
Stone Legend Flamenco

Kniha receptů
Vařte s vášní!



Stone Legend Flamenco

Varte. Oslavujte. Každý den.ˇ

Hrnec + poklice 
ø 20 cm

Hrnec + poklice
ø 24 cm

Kulatý pekáč 
ø 26 cm

Hrnec + poklice
ø 28 cm

Pánev na smažení
ø 24 cm

Pánev na smažení 
ø 28 cm

Pánev na palačinky
ø 24 cm

Hrnec na omáčku
ø 16 cmJAKO

KÁMEN



Česnek a cibuli oloupete mno-
hem snadněji, když je dopředu 
namočíte do studené vody.

Když přidáte do vroucí vody  
s těstovinami hrubozrnnou 
mořskou sůl, uvaří se rychleji.

Brambory ve slupce vám během 
vaření nepopraskají, když do 
vody přidáte trochu octa.

Tipy na varˇení

Loupání čcesneku 
a cibule

Jak rychleji 
uvarit testoviny

Varení brambor ve 
slupce 

Tipy



Přidejte do rajčatové polévky trochu 
medu. Zvýrazní její červenou barvu a 
dodá zajímavou chuť.

Rybu před vařením namočte na 
hodinu do mléka. Bude jemnější a 
chutnější.

Smažená slanina bude lepší, když 
do rozpuštěného tuku přidáte tro-
chu oloupaného jablka a cibuli.

Abyste zachovali pěknou bílou  
barvu květáku, přidejte do vody 
trochu mléka.
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Bílý kveták

Rajcatová polévka

Mekcí ryba

Slanina



Sníh z vaječných bílků bude tužší, 
když do něj přidáte trochu soli 
nebo citrónové šťávy.

Ovoce neklesne na dno, když ho 
před přimícháním do těsta obalíte  
v cukru a mouce.

Těsto bude nadýchanější, když ho 
pokapete vodou místo toho, abyste 
ho potírali tukem.

Tipy na pecení

Vyš lehané bílky 
- sníh

Ovoce v kolácích

Testo

Tipy



Jestli chcete překvapit svoje nejmenší, 
naplňte poticu (tradiční slovinský koláč) 
čokoládovými bonbóny místo toho, 
abyste použili běžnou náplň. Když koláč 
nakrájíte, bude nejen barevný, ale i super 
křupavý. I dospělým bude chutnat jeho 
čokoládová chuť.

Pečivo, poticu nebo rohlíčky potřete 
trochou vaječného žloutku. Pro zlatavý 
lesk přidejte cukr.
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Aby se pecivo lesklo

Potica se sladkým  
prekvapením



Chleba nikdy neskladujte  
v plastových sáčcích. Nechte ho 
dýchat tak, že ho zabalíte do čisté 
utěrky nebo hadříku.

Listový salát, brokolice, celer nebo jarní 
cibulka vám vydrží čerstvé i dva týdny 
pokud jejich spodní část ponoříte do  
sklenice s vodou.

Pečivo vám neuschne, když do dózy, 
ve které ho skladujete, přidáte polovinu 
jablka.

Tipy na uskladnení

Uskladnení chleba

Cerstvá zelenina

Cerstvé pečivo

Tipy



Ořechy dobře vysušte (v troubě na 
pečení, v sušičce na ovoce nebo volně na 
vzduchu), dejte je do plastového sáčku 
a dejte do ledničky. Zbavíte se tak škod-
livých bakterií a ořechy zůstanou čerstvé 
a chutné.

Smíchejte jemně nasekanou petrželo-
vou nať se solí a olejem. Petržel si 
zachová svěží zelenou barvu, protože 
bakterie nebudou schopné se množit, 
sůl a olej zabrání účinkům vzduchu.
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Skladování vlaš ských orechů

Cerstvá petrželová nat  
po celý rok



PŘEDKRM

300 g hokkaido dýně
200 g brambor

sůl a pepř
1 stroužek česneku

50 g másla
zakysaná smetana

čerstvá petrželová nať

Oloupejte dýni a brambory a nakrájej-
te je na kousky. Vložte do vody, osol-
te, okořeňte a vařte 30 minut. Česnek 
osmažte na másle a přidejte k dýni  
a bramborám. Všechno dobře rozmixujte 
tyčovým mixérem. Polévku ozdobte za-
kysanou smetanou a česrtvou petrželo-
vou natí.

www.delimano.cz

Krémová
dýnová polévka

Podzim



Dotek tradice 

v moderní 

kuchyni

Doporučujeme



HLAVNÍ JÍDLO

0,5, kg kuřecích jater
slanina nakrájená na tenké plátky

sůl a pepř
olej

čerstvá majoránka
cherry rajčátka

Očistěte kuřecí játra, nakrájejte je na 
větší kousky. Každý z nich zabalte 
do slaniny a napichujte na špejli na 
střídačku s cherry rajčátky. Grilujte 
na grilu nebo pánvi s trochou oleje. 
Osolte a opepřete až těsně před 
podáváním.

Servírujte s grilovanou zeleninou.

www.delimano.cz

Špízy s kurecími 
játry, majoránkou  
a cherry rajcátky

Podzim



Dotek tradice 

v moderní 

kuchyni

Doporučujeme



JABLEČNÝ KOLÁČ

TĚSTO:

350 g hladké mouky
1 balení prášku do pečiva

1 balení vanilkového 
cukru

120 g moučkového cukru
150 g másla

2 vaječné žloutky
4 lžíce zakysané smetany

citrónová kůra

NÁPLŇ:

1 kg jablek
100 g cukru

2 lžíce nalámaných 
sušenek

špetka skořice

Smíchejte mouku a prášek do pečiva. Přidejte más-
lo nakrájené na kostky, cukr, vanilkový cukr, vaječné 
žloutky a zakysanou smetanu. Vše dobře promíchej-
te, aby vzniklo těsto. Nechte odpočinout v chladnější 
místnosti. Mezitím si připravte jablečnou náplň. Na-
strouhejte jablka, přidejte k nim cukr, skořici, nastrou-
hanou citrónovou kůru a nalámané sušenky. Těsto 
rozdělte na dvě části a rozválejte. Jednu vrstvu  vložte 
na dno formy na pečení, poté naneste jablečnou ná-
plň a zakryjte druhou vrstvou těsta. Pečte v troubě na 
180°C asi 60 minut.

www.delimano.cz

Jableč ný koláč

Podzim



Doporučujeme



PŘEDKRM

500 g čerstvého 
špenátu

2 stroužky česneku
12 kostek sýra
100 g slaniny

máslo
sůl a pepř

muškátový oříšek
4 vejce

Na troše másla osmažte slaninu a pokrájený česnek. 
Přidejte špenát a několik minut duste. Osolte a potom 
přidejte muškátový oříšek.

Vymastěte 4 keramické misky, na dno vložte špenát 
se slaninou a navrch dejte pár kostiček sýra. Potom 
polejte vajíčkem a okořeňte.

Pečte 15 minut na 200 °C nebo dokud nebudou vajíčka 
hotová.

www.delimano.cz

Špenát se slaninou 
a vajíckem

Podzim



Doporučujeme



4 klobásy
800 g brambor

300 g uvařených hnědých 
fazolí

sůl a pepř
česnek

půlka nakrájené cibule
škvarky a sádlo

Brambory oloupejte a uvařte je v osolené vodě. 
Uvařte i hnědé fazole. Po uvaření slejte vodu 
a smíchejte brambory, fazole s trochou vody. 
Rozmačkejte a opepřete. Rozehřejte sádlo, osmažte 
cibuli dozlatova, přidejte česnek a škvarky a potom 
vše přimíchejte do směsi matevž (rozmačkané 
brambory a fazole). Znovu trochu rozmačkejte, 
aby se vše spojilo. Pokud je směs příliš hustá, 
přidejte trochu vody, ve které jste vařili brambory. 

Osmažte klobásu a servírujte.
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Klobásy s národním 
slovinským jídlem 

“matevž”

Podzim

HLAVNÍ JÍDLO



Dotek tradice 

v moderní 

kuchyni

Doporučujeme



5 ml mléka
50 g slazeného  

kondenzovaného mléka
450 g kaštanového pyré

4 plátky želatiny
300 g bílé čokolády
205 g mascarpone

0,5 l sladké smetany
0,2 dl rumu

Na přípravu kaštanové pěny nejprve namočte 4 plát-
ky želatiny do studené vody a počkejte dokud  
nenabobtná. Mezitím si ohřejte mléko a kondenzované 
mléko při nízké teplotě. Když je to hotové (dělejte to opa-
trně, nepřehřívejte!), přidejte bílou čokoládu, promíchejte  
a přidejte želatinu. Teplota musí být stále nízká, jenom tak, 
aby se roztopila čokoláda. Když je směs hladká, přimíchej-
te kaštanové pyré a přidejte mascarpone. Vyšlehejte slad-
kou smetanu a přidejte do ní trochu rumu. Poté vyšlehanou 
směs přimíchejte ke kaštanové pěně.

DEZERT

www.delimano.cz Podzim

Kaš tanová pena  
s rumem ve sklenici



Doporučujeme



Bešamel:

1-2 lžíce mouky
200 ml mléka
20 g másla

muškátový oříšek

toasty (bez kůrky)
12 vajec

12 plátků šunky nebo slaniny
sůl a pepř
200 g sýra

Nejdříve uvařte bešamelovou omáčku - z más-
la, mouky a mléka. Přidejte muškátový oříšek, sůl  
a pepř.

Poválejte toasty kuchyňským válečkem na těsto  
a dejte je do pánve vymaštěné máslem. Na toasty  
dejte bešamel, šunku a vajíčka. Posypte sýrem a pečte  
v troubě na  180°C asi 10-15minut.

PŘEDKRM

www.delimano.cz

Sendvičč  
s vajíčkem navrchu

Zima



Doporučujeme



4 filety z okouna nebo jiné ryby
8 malých brambor
8 cherry rajčátek

1 cuketa
olivový olej
rozmarýn

citrón 
sůl

Oloupejte brambory a každou nakrájejte na 6 kousků. 
Uvařte je v osolené vodě. Potom rozpulte cherry  
rajčátka a cuketu nakrájejte na kostky. Přepulte i rybí 
filety. Potom na stůl rozprostřete papír na pečení  
a dejte na něj brambory, rajčátka, cuketu a navrch rybí 
filety. Pokapejte olivovým olejem, osolte a posypte 
rozmarýnem. Svažte šňůrkou, abyste vytvořili kapsu. 
Kapsy potom dejte péct do trouby a pečte 20 minut 
na 200°C.
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Rybí kapsa  
s překvapením

Zima

HLAVNÍ JÍDLO



Dotek tradice 

v moderní 

kuchyni

Doporučujeme



3 g kvasnic
4 lžíce vlažného mléka

2 lžičky cukru
2 lžíce mouky

Vložte do hrnce, poprašte moukou a 
nechte kvasnice nakynout.

1 kg proseté mouky
300 ml vlažného mléka

4 vaječné žloutky
trošku citrónové kůry

1 lžíce rumu
2 lžíce roztopeného másla

6 g cukru
1 vanilkový cukr

špetka soli

Dejte mouku do mísy, udělejte malou dírku na kvas-
nice. V další míse spolu smíchejte cukr, rum, mléko, 
citrónovou kůru a sůl. Dobře promíchejte. Pomalu při-
dávejte ke kvasnicím a zamíchejte. Důkladně prohně-
tejte těsto, pokud je třeba, přidejte ještě trochu mouky. 
Těsto musí být jemné a pružné, ne moc tvrdé nebo 
husté. Nechte ho odpočinout, potom opět promíchej-
te a znovu nechte odstát. Na pomoučněném stole roz-
válejte těsto asi na tloušťku prstu a naneste náplň. 

DEZERT

www.delimano.cz

Estragonové 
kolácky

Zima



Cukr, rum, špetku skořice a nasekaný estragon 
zamíchejte do tvarohu. Pomalu promíchejte tuhý sníh 
z vaječných bílků. Těsto polejte rozpuštěným máslem, 
posypte nalámanými sušenkami a přidejte náplň. 
Srolujte těsto a nakrájejte na koláčky široké cca 4 cm. 
Pečte při střední teplotě. Když jsou koláčky hotové, 
chvíli počkejte a až potom je vyndejte z pekáče. Při 
servírování je posypte moučkovým cukrem.

Náplň:

300 g tvarohu
20 g cukru

rum
4 vaječné bílky

2 svazky estragonu, najemno nasekaného
nalámané sušenky

3 lžíce másla
1 lžíce medu

Doporučujeme



mouka
mléko
vajíčko

sůl
konzerva tuňáka

2 ančovičky - filety
2 stroužky česneku

pepř
rozmarýn

olej
2 kyselé okurky

1 červená paprika

Smíchejte dohromady ingredience na palačinky  
a usmažte je na pánvi. Potom smíchejte tuňáka  
s ostatními přísadami. Kyselé okurky a papriku nakrá-
jejte na tenké proužky. Tuňákovou paštiku natřete na 
palačinky, přidejte proužky kyselé okurky a papriky  
a podávejte jako předkrm, svačinu nebo s kolečky sa-
lámu.

PŘEDKRM
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Slané palacinky  
s tunákovou paštikou  

a kyselými okurkami

Zima



Doporučujeme



2 kuřecí prsa
1 mrkev

150 g uzeného sýra
olej

petržel
200 ml smetany

sůl a pepř
alobal

Kuřecí prsa pokrájejte na velké čtvercové steaky. Zby-
tek dejte do mixéru spolu s petrželovou natí a trochou 
smetany. Mrkev nakrájejte na proužky a poukládejte je 
spolu s připravenou směsí na steaky z kuřecích prsou. 
Opepřete a srolujte. Olejem pokapejte alobal, pouklá-
dejte na něj rolky a zabalte. Pečte v troubě 30 minut 
na 200 °C. Nastrouhejte uzený sýr, smíchejte ho se 
smetanou, opepřete a přidejte trošku šťávy z kuřecích 
rolek - takto vytvoříte omáčku.
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Kurecí rolky s paprikou 
a omáckou z uzeného 

sýra

Zima

HLAVNÍ JÍDLO



Nakrájejte oloupané brambory a mrkev na kousky  
a uvařte doměkka. Když budou hotové, rozehře-
jte máslo, přidejte k česneku a spolu to přimíchejte 
k bramborám. Všechno dobře rozmačkejte, přidejte 
zakysanou smetanu, dochuďte kořením a podávejte  
s dýňovými semínky.

MRKVOVÉ PYRÉ S ČESNEKEM A DÝŇOVÝMI SEMÍNKY 

350 g mrkve
650 g brambor

kelímek zakysané smetany
sůl

5 stroužků česneku
70 g másla

dýňová semínka

Doporučujeme


