar ūdeni.
• Dārzeņu maisījumu liek tvaicēšanas grozā un to novieto katla apakšā.
• Liek vāku. Izvēlas tvaicēšanas režīmu ( ) un iestata gatavošanas laiku 5
minūtes. Nospiež “Start”.
• Rīsus ar komplektā iekļautās karotes palīdzību izņem no katla.
• Pasniedz kā veselīgu, ar vitamīniem un minerālvielām bagātu uzkodu.
PADOMS: Var pievienot šķipsniņu sāls un bekonu ātrām pusdienām.
22
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Tvaicēts
lasis

Prime

Sastāvdaļas
•
•
•
•

2 laša filejas
2 ēd. k. olīveļļas
1,5 l ūdens
Rozmarīna zariņš

• 1 citrona sula
• 2 šķipsniņas piparu
• Ķiploku pulveris

Optimo
Select

Pagatavošana
• Glāzē sajauc olīveļļu, citrona sulu, ķiploku pulveri, rozmarīnu un piparus.
• Laša filejas no abām pusēm ierīvē ar garšvielu maisījumu un liek
tvaicēšanas grozā.
• Katlā lej ūdeni un virs tā liek tvaicēšanas grozu.
• Liek vāku. Izvēlas tvaicēšanas režīmu ( ) un iestata gatavošanas laiku 10
minūtes. Nospiež “Start”.
• Kad gatavošana pabeigta, pasniedz.
• PADOMS: Pasniedz kopā ar piedevām – tvaicētiem dārzeņiem vai
ceptiem kartupeļiem.
24
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Kāpostu
tīteņi ar
cūkgaļu

Prime

Sastāvdaļas
•
•
•
•
•

8 kāpostlapas (ieteicams
izvēlēties biezākas)
125 g maltas cūkgaļas
375 ml vistas buljona
½ kapāta sīpola
1 kapāta ķiploka daiviņa

•
•
•
•

1,2 cm gara kapāta ingvera
sakne
2 tējk. sojas mērces
2 tējk. rīsu etiķa
1 ēd. k. pilngraudu panko vai
parastas rīvmaizes

Optimo

Mērcei:
Select
• 1,2 cm gara kapāta svaiga
ingvera sakne
• 2 tējk. sojas mērces
• 2 tējk. rīsu etiķa

Pagatavošana
•
•

•
•

26

•
•

Kāpostlapas izklāj uz šķīvja, ko drīkst likt
mikroviļņu krāsnī, un nosedz ar pārtikas plēvi.
Liek mikroviļņu krāsnī un gatavao augstas
jaudas režīmā 5 minūtes. Uzreiz izņem un
noņem pārtikas plēvi. Noliek atdzist. Šādi
gatavojot, kāpostlapas kļūst mīkstas un
lokanas.
Piepilda katlu ar vistas buljonu līdz pirmajai
atzīmei.
Vidēji lielā bļodā liek malto cūkgaļu, sīpolu,
ķiploku, ingveru, sojas mērci, rīsu etiķi un
panko/rīvmaizi. Kārtīgi samīca.
Veido 8 gaļas bumbiņas.
Liek gaļas bumbiņu kāpostlapas vidū un

•
•
•
•
•

cieši satin. To pašu atkārto ar pārējām gaļas
bumbiņām un kāpostlapām.
Liek multivārāmajā katlā tvaicēšanas grozu
un vienmērīgi izkārto tajā kāpostu tīteņus ar
locījuma vietu uz leju.
Liek vāku. Izvēlas tvaicēšanas režīmu ( ) un
iestata gatavošanas laiku 20 minūtes. Nospiež
“Start”.
Kamēr kāpostu tīteņi tiek tvaicēti, gatavo
mērci, vienmērīgi samaisot sastāvdaļas nelielā
bļodiņā.
Ar virtuves lāpstiņu uzmanīgi izņem kāpostu
tīteņus no tvaicēšanas groza.
Lai labi garšo!
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Rīsi ar
zaļajiem
zirnīšiem

Prime

Sastāvdaļas
• 1 mērtrauks* rīsu
• 1/2 mērtrauka* zaļo zirnīšu
• 1 ½ mērtrauks* ūdens

Optimo
Select

Pagatavošana
• Ber rīsus un zirnīšus katlā un pārlej ar ūdeni.
• Uzliek vāku. Izvēlas rīsu režīmu ( ) un iestata gatavošanas laiku 20
minūtes. Nospiež “Start”.
• Bagātīgākai garšai var pievienot šķipsniņu sāls.

28

* Komplektā iekļautā mērtrauka tilpums ir 180 ml.
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Sēņu plovs

Prime

Sastāvdaļas
• 500 g balto rīsu
• 750 ml vistas buljona
• ½ smalki sagriezta neliela
sīpola

• 250 g šķēlēs sagrieztu
šampinjonu (var aizvietot ar
mazām portobello sēnēm)
• 3 ēd. k. sviesta
• ½ tējk. sāls
• Melnie pipari pēc garšas

Optimo
Select

Pagatavošana
• Multivārāmajā katlā liek baltos rīsus, sēnes, sīpolu un pārlej ar vistas
buljonu.
•
• Uzliek vāku. Izvēlas rīsu režīmu ( ) un iestata gatavošanas laiku 35
minūtes. Nospiež “Start”.
• Kad rīsi gatavi, noņem vāku. Uzirdina rīsus ar virtuves lāpstiņu.
• Pēc garšas pievieno sāli un piparus.
• Lai labi garšo!
30
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Rīsu
bumbiņas
ar saulē
kaltētiem
tomātiem

32

Prime

Sastāvdaļas
•
•
•
•

500 g balto rīsu
650 ml ūdens vai vistas buljona
1 tējk. sāls
250 g smalklapu spinātu

• 150 g sagrieztu saulē kaltētu
tomātu
• 250 g Parmas siera
• Sāls un pipari pēc garšas

Optimo
Select

Pagatavošana
• Noskalo rīsus.
• Rīsus, sāli un spinātus liek multivārāmajā katlā un pārlej ar ūdeni vai
buljonu.
• Uzliek vāku. Izvēlas rīsu režīmu ( ) uz iestata gatavošanas laiku 40
minūtes. Nospiež “Start”.
• Kad rīsi gatavi, tos nekavējoties pārliek bļodā.
• Kamēr rīsi vēl karsti, pievieno Parmas sieru un saulē kaltētus tomātus. Siers
kūstot palīdzēs saturēt rīsu bumbiņas kopā.
• Ar ēdamkarotes palīdzību veido rīsus golfa bumbiņu izmēra piciņās. Saveļ
rīsus ar rokām, līdz visas bumbiņas ir gatavas.
33

Cālis ar
ingveru un
brūnajiem
rīsiem

34

Prime

Sastāvdaļas
• 4 atkaulotas cāļa
krūtiņas bez ādas
• 500 g brūno rīsu
• 1 tējk. sāls

Pagatavošana

• 5 cm gara sakapāta
svaiga ingvera sakne
• 65 ml rīsu etiķa
• 2 sakapātas ķiploka
daiviņas

• ¼ sakapāta sīpola
• 650 ml vistas buljona
• 1 buntīte sagrieztu
sīpolloku
• Sāls un pipari pēc garšas

Optimo
Select

• Liek 1 ķiploka daiviņu, sīpolu un pusi ingvera saknes nelielā bļodiņā un pārlej ar rīsu
etiķi. Samaisa.
• Liek cāļa krūtiņas cepamajā maisā vai traukā. Pārlej ar rīsu etiķa maisījumu. Sakrata.
Liek cāli ledusskapī marinēties uz 1 līdz 8 stundām.
• Noskalo brūnos rīsus un liek multivārāmajā katlā.
• Pievieno vistas buljonu, atlikušo ingvera sakni un ķiploka daiviņu, kā arī 1 tējkaroti
sāls.
• Vienmērīgi izkārto cāļa krūtiņas tvaicēšanas grozā. Liek grozu multivārāmajā katlā.
• Uzliek vāku. Izvēlas rīsu režīmu ( ) un iestata gatavošanas laiku 60 minūtes. Nospiež
“Start”.
• Liek cāļa krūtiņas uz gatavajiem rīsiem. Pievieno sāli un piparus, rotā ar sagrieztiem
sīpollokiem.
• Lai labi garšo!
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Seleriju un
burkānu frī

Prime

Sastāvdaļas
• ½ nelielas selerijas saknes
• 3 nelieli burkāni

Optimo

• 2 tējk. maltu sarkano piparu
• Saulespuķu eļļa cepšanai

Select

Pagatavošana
• Nomazgā, notīra un sagriež burkānus un selerijas sakni apmēram 1 cm platos
salmiņos. Rūpīgi nosusina salmiņus papīra dvielī.
• Pārkaisa salmiņus ar maltajiem pipariem un kārtīgi samaisa.
• Multivārāmajā katlā lej saulespuķu eļļu.
) un iestata gatavošanas laiku 15 minūtes.
• Izvēlas cepšanas režīmu (
Nospiež “Start”.
• 5 minūtes uzkarsē eļļu, tad liek katlā salmiņus un cep 5 minūtes no katras puses.
PIEZĪME: Cepšanas režīms ir vienīgais gatavošanas režīms, kura laikā
multivārāmajam katlam nav jāuzliek vāks.
PADOMS: Veselīgus dārzeņu frī var pagatavot arī no sviesta ķirbja un bietēm.
36
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Vegāniskais
sautējums
ar tofu

Prime

Sastāvdaļas
•
•
•
•

150 g tofu
1 neliela sarkanā paprika
250 g aunazirņu
150 g kukurūzas

Pagatavošana

Optimo

• 200 ml kokosriekstu piena
(bundžiņā)
• 1 l ūdens
• 2 tējk. ķiploku pulvera
• 1 tējk. sāls
• 2 ēd. k. tomātu mērces

Select

• Papriku sagriež strēmelēs un liek multivārāmajā katlā.
• Pievieno tofu, aunazirņus, kukurūzu, ūdeni, ķiploku pulveri un sāli.
• Uzliek vāku. Izvēlas sautēšanas režīmu ( ) un iestata gatavošanas laiku 35
minūtes. Nospiež “Start”.
• 10 minūtes pirms gatavošanas beigām noņem vāku, pievieno tomātu mērci
un kokosriekstu pienu. Uzliek vāku un gatavo vēl 10 minūtes.
PADOMS: Ja ir pagatavots pārāk daudz sautējums, to var uzglabāt
Delimano bļodās Brava Eco.
38

39

Chilli con
carne

Prime

Sastāvdaļas
•

•
•
•
•
•

1 kg maltās daļas (700
g liellopa gaļas, 300 g
cūkgaļas)
2 lieli sarkanie sīpoli
3 ķiploka daiviņas
Apm. 50 ml eļļas
400 g sarkanās paprikas
200 g burkānu

•
•

•
•
•

80 g selerijas saknes
400 g svaigu čili piparu
(ne sevišķi asu – tikai 1–2
pipariem vajadzētu būt
asākiem)
1 tējk. čili pulvera vai pārslu
1 ēd. k. malta kumīna
1 tējk. malta koriandra

•
•
•
•
•
•

Optimo

1 kanēļa standziņa
Select
1 tējk. kanēļa
1 josla tumšās šokolādes
500 ml tomātu biezeņa
3 x 400 g bundžiņas
konservētu sarkano pupiņu
1 x apm. 200 g bundžiņa
konservētas kukurūzas

Pagatavošana
• Sasmalcina sīpolus (var izmantot Delimano produktu smalcinātāju Joy).
). Nospiež “Start” un
• Multivārāmajā katlā lej eļļu un izvēlas cepšanas režīmu (
ieber katlā sasmalcinātos sīpolus.
• Cep sīpolus 15 minūtes, tad pievieno pārējās sastāvdaļas, izņemot šokolādi, un izvēlas
sautēšanas režīmu ( ). Nospiež “Start”.
• Gatavo sautējumu zem vāka 1 stundu. Kad gatavs, pievieno 1 joslu tumšās šokolādes,
kārtīgi samaisa un pasniedz.
40
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Gulašs

Prime

Sastāvdaļas
• 500 g liellopa gaļas • 5 ēd. k. olīveļlas
• 3 lieli sīpoli
• 10 glāzes ūdens
• 2 ķiploka daiviņas • Lauru lapa

• 5 ēd. k. miltu

Optimo
Select

Pagatavošana
• Sasmalcina sīpolus (var izmantot Delimano produktu smalcinātāju Joy).
• Lej multivārāmajā katlā olīveļļu.
• Izvēlas cepšanas režīmu (
). Nospiež “Start”, ļauj eļlai 5 minūtes
uzkarst, tad pievieno sīpolus un cep 5 minūtes.
• Kamēr sīpoli cepas, sagriež liellopa gaļu kubiņos un pievieno sīpoliem.
• Cep vēl 5 minūtes, tad pievieno ūdeni un garšaugus.
• Uzliek vāku. Izvēlas sautēšanas režīmu ( ). Nospiež “Start” un gatavo
40 minūtes.
• Iejauc miltus ½ glāzē ūdens.
• Kad gatavošana pabeigta, noņem vāku, lej katlā miltu un ūdens
maisījumu un kārtīgi samaisa. Gatavo vēl 5 minūtes sautēšanas režīmā
zem vāka.
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43

Minestrone

Prime

Sastāvdaļas
• 240 g pastas
• 2 l dārzeņu buljona
• 1 bundžiņa konservētu pupiņu (400
g)
• 2 lauru lapas
• 2 liesa bekona
• 2 ķiploka daiviņas

• 1 sakapāts dzeltenais sīpols
• 2 notīrīti un smalki sagriezti burkāni
• 100 g smalki sagrieztas selerijas
saknes
• 25 ml olīveļļas
• 1 šķipsniņa raudenes
• Svaigs baziliks

Optimo
Select

Pagatavošana
• Multivārāmajā katlā lej olīveļļu un liek sīpolu, ķiploku, burkānus, seleriju
un bekonu.
• Izvēlas cepšanas režīmu (
). Nospiež “Start” un gatavo bez vāka, līdz
sīpols kļūst caurspīdīgs.
• Pievieno pupiņas, pastu, garšaugus un pārējās sastāvdaļās.
• Uzliek vāku. Izvēlas sautēšanas režīmu ( ) un iestata gatavošanas laiku
40 minūtes. Nospiež “Start”.
• Kad gatavošana pabeigta, pasniedz.
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Pasta
carbonara

Prime

Sastāvdaļas
•
•
•
•

200 g spageti
500 ml ūdens
1 ēd. k. saulespuķu eļļas
1 neliels sagriezts sīpols

• 1 sagriezta ķiploka daiviņa
• 180 ml saldā krējuma
• Sāls un pipari pēc garšas

Optimo
Select

Pagatavošana
• Sagriež sīpolu un ķiploka daiviņu.
• Multivārāmajā katlā lej eļļu un liek sīpolu un ķiplokus.
• Izvēlas sautēšanas režīmu ( ) un iestata gatavošanas laiku 10 minūtes.
Nospiež “Start” un neuzliek vāku.
• Pārlauž spageti uz pusēm un liek multivārāmajā katlā kopā ar pārējām
sastāvdaļām. Ielej ūdeni.
• Sajauc visas sastāvdaļas un uzliek vāku.
• Iestata sautēšanas režīmu ( ) uz vēl 30 minūtēm. Nospiež “Start”.
• Kad gatavošana pabeigta, pasniedz.
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Gaļas
mērce
pastai

Prime

Sastāvdaļas
•
•
•
•
•
•

500 g cūkgaļas vai vistas gaļas
1 sīpols
1 ķiploka daiviņa
2 ēd. k. eļļas
1 ēd. k. sausā garšvielu maisījuma
1 tējk. sasmalcināta timiāna

•
•
•
•
•
•

Optimo

1 tējk. majorāna
Select
1 lauru lapa
1 ēd. k. maltu saldo sarkano piparu
3 ēd. k. tomātu biezeņa
250 ml ūdens
Šķipsniņa piparu

Pagatavošana
• Sasmalcina sīpolus (var izmantot Delimano produktu smalcinātāju Joy).
• Ielej multivārāmajā katlā ap. 1,5 cm saulespuķu eļļas.
• Izvēlas cepšanas režīmu (
), ļauj eļļai 5 minūtes uzkarst un tad pievieno
sīpolu.
• Pēc 5 minūtēm pievieno mazos kubiņos sagrieztu gaļu.
• Izvēlas manuālo režīmu ( ), pievieno pārējās sastāvdaļas un zem vāka
gatavo vēl 20 minūtes.

48

PADOMS: Mērci var pasniegt ne tikai ar pastu, bet arī ar rīsiem vai maizi.

49

Garneles
sarkanajā
mērcē

• 250 g garneļu
• 2 sarkanās paprikas
• 1 sīpols

• 4 ēd. k. olīveļļas
• 2 šķipsniņas sāls
• 1 šķipsniņa piparu

• 1 šķipsniņa ķiploku
pulvera
• 1 šķipsniņa bazilika

Optimo
Select

Pagatavošana
•
•
•
•
•
•
•
•
•

50

Prime

Sastāvdaļas

Pārkaisa garneles ar baziliku, ķiploku pulveri, sāli un pipariem.
Sīpolu un sarkano papriku sagriež strēmelēs.
Lej multivārāmajā katlā apm. 1,5 cm olīveļļas.
) un iestata gatavošanas laiku 15 minūtes. Nospiež “Start”
Izvēlas cepšanas režīmu (
un pēc 5 minūtēm pievieno sīpolu un papriku.
Kad dārzeņi ir izcepti un karsti, ar Delimano daudzfunkcionālā rokas blendera (ar
iekļautu piederumu komplektu) Deluxe Noir palīdzību sablenderē tos vienmērīgā mērcē.
Lej multivārāmajā katlā apm. 1,5 cm olīveļļas.
Izvēlas cepšanas režīmu (
) un iestata gatavošanas laiku 15 minūtes. Nospiež
“Start”. Pievieno garneles un cep 5 minūtes.
Pievieno mērci, izvēlas manuālo režīmu
( ), nospiež “Start” un visu kopā gatavo vēl 3 minūtes.

PADOMS: Sarkanās paprikas vietā var izvēlēties arī zaļo vai dzelteno.

51

Saldā prosa

Sastāvdaļas
• ½ mērtrauks prosas *
• 1 ½ mērtrauks piena *
• 1 ēd. k. sviesta

Optimo
Select

Pagatavošana
• Ieber prosu multivārāmajā katlā, pielej pienu un pievieno sviestu.
• Uzliek vāku. Izvēlas putras režīmu ( ) un iestata gatavošanas laiku 20
minūtes. Nospiež “Start”.
• Pēc 20 minūtēm pasniedz putru. Rotā ar svaigiem vai žāvētiem
augļiem.

52

* Komplektā iekļautā mērtrauka tilpums ir 180 ml.

53

Jaudīgās
brokastis

Sastāvdaļas
•
•
•
•
•

1 mērtrauks auzu pārslu *
1 ½ mērtrauks rīsu piena *
1 ēd. k. kaņepju proteīna pulvera
1 tējk. malta kanēļa
1 neliels banāns

Optimo
Select

Pagatavošana
• Ieber auzu pārslas multivārāmajā katlā, pielej rīsu pienu.
• Uzliek vāku. Izvēlas putras režīmu ( ) un iestata gatavošanas laiku 8
minūtes. Nospiež “Start”.
• Kad auzu pārslu putra gatava, iemaisa kaņepju proteīna pulveri, pievieno
sagrieztu banānu un pārkaisa ar kanēli.
PADOMS: Var pievienot arī riekstus vai medu un banāna vietā izvēlēties citus
augļus.

54

* Komplektā iekļautā mērtrauka tilpums ir 180 ml.

55

Auzu putra
ar āboliem
un kanēli

Sastāvdaļas
• 500 g auzu putraimu
• 1,4 l ūdens
• 1 ēd. k. malta kanēļa

Select

Pagatavošana
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

56

• 1 tējk. malta muskatrieksta
• 4 ēd. k. tumši brūnā cukura
• 2 āboli

Optimo

1 ābolu sagriež gabaliņos un izņem serdi, otru atstāj dekorēšanai.
Ieber multivārāmajā katlā auzu putraimus.
Pievieno ūdeni, kanēli, brūno cukuru, muskatriekstu un sagriezto ābolu.
Kārtīgi samaisa un uzliek vāku.
Izvēlas putras režīmu ( ) un iestata gatavošanas laiku 10 minūtes.
Nospiež “Start”.
Kad putra gatava, noņem vāku un kārtīgi samaisa.
Ja putra ir pietiekami bieza, pasniedz. Lai putra būtu biezāka, uzliek vāku un
ļauj tai sabiezēt līdz 1 stundai, iestatot režīmu “Turēt siltu”.
Otram ābolam izņem serdi, ābolu sagriež gabaliņos.
Pirms pasniegšanas dekorē ar sagrieztu ābolu, kanēli un muskatriekstu.
Lai labi garšo!
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Auzu putra ar
zemesriekstu
sviestu

Sastāvdaļas
• 500 g auzu putraimu
• 1,4 l ūdens
• 125 g tumšās šokolādes gabaliņu
(un vēl dekorēšanai)

• 65 g krēmīga zemesriekstu
sviesta (un vēl dekorēšanai)
• 3 ēd. k. brūnā cukura

Optimo
Select

Pagatavošana
•
•
•
•
•
•
•
•
58

Ieber auzu putraimus multivārāmajā katlā.
Pievieno ūdeni, šokolādes gabaliņus, zemesriekstu sviestu un brūno cukuru.
Ar virtuves lāpstiņu visu samaisa un uzliek vāku.
Izvēlas putras režīmu ( ) un iestata gatavošanas laiku 5 minūtes. Nospiež
“Start”.
Kad putra gatava, noņem vāku un kārtīgi samaisa.
Ja putra ir pietiekami bieza, pasniedz. Lai putra būtu biezāka, uzliek vāku
un ļauj tai sabiezēt līdz 1 stundai, iestatot režīmu “Turēt siltu”.
Pirms pasniegšanas rotā ar šokolādes gabaliņiem un zemesriekstu sviestu.
Lai labi garšo!
59

Bezpiedevu
jogurts

Sastāvdaļas
• 1 l piena
• 200 g LCA jogurta

Optimo
Select

Pagatavošana
• Lej pienu multivārāmajā katlā, pievieno LCA jogurtu un labi samaisa.
• Uzliek vāku.
• Izvēlas jogurta režīmu ( ), un iestata gatavošanas laiku 8 stundas.
Nospiež “Start”.
• Kad gatavošana pabeigta, pasniedz svaigu mājās gatavotu jogurtu.
PADOMS: Bezpiedevu jogurtam var pievienot augļus, lai iegūtu augļu
jogurtu bez pievienota cukura un konservantiem.
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Tzatziki
mērce

Sastāvdaļas
•
•
•
•
•
•

½ nomizota un sagriezta gurķa
500 ml mājās gatavota jogurta (pēc receptes “Bezpiedevu jogurts” )
2 sakapātas ķiploka daiviņas
65 g svaigu sakapātu diļļu
½ citrona sula un miziņa
½ tējk. sāls

Optimo
Select

Pagatavošana
• Bļodā labi samaisa gurķi, jogurtu, ķiplokus un sāli.
• Pasniedz ar citrona šķēlītēm un pārkaisa ar svaigām dillēm.
• Lai labi garšo!
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Vaniļas
jogurts

Sastāvdaļas
•
•
•
•

1 l pilnpiena (istabas temperatūrā)
100 ml LCA jogurta (istabas temperatūrā)
1 ēd. k. vaniļas ekstrakta
2 ēd. k. cukura

Optimo
Select

Pagatavošana
• Lej pienu multivārāmajā katlā, pievieno pārējās sastāvdaļas un
labi samaisa.
• Uzliek vāku.
• Izvēlas jogurta režīmu ( ), un iestata gatavošanas laiku 8 stundas.
Nospiež “Start”.
• Kad gatavošana pabeigta, pasniedz svaigu mājās gatavotu vaniļas
jogurtu.
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Cūkgaļa
sous-vide

Sastāvdaļas
• 600 g cūkgaļas filejas
• 2 ēd. k. sviesta
Marinādei:
• 50 ml saulespuķu eļļas
Pagatavošana
•
•
•
•
•
•
•
•

66

• 2 ēd. k. sāls, 1 ēd. k. maltu
sarkano piparu
• 1 sagriezts ķiploks
• 1 ēd. k. sinepju
• 1 tējk. piparu
• rozmarīna zariņš

Select

Gatavo marinādi, sajaucot kopā visas tai paredzētās sastāvdaļas.
Liek gaļu marinēties 1 stundu.
Ar papīra dvieli nosusina gaļu.
Ar Delimano vakuuma iepakotāju Joy iepako gaļu un sviestu 2 vakuuma maisos
(300 g gaļas un 1 ēd. k. sviesta katrā maisā).
Liek vakuumā iepakoto gaļu katlā un pārlej ar ūdeni.
Izvēlas sous-vide režīmu ( ) un iestata gatavošanas laiku 5 stundas. Nospiež “Start”.
Kad gatavošana pabeigta, apcep gaļu karstā pannā, lai izveidotu kraukšķīgu garozu.
Lai labi garšo!
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Laša fileja
sous-vide

Sastāvdaļas
• 400 g laša filejas
• 1 tējk. sarkano piparu
• 1 tējk. ķiploku pulvera

• 0,5 tējk. piparu
• ½ citrona sula
• 1 ēd. k. sviesta

Select

Pagatavošana
• Pārkaisa laša fileju ar garšvielām un ar Delimano vakuuma iepakotāju
Joy ievieto vakuuma maisā (mazākām porcijām var izmantot 2 maisus).
• Liek maisu ar laša fileju katlā un pārlej ar ūdeni, līdz tas nosedz maisu.
• Uzliek vāku. Izvēlas sous-vide režīmu ( ) un iestata gatavošanas laiku
2,5 stundas. Nospiež “Start”.
• Kad gatavošana pabeigta, apcep laša fileju karstā, ar 1 tējk. sviesta
ieziestā pannā, lai izveidotu kraukšķīgu garozu.
• Lai labi garšo!
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Sulīgi salāti
ar plēkšņu
kviešiem

Sastāvdaļas
• ½ mērtrauka*
plēkšņu kviešu
• 1 mērtrauks* ūdens
plēkšņu kviešu
mērcēšanai

• 1 ½ mērtrauks*
ūdens
• 100 g rukolas
• 6 ķirštomāti

• Olīveļļa pēc garšas
• Galda etiķis pēc
garšas
• Sāls

Select

Pagatavošana
• Ieber plēkšņu kviešus ūdenī un atstāj uz vismaz 10 stundām.
• Kviešus nokāš un liek multivārāmajā katlā, pārlej ar 1 ½ mērtrauku ūdens.
• Uzliek vāku. Izvēlas pilngraudu gatavošanas režīmu ( ) un iestata
gatavošanas laiku 10 minūtes. Nospiež “Start”.
• Tikmēr noskalo rukolu un pārgriež ķirštomātus uz pusēm.
• Nokāš gatavos plēkšņu kviešus un liek salātos. Pēc garšas pievieno eļļu, etiķi un
sāli un labi samaisa.
PADOMS: Plēkšņu kviešus var gatavot arī bez mērcēšanas, tikai tādā gadījumā
gatavošanas laiks jāpaildzina līdz 15 minūtēm.
* Komplektā iekļautā mērtrauka tilpums ir 180 ml.
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Ķirbju zupa

Sastāvdaļas
• 1 neliels ķirbis
(apm. 1,5 kg)
• 3 nelieli burkāni
• 2 šķipsniņas piparu

• 1 ½ tējk. sāls
• 300 ml ūdens
• 200 ml saldā
krējuma

• Ķirbju eļļa pēc
garšas

Select

Pagatavošana
•
•
•
•

Ķirbi nomizo un sagriež kubiņos.
Burkānus notīra un sagriež ripiņās.
Liek ķirbi un burkānus multivārāmajā katlā, pievieno ūdeni, sāli un piparus.
Uzliek vāku. Izvēlas zupas režīmu ( ) un iestata gatavošanas laiku 35 minūtes.
Nospiež “Start”.
• 10 minūtes pirms gatavošanas beigām noņem vāku un pievieno saldo krējumu.
Uzliek vāku un turpina gatavošanu, līdz tā pabeigta.
• Visu sablenderē.
• Garšai un rotājumam pievieno ķirbju eļļu.

PADOMS: Ķirbju zupu var pagatavot arī manuālajā režīmā – 30 minūtēs
80 °C temperatūrā.
72

73

Vistas
zupa

Prime

Sastāvdaļas
•
•
•
•
•

150 g vistas krūtiņas
2 l ūdens
1 sagriezts burkāns
1 sagriezts sīpols
1 sagriezts selerijas kāts

Pagatavošana

•
•
•
•

1 sakapāta ķiploka daiviņa
½ sakapāta purava
2 tējk. sāls
1 tējk. garšvielu maisījuma
dārzeņiem
• Pētersīļu lapas

Optimo
Select

• Vistas krūtiņu liek multivārāmajā katlā, pievieno pārējās sastāvdaļas un
pārlej ar ūdeni.
• Uzliek vāku. Izvēlas zupas režīmu ( ) un iestata gatavošanas laiku 60
minūtes. Nospiež “Start”.
• Kad gatavošana pabeigta, pasniedz svaigi gatavotu karstu zupu.
PADOMS: Vistas zupu var pagatavot arī manuālajā režīmā – 60 minūtēs
90 °C temperatūrā.
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Baltmaize

Sastāvdaļas
• 400 g balto miltu
• 1 tējk. cukura
• 1/2 paciņa cepamā
Select
pulvera
(8
g)
• 1/2 paciņa sausā rauga • 3/4 tējk. sāls
(3,5 g)
• 150 ml remdena piena • 250 ml saulespuķu eļļas
• 100 ml remdena ūdens

Pagatavošana
• 1,5 ēd. k. miltu sajauc ar sauso raugu, cukuru un ūdeni. Pārsedz ar pārtikas plēvi
un noliek siltā vietā uzbriest.
• Atlikušajos miltos iemaisa cepamo pulveri.
• Sajauc kopā abus miltu maisījumus. Pievieno pienu, eļļu un sāli un mīca, līdz
mīkla ir vienmērīga un nelīp.
• Liek mīklu ieeļļotā pannā, pārsedz ar pārtikas plēvi un noliek siltā vietā.
• Var mazliet uzsildīt krāsni, tad to izslēgt un ievietot tajā apsegto pannu ar mīklu.
• Kad mīkla uzbriedusi, izveido klaipu un liek multivārāmajā katlā.
• Uzliek vāku. Izvēlas maizes režīmu ( )un iestata gatavošanas laiku 3 stundas.
Nospiež “Start”.
• Kad gatavošana pabeigta, pasniedz gardu pašceptu maizi.
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Marmorkūka

Sastāvdaļas
•
• 5 olas
•
• 1 mērtrauks* cukura
• 1 mērtrauks* saulespuķu •
eļļas

• 3 ēd. k. kakao
2,5 mērtrauki* miltu
Select
1 paciņa cepamā pulvera • 2 ēd. k. miltu
• 1 tējk. vaniļas cukura
1 mērtrauks* gāzēta
minerālūdens

Pagatavošana
•
•
•
•
•

Ar Delimano virtuves kombainu PRO saputo olu baltumus.
Samaisa olu dzeltenumus, pamīšus pievienojot cukuru, vaniļas cukuru un eļļu.
Mīklai pamīšus pievieno minerālūdeni un miltus, kuros iemaisīts cepamais pulveris.
Pašās beigās pievieno saputotos olu baltumus.
Sadala mīklu divās vienādās daļās: pirmajai pievieno 3 ēd. k. kakao pulvera, otrai 2 ēd.
k. miltu.
• Ietaukotā multivārāmajā katlā pamīšus lej gaišo un tumšo mīklu.
• Uzliek vāku. Izvēlas kūku režīmu ( ) un iestata gatavošanas laiku 70 minūtes.
Nospiež “Start”.
• Kad gatavošana pabeigta, pasniedz gardu marmorkūku.
* Komplektā iekļautā mērtrauka tilpums ir 180 ml.
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Ābolkūka

Sastāvdaļas
• 2 nelieli āboli
• 5 olas
• 160 g cukura

• 180 g miltu
• 10 g sviesta
• 1 paciņa cepamā pulvera (12 g)

Select

Pagatavošana
•
•
•
•
•
•

Samaisa olas ar cukuru un kausēto sviestu vienmērīgā masā.
Pievieno miltus un cepamo pulveri un uzmanīgi samaisa ar koka karoti.
Ietauko multivārāmo katlu ar sviestu.
Nomizo ābolus un sagriež apm. 0,5 cm biezās šķēlēs.
Lej kūkas mīklu katlā un virsū kārto ābolu šķēles.
Uzliek vāku. Izvēlas kūku režīmu ( ) un iestata gatavošanas laiku 50
minūtes. Nospiež “Start”.
• Kad gatavošana pabeigta, pasniedz.
80

81

Pasta ar
tomātu
mērci

Prime

Sastāvdaļas
• 2 mērtrauki* pastas
• 6 mērtrauki* ūdens
• 1 mērtrauks * tomātu mērces

• Sāls
• Pipari
• Baziliks

Optimo
Select

Pagatavošana
• Liek pastu multivārāmajā katlā un pārlej ar ūdeni.
• Izvēlas pastas režīmu ( ) un iestata gatavošanas laiku 8 minūtes
(„al dente“ pastai) vai 12 minutes (mīksti izvārītai pastai). Nospiež “Start”.
• Kad gatavošana pabeigta, pastu nokāš, pievieno tomātu mērci, sāli,
piparus un baziliku un visu sajauc.
• Lai labi garšo!
• PIEZĪME: Labākai garšai pārkaisa pastu ar Parmas sieru.
TIP: Pastu var gatavot arī manuālajā režīmā – 10 minūtes 80 °C temperatūrā..

* Komplektā iekļautā mērtrauka tilpums ir 180 ml.
82

83

