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Podczas świąt gotujemy pyszne słodkie 
i słone potrawy, a każdy kraj ma swoje 
tradycyjne przepisy. Chcesz spróbować 
czegoś nowego w te święta? Potrawy 
tradycyjnej dla innego kraju europejskiego? 
Tutaj prezentujemy 21 słodkich przepisów 
na święta, z których możesz 
wybrać.  

Natomiast jeśli preferujesz 
słone przepisy na święta, 
możesz pobrać książkę 
z przepisami tutaj. 

TWÓJ IDEALNY POMOCNIK NA ŚWIĘTA 

Chociaż Święta Bożego Narodzenia są bardzo specjalnym świętem 
same w sobie, duża część celebracji koncentruje się również na 
dobrym jedzeniu. Bez tego okres świąteczny nie byłby nawet w 
połowie tak magiczny. W przeszłości spędzaliśmy w kuchni godziny, 
przygotowując nowe lub tradycyjne przepisy, aż byliśmy całkowicie 
wykończeni. W związku z tym może w te święta po prostu stwórzmy 
wspaniałe wspomnienia ciesząc się pysznymi wypiekami i deserami? 
Może spędźmy czas z naszymi bliskimi przy stole, jedząc i śmiejąc 
się? Z robotem kuchennym Delimano PRO nie będziesz mieć złych 



Mocny, automatycznie regulowany silnik 1400 W, 
z wytrzymałymi, metalowymi zębatkami

Przycisk operacyjny ze światłem LED z 6 poziomami 
prędkości oraz funkcją pulsacyjną 

Montowana pokrywka, by zapobiec rozpryskom z wygodnym 
otworem do dodawania składników podczas mieszania

Trzy końcówki w zestawie – trzepaczka, ubijaczka 
i mieszadło hakowe

Inteligentne ruchy planetarne, by wykorzystać całą 
powierzchnię misy

Misa ze stali nierdzewnej o pojemności 4,5 l

System kliknięcia dla wygodnej i łatwej zmiany końcówek

Nowa technologia delikatnego startu, rozwijające się obroty dla 
równiejszych efektów i zapobiegania zabrudzeniom

Ubijaczka i mieszadło hakowe pokryte powłoką 
nieprzywierającą dla łatwego czyszczenia bez szczotkowania

BEZ ROZ 
-PRYSKÓW
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wspomnień związanych ze zmęczeniem w wyniku 
przygotowywania jedzenia, ale dobre wspomnienia, 
przepełnione radością z najlepszego jedzenia i najlepszego 
towarzystwa.
Duch Świąt znajduje się... w najlepszym jedzeniu
Święta koncentrują się na wypiekach. Od ciasteczek i deserów, po 
samodzielnie upieczony chleb i ciasta, wszyscy mamy apetyt na 
słodkie w tym okresie. Jednak czas spędzony w kuchni może być 
okropny. Tylko pomyśl o całej tej pracy, sprzątaniu, czasie spędzonym 
na przygotowywaniu potraw, które znikają w ciągu kilku minut. Właśnie 
dlatego potrzebujesz pomocnika na święta – robot kuchenny Delimano 
PRO jest jak Twój osobisty szef kuchni, który upiecze to, co uwielbiasz 
podczas gdy Ty możesz spędzić więcej czasu robiąc to, co kochasz. 
Używaj go, by zagniatać ciasto, bądź ciasto na chleb, czy pizzę. Albo 
do przygotowania bitej śmietany. Albo do idealnego ubicia białek 
z jajek. Korzystając z dodatkowych, opcjonalnych akcesoriów możesz 
go używać do wszystkiego – mielenia mięsa, przygotowywania 
ciasteczek i domowego makaronu, a nawet do krojenia i tarcia. 
A JEDYNE, co musisz zrobić to włączyć jeden przycisk!
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SPIS TREŚCI
6 Shendetije
 Kraj: Albania

8 Hurmašice   
 Kraj: Bośnia i Hercegowina

10 Baklava  
 Kraj: Bułgaria  

12 Vánočka  
 Kraj: Czechy

14 Fritule 
 Kraj: Chorwacja

16  Pyszne pierniczki
 Kraj: Estonia

18 Bejgli
 Kraj: Węgry

20 Chak-chak
  Kraj: Kazachstan 

22 Kokosowe kuleczki z czekoladą
  Kraj: Kosowo

24 Warstwowy piernik z bitą śmietaną i owocami
  Kraj: Łotwa

26 Ciasteczka w kształcie grzybków   
 Kraj: Litwa

28 Suflet czekoladowy 
 Kraj: Czarnogóra

30 Celufki (pocałunki)
 Kraj:  Północna Macedonia

32 Ciasto “Kapelusz Guguty”
 Kraj: Mołdawia

34 Tradycyjny makowiec
 Kraj: Polska

36 Cozonac
 Kraj: Rumunia

38  Słodki chleb bożonarodzeniowy 
 Kraj: Republika Serbii

40  Ciasto Charlotte
 Kraj: Rosja

44 Medovníky
 Kraj: Słowacja

46 Potica
 Kraj: Słowenia

48 Verguny
 Kraj: Ukraina
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SHENDETLIJE 

KRAJ: ALBANIA

Shendetlije to pyszne, tradycyjne albańskie ciasto zawierające orzechy i miód, zanurzone w syropie 
cukrowym. W tradycji albańskiej shendetlije jest związane z rodziną i świętami Bożego Narodzenia. 
Każdy Albańczyk zna shendeltije, jest to przysmak, który cieszy każde dziecko i na który czeka się 
w trakcie świąt. Nazwa shendetlije pochodzi od słowa “shëndet”, które po albańsku oznacza “zdrowie”. 
Dlatego często podawane jest dzieciom. 

WYPOSAŻENIE ROBOTA KUCHENNEGO:
• misa do miksowania
• pokrywka 
• ubijaczka

Czas przygotowania: 60 min
Porcje: 10
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SKŁADNIKI
• 1 ½ szklanki cukru
• 3 jajka
• 5 ½ szklanek przesianej mąki
• 30 g pokruszonych orzechów włoskich
• 4 łyżki miodu
• 1 łyżeczka sody oczyszczonej

PRZYGOTOWANIE
• Rozgrzej piekarnik do 180°C. 
• W misie robota kuchennego Delimano PRO ubij jajka, cukier 

i rozpuszczone masło, po czym dodaj miód i sodę oczyszczoną. 
• Dodaj połowę mąki oraz orzechy i dobrze wymieszaj używając 

płaskiej ubijaczki. 
• Dodaj pozostałą ilość mąki i mieszaj aż do uzyskania stałego 

ciasta. 
• Wyłóż okrągłą formę, o średnicy 30 cm papierem do pieczenia. 
• Przełóż ciasto do formy i mokrymi dłońmi naciskaj ciasto, 

aby je wyrównać. 
• Piecz od 35 do 40 minut, aż ciasto stanie się ciemnobrązowe 

i będzie twarde w dotyku. 
• Wyjmij z piekarnika i pozostaw do wystygnięcia, 

a w tym czasie przygotuj syrop. 

SYROP
• Umieść wodę i cukier w rondelku i zagotuj. 
• Gotuj przez 15 minut na niedużym lub średnim ogniu, 

okazjonalnie mieszając.
• Zdejmij rondelek z ognia. 
• Pokrój ciasto shendetlije na kawałki w kształcie diamentu, 

pozostaw je w formie do pieczenia i polej gorącym syropem.
• Użyj takiej ilości syropu, by całkowicie przykryć ciasto. 
• Przenieś do lodówki i chłodź przez 1,5 godziny przed podaniem. 

SYROP:
• 1 szklanka cukru
• 1 ¾ szklanki wody
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HURMAŠICE

KRAJ: BOŚNIA I HERCEGOWINA

Te złote smakołyki to ulubieńcy Bośniaków. Połączenie herbatnika z ciastem, 
hurmašice mogą mieć różne kształty, rozmiary i smaki. 

WYPOSAŻENIE ROBOTA KUCHENNEGO:
• misa do miksowania
• pokrywka 
• ubijaczka

• zestaw do krojenia 
i ścierania

Czas przygotowania: 60 min
Porcje: 10
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SKŁADNIKI
• 250 g masła
• 100 g cukru
• 1 jajko
• 1 żółtko
• 200 g gładkiej mąki do ciast
• 250 g ostrzejszej mąki
• ½ opakowania proszku do pieczenia 
• 250 g zmielonych orzechów włoskich 

PRZYGOTOWANIE
• Na początku przygotuj syrop, ponieważ musi być on zimny w momencie, 

gdy będzie potrzebny.
• Aby przygotować syrop, zmieszaj cukier, wodę i sok z cytryn, 

po czym wstaw na średni ogień, aby cukier się rozpuścił. 
• Gdy się zagotuje, zmniejsz ogień na najmniejszy i gotuj na wolnym 

ogniu przez 35 minut, aż syrop zgęstnieje, a jego objętość zmniejszy się 
do ok. 900 ml. 

• Do przygotowania ciasta korzystaj z robota kuchennego Delimano PRO. 
• Zmieszaj masło, cukier, mąkę i proszek do pieczenia. Gdy składniki będą 

dobrze połączone, a ciasto gładkie, dodaj jajka. Następnie po zmieszaniu 
dodaj zmielone orzechy. 

• Formuj kawałki z ok. jednej łyżeczki ciasta, w kształt walców o szerokości 
2 cm i długości 6,5 cm. 

• Umieszczaj kawałki delikatnie w mniejszym otworze pojemnika do ścierania, 
aby je lekko spłaszczyć i uformować herbatnik o grubości 1 cm, 
a także stworzyć wzorek na powierzchni. 

• Powtarzaj czynność wkładania kawałków ciasta w mniejszy otwór pojemnika 
do ścierania, aby tworzyć wzorki na powierzchni. 

• Ułóż uformowane kawałki ciasta na natłuszczonej blasze do pieczenia 
w odstępach 2 cm. 

• Rozgrzej piekarnik do 200°C (lub 180°C w przypadku piekarnika 
z termoobiegiem). 

• Piecz herbatniki przez około 20 minut, aż staną się złotobrązowe. 
• Polej herbatniki zimnym syropem. Odłóż do momentu, aż herbatniki nasiąkną 

większością syropu (ok. 30 minut). 
• Podawaj prosto z lodówki lub w temperaturze pokojowej. Możesz przechować 

herbatniki w szczelnie zamkniętym pojemniku w lodówce do dwóch tygodni.

SYROP
• 700 g cukru
• 700 ml wody
• 2 cytryny 
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BAKLAVA

KRAJ: BUŁGARIA

Baklava jest bogatym w smaku, słodkim ciastem składającym się z warstw 
wypełnionych pokrojonymi orzechami i dosłodzonych, oraz trzymanym razem dzięki 
syropowi. W Bułgarii tego deseru nie może zabraknąć na święta Bożego Narodzenia. 

Czas przygotowania: 120 min 
Porcje: 30

WYPOSAŻENIE ROBOTA KUCHENNEGO:
• misa do miksowania
• pokrywka 
• ubijaczka

• zestaw do krojenia 
i ścierania
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SKŁADNIKI

PRZYGOTOWANIE
• Przesiej mąkę. Zrób otwór w środku przesianej mąki i dodaj sól, 

ocet i odrobinę wody. 
• Użyj robota kuchennego, by zagnieść ciasto.
• Ciasto powinno być miękkie i elastyczne. 
• Po wyjęciu kuli ciasta, uderz nim kilkukrotnie w powierzchnię 

blatu, aby pozbyć się powietrza z ciasta. 
• Uformuj ciasto w walec i podziel je na mniejsze kule. 
• Formuj delikatnie każdą kulę, spryskuj ją olejem 

i pozostaw na ok. 30 minut. 
• Następnie rozwałkuj każdą kulę ciasta tak cienko, jak to tylko 

możliwe, używając wałka i delikatnie rozciągnij rogi. 
 
BAKLAVA
• Zmiel orzechy włoskie w robocie kuchennym, zakładając 

akcesoria do krojenia i ścierania. 
• Rozpuść masło.
• Spryskaj blachę olejem.
• Kładź na blasze warstwy ciasta jedną na drugiej, posypując każdą 

z nich orzechami, skórką cytryny i masłem. 
• Piecz w piekarniku rozgrzanym do 150°C przez około 120 minut. 

SYROP
• W garnku na kuchence umieść wodę, cukier i cukier waniliowy, 

i podgrzewaj, aż cukier się rozpuści, a syrop się zagotuje 
i zgęstnieje. 

• Polej ostudzoną baklavę ciepłym syropem. 
• Bon appetite! 

WARSTWY
• 1 kg mąki
• 1-2 łyżki oleju
• 1 łyżeczka soli
• 1 szklanka wody
• 1-2 łyżki octu  
• 

NADZIENIE 
• 125 g masła
• 3 szklanki 

orzechów 
włoskich

• 150 g oleju
• skórka z cytryny  

SYROP
• 800 ml wody
• 1 kg cukru
• 3 opakowania 

cukru 
waniliowego 
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VÁNOČKA

KRAJ: CZECHY

Vánočka to pleciony chleb (chałka), tradycyjnie pieczony w Czechach w okresie świąt Bożego Narodzenia. W XVI 
wieku ten przysmak mógł być przygotowywany jedynie przez piekarza, który był członkiem gildii rzemieślniczej. 
W XVIII wieku ludzie mogli już zabrać przepis do domu i piec samodzielnie. Ta chałka jest bogata w jajka i masło, 
i w związku z tym przypomina nieco brioszkę. Skórka cytrynowa i rum dodają koloru i smaku, a samo ciasto może 
też zawierać rodzynki i migdały.  

Czas przygotowania: 15 min 
+ 3 h na wyrośnięcie
Porcje: 10

WYPOSAŻENIE ROBOTA KUCHENNEGO:
• misa do miksowania
• pokrywka 
• mieszadło hakowe
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SKŁADNIKI

PRZYGOTOWANIE
• Upewnij się, że wszystkie składniki mają temperaturę pokojową. 
• Pokrusz drożdże do misy robota kuchennego i wymieszaj z łyżką cukru i łyżką mleka, 

aż do uzyskania formy płynnej.
• Dodaj część mleka, a następnie jajko i żółtko. Wymieszaj. 
• Powoli dodawaj masło, smalec, sól, mąkę, pozostały cukier i mleko. 
• Użyj mieszadła hakowego. Na początku ustaw robota kuchennego na wolną prędkość. 
• Następnie zwiększ prędkość i zagniataj przez minimum 7-10 minut. 
• Sprawdź, czy ciasto się przykleja (posyp odrobiną mąki) lub czy jest za mało 

elastyczne (dodaj łyżeczkę oleju). 
• Uformuj bułkę, włóż z powrotem do misy i przykryj ściereczką. Pozwól ciastu urosnąć 

w niezbyt gorącym i dusznym miejscu przez 3 do 4 godzin. 
• Po tym czasie wyjmij ciasto i ponownie zagnieć. Dodaj orzechy i rodzynki do ciasta. 
• Podziel ciasto na 8 lub 9 równych bułek. 
• Ilość bułek zależy od tego, czy potrafisz zapleć warkocz z 4 części. Jeśli potrafisz, 

uformuj 9 bułek (4+3+2). 
• Jeśli nie potrafisz, nie ma to aż takiego znaczenia – możesz upleść klasyczny warkocz 

z trzech części. Nie jest aż tak mocny, ale łatwiej go zrobić. Wówczas potrzebujesz 
8 bułek (3+3+2). 

• Rozwałkuj bułki w rękach na długie pasma tej samej długości. 
• Rozpocznij zaplatanie warkocza, zawsze od środka do krańców – inaczej pasma będą 

się rozciągać i zmieniać długość. 
• Upleć dolną powierzchnię tak, by wyglądała równo, szczególnie po bokach, bo będą 

one widoczne. Końce podłóż pod spód. 
• Przenieś uformowaną warstwę na papier do pieczenia i delikatnie uciśnij wierzchem 

dłoni, by spłaszczyć i utworzyć podstawę dla następnej warstwy. 
• Powtórz proces – zapleć kolejną warstwę na podstawie i delikatnie spłaszcz. 

Końcówki podłóż nie pod tą warstwę, ale pod sam spód chałki. 
• Po położeniu ostatniej warstwy, wetknij drewniane szpikulce w Vánočkę pod skosem, 

prostując w ten sposób uplecione warkocze. W tym momencie przelatujące powietrze 
w trakcie pieczenia nie uszkodzi konstrukcji. 

• Rozgrzej piekarnik do 220°C.  Vánočka niech rośnie jeszcze przez 30 min przed 
umieszczeniem w piekarniku. 

• Tuż przed umieszczeniem w piekarniku, posmaruj ją rozmieszanym jajkiem i posyp 
kawałkami migdałów. 

• Piecz łącznie przez godzinę: przez pierwsze 5-10 minut w temperaturze 220°C, przez 
następne 25 minut w temperaturze 150°C, a na pozostały czas jedynie w 100°C. 

• Po upieczeniu pozostaw do ostygnięcia i na koniec posyp cukrem. 

• 500 g mąki uniwersalnej
• 120 g cukru kryształu
• 100 g rozpuszczonego masła
• 1 łyżka rozpuszczonego smalcu
• 1 kostka drożdży (42 g)
• 1 jajko + 1 dodatkowe żółtko
• 250 ml mleka

• ¼ łyżki soli
• garść rodzynek nasiąkniętych rumem
• garść orzechów włoskich
• garść pokrojonych migdałów 

do posypania
• drewniane szpikulce i 1 rozmieszane 

jajko do posmarowania
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FRITULE

KRAJ: CHORWACJA

Fritule to świąteczne ciastka przygotowywane głównie na Boże Narodzenie. Wyglądają jak małe pączki, 
włoskie zeppole, weneckie frìtole, czy holenderski przysmak świąteczny “oliebollen”. Zwykle jednak 
przygotowuje się je z rumem i skórką cytrynową, zawierają również rodzynki i są posypane cukrem 
pudrem. Najbardziej znane fritule, to te pochodzące z regionów Istria i Dalmacja. 

WYPOSAŻENIE ROBOTA KUCHENNEGO:
• misa do miksowania
• ubijaczka

Czas przygotowania: 30 min 
Porcje: 4
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SKŁADNIKI 
• 250 g mąki
• 1 duże jajko
• 200 g jogurtu (płynnego lub stałego)
• 3 łyżki cukru
• 2 łyżki brandy 
• 1 łyżka rumu
• 2 łyżeczki proszku do pieczenia
• szczypta soli
• 1 l oleju (do smażenia)

PRZYGOTOWANIE
• Wymieszaj mąkę z proszkiem do pieczenia w jednej misce.
• W drugiej misce wymieszaj jajka z cukrem i solą. 
• Następnie dodaj brandy i rum, wymieszaj składniki 

w robocie kuchennym i na koniec dodaj jogurt. 
• Dodaj mąkę i proszek do pieczenia. 
• Wlej olej do wąskiej, głębokiej patelni. 
• Podczas smażenia, kawałki ciasta muszą pływać w oleju 

i nie dotykać dna patelni. 
• Rozgrzej olej na patelni na średnim ogniu. Nie może być za 

gorący, bo kawałki ciasta nie powiększą się, zrobią się ciemne 
z zewnątrz i płynne w środku. 

• Używaj łyżeczki to pobierania niewielkich ilości mieszanki 
i drugą łyżeczką wkładaj je do oleju. 

• Pozostawiaj przestrzeń między kawałkami, aby mogły usmażyć 
się równo z każdej strony. 

• Dla tej ilości usmażenie całości mieszanki zajmuje około 
15 minut. 
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PYSZNE 

PIERNICZKI

KRAJ: ESTONIA

Przepis na pierniczki jest idealny, aby przygotować go z dziećmi, a następnie cieszyć się przysmakiem 
z całą rodziną podczas Bożego Narodzenia. Nie ma nic tak przyjemnego, jak zapach pierniczków 
wypełniający Twoją kuchnię. Te proste, świąteczne herbatniki nie tylko niesamowicie smakują, ale są 
też łatwe w przygotowaniu, co czyni je świetnym zadaniem do przygotowania również dla młodszych 
w rodzinie. 

WYPOSAŻENIE ROBOTA KUCHENNEGO:
• misa do miksowania
• pokrywka
• mieszadło hakowe

Czas przygotowania: 40 min
Porcje: 6
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SKŁADNIKI
• 250 g lekkiego (kukurydzianego) syropu
• 200 g cukru
• 2 łyżeczki mielonego cynamonu
• 1 łyżeczka mielonych goździków
• 1-2 łyżeczki mielonego kardamonu
• 1 łyżeczka mielonego imbiru
• ½ łyżeczki mielonego ziela angielskiego
• ½ łyżeczki mielonej gałki muszkatołowej
• 250 g masła
• 2 duże jajka
• 600 g czystej mąki
• 2 łyżeczki sody oczyszczonej 

PRZYGOTOWANIE
• Zmieszaj syrop, cukier i zmielone przyprawy w rondelku, 

po doprowadzeniu do zagotowania gotuj na wolnym ogniu. 
• Dodaj pokrojone w kostkę masło i mieszaj, aż masło się rozpuści. 
• Zdejmij rondelek z ognia i pozostaw do ostygnięcia. 
• Umieść mieszankę w misie robota kuchennego. 
• Dodawaj jajka, po jednym na raz i korzystaj z robota kuchennego, 

aby energicznie wymieszać składniki. 
• Wymieszaj mąkę z sodą oczyszczoną, następnie dodawaj 

stopniowo do mieszanki syropu i cukru. 
• Zagniataj ciasto, aż wszystkie składniki będą dokładnie 

połączone. Owiń ciasto folią spożywczą i umieść w lodówce 
na noc, a najlepiej na dwa dni. 

• Aby przygotować ciasteczka, podziel ciasto na mniejsze kawałki 
i wałkuj je na grubość 3 mm na powierzchni delikatnie pokrytej 
mąką. Wycinaj kształty za pomocą foremek. Przenieś ciasteczka 
na blachę do pieczenia. 

• Piecz na środku piekarnika rozgrzanego do 200°C przez 
6-9 minut, aż będą upieczone.

Przed użyciem, 
pozwól 

przygotowanemu 
ciastu poleżeć 

w lodówce przez 
noc, a najlepiej 

przez 2 dni. 
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BEJGLI

KRAJ: WĘGRY

Bejgli to węgierski specjał świąteczny, tradycyjnie wypełniony orzechami, makiem i/lub 
rodzynkami, choć wiele osób dodaje również czekoladę, śliwki, jabłka, czy kapustę jako 
nadzienie. Możesz jeść bajgli na śniadanie albo na deser, pozostaje ono świeże przez wiele dni. 

WYPOSAŻENIE ROBOTA KUCHENNEGO:
• misa do miksowania
• pokrywka  
• mieszadło hakowe

Czas przygotowania: 120 min 
Porcje: 8
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SKŁADNIKI

PRZYGOTOWANIE
• Zamontuj misę i mieszadło hakowe w robocie kuchennym. 
• Włóż do misy mąkę, masło, cukier puder i sól, a następnie wymieszaj.
• Dodaj drożdże, mleko i żółtko jajka do osobnej miski 

i wymieszaj do uzyskania gładkiej masy. 
• Przelej masę do mąki i zagniataj ciasto. 
• Ciasto jest gotowe, jeśli odkleja się od misy. 
• Podziel ciasto na cztery równe kawałki, przykryj je 

i pozostaw w ciepłym miejscu. 
• W trakcie, gdy ciasto wyrasta, przygotuj nadzienie. 
• Wymieszaj orzechy lub mak z przyprawami.
• Zagotuj wodę z cukrem i przelej do mieszanki orzechów lub maku. 

Pozostaw do ostygnięcia. 
• Rozwałkuj ciasto na grubość 4-5 mm. 
• Rozprowadź nadzienie po cieście tworząc równą warstwę. 
• Zwiń ciasto z nadzieniem przełóż do formy do pieczenia wyłożonej 

papierem do pieczenia. 
• Wymieszaj jajka i posmaruj nimi wierzch ciasta. 

Pozostaw do wyschnięcia. 
• Zrób otwory widelcem przez całą długość ciasta. 
• Włóż ciasto do piekarnika rozgrzanego do 180°C, nastawionego 

na funkcję pieczenia (aby góra i dół piekarnika nagrzewały się 
równomiernie), na ok. 30 minut. 

• Po ostudzeniu możesz pokroić ciasto. 

CIASTO
• 500 g mąki
• 200 g masła
• 50 g cukru pudru
• 1 szczypta soli
• 10 g świeżych drożdży
• 1 żółtko
• 150 ml mleka 

NADZIENIE
• 500 g orzechów lub maku (lub 

po 250 g obu składników)
• 260 g cukru
• 20 g cukru waniliowego
• 1 łyżka miodu
• odrobina cynamonu
• skórka z 1 pomarańczy 

lub cytryny
• 300 ml wody
• margaryna 
• 2 jajka do posmarowania 

po wierzchu
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CHAK-CHAK

KRAJ: KAZACHSTAN

Chak-chak to ulubione orientalne, słodkie danie Turków zamieszkujących Baszkirię, 
Kazachstan, Kirgistan, Uzbekistan i inne kraje zaangażowane w pszczelarstwo i rolnictwo. 
Olej, mąka, jajka, mleko i miód to wszystko, czego potrzeba, by przygotować pyszne danie 
chak-chak. 

WYPOSAŻENIE ROBOTA KUCHENNEGO:
• misa do miksowania
• pokrywka 
• ubijaczka

Czas przygotowania: 60 min
Porcje: 6



21

SKŁADNIKI
• 3 jajka
• 500 ml oleju roślinnego
• 500 g mąki
• 500 g cukru
• 750-900 ml miodu
• 4 łyżki wódki lub brandy
• szczypta soli 

PRZYGOTOWANIE
• Wlej wódkę lub brandy do misy, dodaj ubite jajko i sól, 

i wymieszaj. 
• Dodawaj mąkę stopniowo, kontynuując mieszanie. 
• Kontynuuj mieszanie, aż ciasto przestanie przyklejać się do misy. 
• Podziel ciasto na 3-4 równe części. Rozwałkuj je na warstwy 

o grubości 2 mm i posyp mąką. Potnij na paski o szerokości 
ok. 3 cm. Przetnij każdy pasek na mniejsze kawałki o szerokości 
5 mm.

• Dodaj cukier i miód do rondelka. Wymieszaj. 
Wstaw na mały ogień i cały czas mieszaj, aż cukier się rozpuści. 

• Podgrzej olej roślinny na głębokiej patelni. 
• Wrzuć garść kawałków ciasta na patelnię 

(zrobią się one jasne w kontakcie z olejem i alkoholem). 
• Smaż, aż kawałki zmienią kolor na złoty. 
• Wyciągnij je z patelni z użyciem łyżki cedzakowej 

i odcedź nadmiar tłuszczu. 
• Przełóż usmażone kawałki do misy i polej syropem. 

Pozostaw do ostygnięcia. 
• Ręcznie uformuj z kawałków kulki i podawaj.  
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KOKOSOWE KULKI 

Z CZEKOLADĄ

KRAJ: KOSOWO

To świetny przepis, by zaangażować dzieci do pomocy w kuchni przy kruszeniu 
herbatników i mieszaniu wszystkich pysznych składników razem. Ten pyszny przepis 
jest łatwy w przygotowaniu i świetnie smakuje. 

WYPOSAŻENIE ROBOTA KUCHENNEGO:
• misa do miksowania
• pokrywka 
• ubijaczka

Czas przygotowania: 20 min
Porcje: 30 kulek
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SKŁADNIKI
• paczka zwykłych herbatników (700 g)
• 500 ml mleka
• 250 g masła
• 5 łyżek kakao
• 5 łyżek cukru
• 200 g kokosa w proszku
• wiórki kokosowe do posypania kulek 

PRZYGOTOWANIE
• Przełóż 700 g herbatników do głębokiej miski, dodaj kakao 

i cukier. 
• Rozpuść masło z mlekiem i dodaj pokruszone herbatniki.
• Dodaj proszek kokosowy i mieszaj, aż składniki się połączą 

(jeśli chcesz, możesz również dodać zmielone orzechy). 
• Formuj kulki i posypuj wiórkami kokosowymi. 
• Ułóż kulki na talerzu i pozostaw na godzinę, 

aby się delikatnie utwardziły. 
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WARSTWOWY PIERNIK Z BITĄ 

ŚMIETANA I OWOCAMI

KRAJ: ŁOTWA

Piernik to główny przysmak świąt Bożego Narodzenia, a to, co pozostaje 
po jego przygotowaniu można wykorzystać w innych deserach. 

WYPOSAŻENIE ROBOTA KUCHENNEGO:
• misa do miksowania
• pokrywka 
• trzepaczka

Czas przygotowania: 5 min
Porcje: 4
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SKŁADNIKI
• 1 szklanka posiekanego piernika
• ½ szklanki dżemu
• 300 g śmietany kremówki
• 2 łyżki cukru
• żurawina lub inne owoce 

PRZYGOTOWANIE
• Wsyp posiekany piernik do szklanek (zostaw odrobinę 

na posypanie po wierzchu) i dodaj dżem.
• Wyposaż robota kuchennego w trzepaczkę i przelej śmietanę 

do misy do mieszania. 
• Rozpocznij ubijanie śmietany bez cukru, 

a następnie dodawaj cukier stopniowo podczas ubijania. 
• Nałóż bitą śmietanę na warstwę dżemu w szklankach 

i posyp posiekanym piernikiem. 
• Włóż przygotowane desery do lodówki na kilka godzin. 
• Przed podaniem ozdób bitą śmietaną i żurawiną 

lub innymi owocami. 
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CIASTECZKA 

W KSZTAŁCIE GRZYBKÓW

KRAJ: LITWA

Smak tych tradycyjnych, litewskich ciasteczek przywróci szczęśliwe 
wspomnienia z dzieciństwa. 

WYPOSAŻENIE ROBOTA KUCHENNEGO:
• misa do 

miksowania
• mieszadło hakowe

• pokrywka 
• ubijaczka
• siekacz

Czas przygotowania: 60 min 
Porcje: 14
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SKŁADNIKI

PRZYGOTOWANIE
• Rozpuść miód, cukier i masło w kąpieli wodnej, ciągle mieszając.
• Pozostaw do ostygnięcia. 
• Ugaś sodę oczyszczoną octem.  
• Ubij jajka z przyprawami i sodą, dodaj do masy z miodu 

i wymieszaj.
• Dodaj mąkę i zagnieć ciasto. 
• Podziel ciasto na dwie kule – jedną większą przeznaczoną 

na kapelusze grzybków, a drugą mniejszą na trzonki. 
Formuj kapelusze i trzonki z ciasta. 

• Formuj kapelusze – nieco spłaszczone kulki, formuj trzonki 
– zwałkuj ciasto w kształt walca. 

• Z tej ilości ciasta powinno powstać 14 kapeluszy i 14 trzonków. 
• Przełóż na blachę do pieczenia i piecz w piekarniku rozgrzanym 

do 180°C przez 10 minut. Odstaw do ostygnięcia. 
• Rozpuść białą czekoladę i pokryj nią trzonki. 
• Gdy czekolada przestanie kapać zanurz trzonki w maku. 
• Wytnij mały otwór na środku kapelusza, posmaruj białą 

czekoladą i przyklej trzonek. Pozostaw do wyschnięcia. 
• Rozpuść gorzką czekoladę w kąpieli wodnej i zanurzaj 

w niej kapelusze.
• Pozostaw do wyschnięcia i ciesz się ciasteczkami 

w kształcie grzybków! 

CIASTO
• 200 g mąki
• 50 g miodu
• 50 g cukru
• 60 g masła
• 1 małe jajko
• ½ łyżeczki przyprawy do 

piernika (cynamon, goździki, 
gałka muszkatołowa)

• ½ łyżeczki sody 
oczyszczonej

• ocet jabłkowy (lub zwykły) 

POLEWA NA TRZONKI
• 70 g białej czekolady (można 

zastąpić polewą proteinową)

POLEWA NA KAPELUSZE
• 100 g gorzkiej czekolady

DEKORACJA
• kilka łyżek maku 
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SUFLET 

CZEKOLADOWY

KRAJ: CZARNOGÓRA

Ten czekoladowy suflet posiada pyszne, płynne wnętrze i lekką, sprężystą 
powierzchnię – czekoladowa dekadencja w czystej postaci. To deser, którego nie 
można pominąć podczas świąt Bożego Narodzenia w Czarnogórze, ale i na całym 
świecie. 

WYPOSAŻENIE ROBOTA KUCHENNEGO:
• misa do miksowania
• pokrywka 
• trzepaczka 

Czas przygotowania: 40 min
Porcje: 6
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SKŁADNIKI

PRZYGOTOWANIE
• Pokryj ceramiczne miseczki na suflety miękkim masłem używając 

pędzelka. Zwróć uwagę, by cała wewnętrzna część była pokryta oraz 
żeby ścianki miseczki były pokryte przesunięciami pędzla od dołu do góry 
(dzięki temu suflet będzie odpowiednio rósł, wzdłuż ścianek miseczki). 

• Umieść startą czekoladę na dnie miseczek i pokryj nią ścianki, aby deser 
nie przyklejał się do nich podczas pieczenia.

• Wstaw miseczki do lodówki.
• Rozgrzej piekarnik do 190°C. 
• Ubijaj mleko z mąką na średnim ogniu i mieszaj przez 1 minutę, 

aż mieszanka zgęstnieje. 
• Dodaj czekoladę i mieszaj, aż się ona rozpuści. 
• Przenieś mieszankę do większej miski i pozwól jej ostygnąć 

przez 2 minuty. 
• Dodawaj żółtka jajek, po jednym, cały czas mieszając. 
• Ubij białka jajek wykorzystując robota kuchennego Delimano PRO, dodaj 

cukier, gdy jajka zaczynają wyglądać, jak piana. 
• Dodawaj stopniowo ubite białka do masy czekoladowej, na początku 

mieszając szybciej, a następnie wolniej, okrężnymi ruchami z użyciem 
szpatułki, aby nie pozbywać się całego powietrza z masy na zewnątrz. 

• Wyjmij miseczki z lodówki i napełnij je mieszanką. 
• Wypełnij miseczki aż do krawędzi i wyrównaj powierzchnię miseczek. 
• Na końcu przesuń kciukiem wzdłuż krawędzi miseczek, okrężnym 

ruchem, zostawiając mały kanał na końcu każdej miseczki. 
• Poprzedni krok pozwala sufletowi urosnąć powyżej miseczki 

i przybrać właściwy kształt, charakterystyczny dla tego deseru. 
• Piecz przez 12-17 minut, w zależności od tekstury, jaką chcesz uzyskać 

w deserze – bardziej lub mniej płynnej w środku. 
• Wyjmij z piekarnika i przenieś miseczki na tacę, podawaj posypane 

cukrem pudrem. 
• Zawsze podawaj je prosto z piekarnika dla najlepszego efektu wizualnego 

i smaku. 

• 25 g masła, do posmarowania 
formy

• starta na tarce czekolada, 
do miseczek

• masa sufletowa
• 15 g mąki

• 200 ml mleka
• 80 g żółtek (z ok. 5 jajek)
• 200 g gorzkiej czekolady 

(70% kakao)
• 200 g białek (z ok. 5 jajek)
• 150 g cukru
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CELUFKI (POCAŁUNKI) 

KRAJ: PÓŁNOCNA MACEDONIA 

Celufki albo “pocałunki” to deser tradycyjnie przygotowywany w domach od 
dekad. Najlepsze macedońskie celufki pochodzą z miasta Kruszewo.

WYPOSAŻENIE ROBOTA KUCHENNEGO:
• misa do miksowania
• pokrywka 
• ubijaczka

Czas przygotowania: 60 min
Porcje: 10
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SKŁADNIKI
• 4 białka jajek
• 250 g cukru
• 1 opakowanie cukru waniliowego
• kilka kropli soku z cytryny 

PRZYGOTOWANIE
• Wlej białka jajek do misy do mieszania robota kuchennego.
• Ubijaj na niskiej, a następnie wyższej prędkości, stopniowo 

dodając cukier, cukier waniliowy i kilka kropli soku z cytryny. 
• Ubijaj przez ok. 10 minut, albo do uzyskania stabilnej 

konsystencji.
• Wyłóż blachę do pieczenia papierem do pieczenia, twórz 

ciasteczka używając strzykawki do pieczenia lub łyżeczki.
• Piecz w piekarniku rozgrzanym do 150°C przez 30-40 minut 

lub do momentu, aż ciasteczka pokryte będą twardszą skorupką 
i będą wyglądały na suche. 
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CIASTO “KAPELUSZ 

GUGUTY” 

KRAJ: MOŁDAWIA

Ciasto “Kapelusz Guguty” zawdzięcza swoją nazwę bajce napisanej przez popularnego mołdawskiego 
pisarza Spiridona Vangheli. Guguta to główny bohater opowieści, mały pasterz z tradycyjnym, wełnianym 
kapeluszem, który chciał ochronić swoją wioskę przed surową, mroźną zimą chowając wszystkich pod 
swoim kapeluszem. Kształt ciasta przypomina kapelusz Guguty.  

WYPOSAŻENIE ROBOTA KUCHENNEGO:
• misa do miksowania
• pokrywka
• ubijaczka

Czas przygotowania: 60 min 
Porcje: 4
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SKŁADNIKI
NALEŚNIKI
• 3 jajka
• 600 ml mleka
• 240 g białej mąki
• 1 łyżka oliwy z oliwek
• kilka kropli ekstraktu z wanilii
• sól
• cukier 

KAPELUSZ GUGUTY
• konserwowe wiśnie bez pestek w ich własnym soku / najlepiej 

kwaśne w smaku
• 200 ml kwaśnej śmietany / domowej roboty lub o minimalnej 

zawartości tłuszczu 30%
• 100 g cukru pudru
• Starta na tarce gorzka czekolada, ilość zależy od rozmiaru ciasta

PRZYGOTOWANIE
• Wyposaż robota kuchennego w ubijaczkę i ubij jajka, wanilię, 

oliwę i ⅔ ilości mąki.
• Stopniowo dodawaj mleko i resztę mąki do misy i kontynuuj 

ubijanie aż do uzyskania gładkiej masy. 
• Użyj Patelni do naleśników Fivestar Legend i przygotuj 

ok. 30 klasycznych, cienkich naleśników, na każdy po kolei 
nakładaj wiśnie. 

• Zwiń naleśniki z wiśniami. 
• Ułóż naleśniki na tacy w kształt piramidy, w najniższej warstwie 

układając od 5 do 7 naleśników, lub więcej. 
• Aby piramida naleśnikowa była jeszcze smaczniejsza wymieszaj 

śmietanę z cukrem na gładko w misie robota kuchennego. 
• Rozprowadź słodką śmietanę po piramidzie. 
• Posyp deser wiórkami czekolady i ciesz się przysmakiem! 
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TRADYCYJNY 

MAKOWIEC 
KRAJ: POLSKA

Tradycyjne polskie ciasto, przeważnie przygotowywane na święta 
Bożego Narodzenia. 

WYPOSAŻENIE ROBOTA KUCHENNEGO:
• misa do 

miksowania
• pokrywka 

• trzepaczka
• mieszadło hakowe

Czas przygotowania: 120 min 
Porcje: 12
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SKŁADNIKI

PRZYGOTOWANIE
• Włóż drożdże do miski i posiekaj je z łyżką cukru, aby stworzyć 

gładką pastę. 
• Dodaj pół szklanki ciepłego mleka i dwie łyżki mąki. 
• Wymieszaj, przykryj ściereczką i pozostaw na 30 minut. 
• Zmieszaj żółtka z cukrem w robocie kuchennym, 

dodaj wanilię i wymieszaj.
• Dodaj przesianą mąkę, resztę mleka, drożdże z cukrem 

i schłodzone masło. 
• Zagniataj ciasto do momentu, aż przestanie przyklejać się do misy. 
• Umieść w misie, przykryj ściereczką i odstaw minimum na godzinę. 
• Rozwałkuj ciasto na okrągły, wielki, cienki kształt. Dobrym pomysłem, 

jest rozwałkowanie go na kawałku papieru do pieczenia, 
aby łatwiej było je przenieść na blachę. 

• Przełóż mak na ciasto i zwiń ciasno. 
• Pozostaw na 40 minut.
• Rozgrzej piekarnik do 180°C. 
• Piecz przez ok. 45 minut, aż ciasto zbrązowieje. 
• Przesiej 250g cukru pudru do miski i dodaj 2 łyżki wody. 

Dodaj sok z cytryny i mieszaj energicznie, jednocześnie podgrzewając. 
Polej ciasto od razu, ponieważ polewa szybko zastyga. 

• Posyp wylaną polewę skórką pomarańczy. 
• Rolada wychodzi dość długa, jeśli obawiasz się złamania jej 

podczas przenoszenia, zrób dwie krótsze.

CIASTO DROŻDŻOWE
• 50 g świeżych drożdży
• 6 żółtek 
• 80 g cukru pudru
• ziarenka 1 laski wanilii (lub 

1 łyżeczka ekstraktu z wanilii) 
• 380 g mąki do ciast
• 190 ml ciepłego mleka
• 110 g masła, rozpuszczonego 

i ochłodzonego

NADZIENIE 
• masa makowa domowej roboty
• lukier
• 250 g cukru pudru
• 2 łyżki wody

POLEWA 
• 250 g cukru pudru
• 2 łyżki wody
• odrobina soku z cytryny
• skórka pomarańczy
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COZONAC

KRAJ: RUMUNIA

Cozonac to klasyczny, prosty, słodki chleb drożdżowy pochodzący z Rumunii. Tradycyjnie 
przygotowywane na Wielkanoc i Boże Narodzenie, pachnące cytrusami słodkie ciasto jest zwijane 
z nadzieniem z orzechów, tworząc spiralny wzór podczas pieczenia. W rezultacie otrzymujemy 
świąteczny bochenek z delikatną, miękką skórką. 

WYPOSAŻENIE ROBOTA KUCHENNEGO:
• misa do miksowania
• pokrywka 
• ubijaczka

Czas przygotowania: 95 min
Porcje: 8
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SKŁADNIKI

PRZYGOTOWANIE
• Sparz ½ szklanki mleka i wymieszaj z 2 ½ łyżki mąki do uzyskania gładkiej 

konsystencji.
• Podgrzej osobno ¼ szklanki mleka, aby było lekko ciepłe. Nie parz. 
• Włóż drożdże do małej miski i zalej je lekko ciepłym mlekiem, mieszając, 

aż się rozpuszczą. 
• Dodaj mieszankę drożdży do ostudzonej mieszanki mleka i mąki, i ubijaj, 

aż pojawią się duże bańki powietrza. 
• Przykryj i pozostaw do rośnięcia przez 15 minut. 
• Podgrzej pozostałe mleko, aby było lekko ciepłe. Nie przegrzewaj.
• Wlej podgrzane mleko do misy do mieszania robota kuchennego. 

Dodaj 4 żółtka jajek, cukier, rodzynki, skórkę cytryny, mieszankę drożdży i pozostałe 
3 ½ szklanki mąki, mieszając po dodaniu każdego składnika. 

• Zagniataj ciasto przez ok. 10 minut, aż będzie elastyczne, wilgotne i nie będzie się 
przyklejało. Dodaj odrobinę masła (ok. 85 g), jeśli jest taka potrzeba. 
Zachowaj resztę masła. 

• Dodaj rum, wanilię i olej, i zagniataj ciasto przez kolejne 2 do 3 minut. 
• Przykryj miskę natłuszczoną folią spożywczą i pozostaw do rośnięcia, 

aż podwoi swoją objętość. 
• Posmaruj swoje dłonie pozostałymi 120 g rozpuszczonego masła 

i zagniataj przez kolejne 5 do 10 minut. 
• Rozgrzej piekarnik do 175°C.
• Pokryj formę do pieczenia o średnicy 25-30 cm i głębokości 

minimum 8 cm olejem w sprayu.
• Natłuszczonymi dłońmi zwiń ciasto i ułóż w formie.
• Przykryj natłuszczoną folią spożywczą i pozostaw do rośnięcia, 

aż ciasto dosięgnie krawędzi formy. 
• Posmaruj wierzch ciasta żółtkiem jajka wymieszanym z łyżką wody. 
• Posyp orzechami lub rodzynkami, jeśli chcesz. 
• Piecz przez 1 godzinę, sprawdzając drewnianym patyczkiem 

lub do momentu, aż termometr elektroniczny pokaże 90°C. 
• Wyjmij z formy i ostudź. 
• Możesz posypać ciasto cukrem pudrem, póki jest jeszcze ciepłe. 
• Wystudź całkowicie przed pokrojeniem i podaniem. Smacznego! 

• 1 ¼ szklanki mleka
• 3 ½ szklanki mąki uniwersalnej 

(dodatkowo osobne 2 ½ łyżki) 
• 1 opakowanie suchych, 

aktywnych drożdży
• 5 żółtek z dużych jajek 

(w temperaturze pokojowej) 
• ¾ szklanki cukru pudru
• 120 g rodzynek 
• skórka z 1 cytryny

• 120 g masła (rozpuszczonego) 
• 1 łyżka ciemnego rumu
• 1 łyżeczka ekstraktu z wanilii
• 1 łyżka oleju roślinnego
• 1 łyżka wody
• opcjonalnie: 30 g orzechów 

włoskich, dodatkowa łyżka 
rodzynek, dodatkowa ½ szklanki 
cukru pudru
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SŁODKI CHLEB 

BOŻONARODZENIOWY

KRAJ: REPUBLIKA SERBII

Wiele europejskich krajów posiada tradycję przygotowywania słodkiego chleba, często z suszonymi owocami, z okazji 
religijnych świąt. Proces pieczenia stał się rytuałem przepełnionym tradycją i przesądami. Przypalony lub popękany 
chleb świąteczny był złym znakiem dla domostwa. Niektórzy kucharze dodawali do ciasta monetę, a osoba, która 
znalazła ją w swoim kawałku mogła się spodziewać bogactwa i dobrego zdrowia w nadchodzącym roku. 

WYPOSAŻENIE ROBOTA KUCHENNEGO:
• ubijaczka
• mieszadło hakowe  
• misa do miksowania

Czas przygotowania: 4-5 h
Porcje: 15-20 kawałków
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SKŁADNIKI

PRZYGOTOWANIE
• Wlej mleko do garnka z grubym dnem i wstaw na średni ogień.
• Cały czas mieszaj, aby mleko nie przywarło do dna. 
• Mieszaj do momentu, aż na powierzchni mleka pojawią się bąbelki, ale nie doprowadzaj 

do zagotowania. 
• Zdejmij z ognia. Mleko jest sparzone i gotowe do użycia. 
• Do ciepłego, sparzonego mleka dodaj cukier, masło i sól. 
• Mieszaj, aż cukier i masło rozpuszczą się. Odstaw na bok. 
• Dodaj suche drożdże i ciepłą wodę do misy do mieszania i ubijaj, aż składniki się połączą. 
• Dodaj mieszankę ciepłego mleka oraz jajka do misy i dobrze wymieszaj. 
• Dodaj 450 g mąki i ubijaj na niskiej prędkości na gładko. 
• Zmień końcówkę robota na mieszadło hakowe i dodaj resztę mąki. 
• Zagniataj ciasto przez 3-5 minut, aż zacznie odstawać od misy. 
• Ciasto będzie dość lepkie.
• Przełóż ciasto do lekko natłuszczonej miski, przykryj i odstaw w ciemne 

i ciepłe miejsce na 2 godziny. 
• Po tym czasie, przełóż ciasto z powrotem do misy do mieszania. Używaj najniższej prędkości 

robota i stopniowo dodawaj rodzynki, płatki migdałowe i skórkę cytryny. 
• Gdy składniki będą dobrze wymieszane, przenieś ciasto na powierzchnię lekko posypaną 

mąką i przekrój je na pół. 
• Jedną połowę podziel na 3 części, a drugą na 5. Wszystkie części uformuj w kształt lin, 

3 większe części powinny mieć ok. 36 cm długości. 
• Na blasze wyłożonej papierem do pieczenia, zapleć 3 większe kawałki w kształt warkocza. 

Złącz końcówki razem. 
• 3 mniejsze części zapleć w krótszy warkocz i połóż na zaplecionym dłuższym.
• Pozostałe dwa kawałki skręć razem i połóż na mniejszym warkoczu, 

sklejając końcówki i utykając je pod spód. 
• Przykryj ściereczką lub natłuszczoną folią spożywczą i pozostaw do rośnięcia na ½ godziny. 
• Jest to ciężkie ciasto, więc może urosnąć tylko trochę. 
• Rozgrzej piekarnik do 200°C. 
• Posmaruj ciasto rozmieszanym jajkiem i posyp płatkami migdałowymi. Piecz na środku 

piekarnika przez 15 minut. 
• Zmniejsz temperaturę do 180°C i piecz przez kolejne 30-45 minut lub trochę dłużej, 

w zależności od tego, jak mokra była mieszanina. 
• Sprawdź stan wypieku drewnianym patyczkiem – po sprawdzeniu powinien być czysty i suchy. 
• Jeśli chleb zbyt szybko zbrązowieje podczas pieczenia, przykryj folią. 
• Po wystudzeniu posyp cukrem pudrem i pokrój. 

CIASTO
• 240 ml pełnotłustego mleka
• 225 g cukru
• 115 g masła (temperatura pokojowa)
• ½ łyżeczki soli
• 1 łyżka suchych drożdży
• 60 ml ciepłej wody
• 2 duże jajka (ubite)
• 825 g mocnej mąki chlebowej 

• 100 g rodzynek
• 100 płatków migdałowych
• skórka z 2 cytryn

POLEWA
• 1 jajko (rozmieszane)
• płatki migdałowe
• cukier puder (do dekoracji)
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CIASTO CHARLOTTE

KRAJ: ROSJA

Na pewno zakochasz się w tym rosyjskim cieście, jest ono idealnym deserem. Jeśli nie jest 
Ci ono znane, Boże Narodzenie to idealny czas, by wypróbować ten przepis i sprawić słodki 
prezent dla rodziny i przyjaciół. Biszkopty oraz mus malinowy są niesamowite! 
To ciasto smakuje tak samo pysznie, jak wygląda.  

WYPOSAŻENIE ROBOTA KUCHENNEGO:
• misa do miksowania
• pokrywka 
• ubijaczka

Czas przygotowania: 40 min 
Porcje: 6
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SKŁADNIKI
CIASTO BISZKOPTOWE 
• 4 duże jajka w temperaturze pokojowej
• ⅔ szklanki cukru pudru
• ⅔ szklanki mąki do ciast
• ¼ łyżeczki proszku do pieczenia
• 210 g podłużnych biszkoptów
• 3-4 łyżki konserwowanych malin lub dżemu

MUS MALINOWY
• 2 ½ szklanki mrożonych malin
• ½ szklanki cukru pudru
• sok z 1 średniej cytryny (2 łyżki do musu, 

1 łyżka do syropu opisanego niżej)
• 1 łyżka żelatyny bez dodatków smakowych
• 3 szklanki ciężkiej śmietany kremówki
• 6 łyżek cukru pudru

PROSTY SYROP
• 1 szklanka ciepłej wody
• 1 łyżka soku z cytryny
• 1 łyżka cukru
• Przybranie ciasta: 1 szklanka świeżych malin i listki mięty
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PRZYGOTOWANIE
SYROP MALINOWY
• W średnim rondelku zmieszaj mrożone maliny i ½ szklanki cukru.
• Gotuj, okazjonalnie mieszając, aż dżem osiągnie pożądaną 

konsystencję. 
• Zdejmij z ognia i odcedź na sitku, naciskając na owoce łyżką, 

aby uzyskać tak dużo soku z malin, jak to tylko możliwe 
(powinno być ok. ⅔ szklanki syropu). 

• Do syropu malinowego dodaj 2 łyżki soku z cytryny 
i 1 łyżkę żelatyny. 

• Przelej syrop z powrotem do rondelka i wstaw z powrotem 
na średni ogień, mieszaj, aż żelatyna się rozpuści. 
Nie doprowadzaj do zagotowania. 

• Zdejmij z ognia i pozostaw do ostygnięcia do temperatury 
pokojowej. 

CIASTO BISZKOPTOWE
• Wyłóż formę o średnicy 22 cm papierem do pieczenia.
• Rozgrzej piekarnik do 180°C.
• W misie robota kuchennego wyposażonego w trzepaczkę ubijaj 

na wysokiej prędkości 4 jajka przez 1 minutę. 
• Stopniowo dodawaj ⅔ szklanki cukru i kontynuuj ubijanie na 

wysokiej prędkości przez 7 minut, aż mieszanka będzie gęsta 
i zwiększy swoją objętość 3 lub 4-krotnie. 

• Wymieszaj mąkę i proszek do pieczenia, a następnie przesiej 
mąkę do ubitych jajek w dwóch częściach, 
mieszając po każdym dodaniu. 

• Wymieszaj od dna, aby wyłapać nierozmieszaną mąkę 
i dobrze połączyć składniki. Nie mieszaj zbyt długo. 

• Piecz w 180°C przez 20-25 minut, albo do momentu, 
gdy wierzch zrobi się złoty i sprężynuje pod wpływem nacisku. 

• Po wyjęciu z piekarnika przenieś ciasto z formy z użyciem 
szpatułki. Odklej papier do pieczenia i wystudź ciasto do 
temperatury pokojowej. Przekrój ciasto w poziomie na pół, 
tworząc dwie warstwy. 
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ZŁOŻENIE CIASTA CHARLOTTE
• Pokryj ściany tortownicy folią spożywczą. 
• Przytnij brzegi obu warstw ciasta i umieść pierwszą warstwę 

na dnie tortownicy. 
• Odkrój kawałki długości 1,5 cm z podłużnych biszkoptów. 
• Umieść podłużne biszkopty na warstwie ciasta, pionowo, 

w kształt pierścienia, odciętą stroną do dołu. 
Posmaruj ciasto ⅓ porcji przygotowanego syropu. 

• Posmaruj również tyły biszkoptów ⅓ porcji syropu. 
• Posmaruj ciasto 1 ½ łyżki konserwowanych malin. 

Odstaw na bok. 
• W misie robota kuchennego wyposażonego w trzepaczkę, 

ubij 3 szklanki śmietany kremówki z 6 łyżkami cukru pudru 
na wysokiej prędkości, aż do uzyskania gęstej konsystencji. 

• Przełóż 1 ½ szklanki bitej śmietany do rękawa cukierniczego 
i zamontuj końcówkę w kształcie gwiazdki. Włóż do lodówki. 

• Gdy syrop malinowy osiągnie temperaturę pokojową, przelej 
go do pozostałej ilości bitej śmietany, dodając ¼ syropu naraz, 
mieszając po każdym dodaniu. To będzie Twój mus. 

• Rozprowadź ½ musu po cieście w tortownicy. 
• Przykryj ciasto drugą warstwą, wysmaruj ją pozostałym syropem 

i rozprowadź 1 ½ łyżki konserwowanych malin. 
Dodaj pozostały mus. 

• Udekoruj ciasto bitą śmietaną używając rękawa cukierniczego 
i wyłóż świeże maliny oraz liście mięty. 

• Przykryj folią spożywczą i wstaw do lodówki na minimum 
3 godziny lub na noc. 

• Przed podaniem ciasta usuń ścianki tortownicy i folię spożywczą. 
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MEDOVNÍKY 

KRAJ: SŁOWACJA

"Medovniky" to popularne ciastka podczas świąt Bożego Narodzenia na Słowacji. Tworzone z masła, mąki i miodu, które są typowymi 
składnikami używanymi w tradycyjnej, słodkiej kuchni słowackiej. Przygotowywanie tego przysmaku wywodzi się ze zwyczajów 
przedchrześcijańskich i są one szczególnie popularne wśród dzieci. Piecz je minimum 1 dzień przed podaniem, ale polecamy 
przygotowywać je z miesięcznym wyprzedzeniem. Miód sprawi, że z czasem zmiękną, a pozostają świeże przez bardzo długi czas! 
Wypróbuj je, ich słodki smak i przyprawy korzenne uzależniają. Święta na Słowacji nie są kompletne bez tego przysmaku! 

WYPOSAŻENIE ROBOTA KUCHENNEGO:
• mieszadło hakowe
• misa do miksowania
• pokrywka 

Czas przygotowania: 2 dni 
• 1 h i 5 min przygotowanie 

+ pieczenie
• 1 dzień dodatkowo, by poleżały

Porcje: 60 ciastek
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SKŁADNIKI
• 125 g masła (prawdziwego masła, nie margaryny)
• 180 g miodu
• 220 g cukru pudru
• 3 jajka
• 1 ½ łyżeczki sody oczyszczonej
• szczypta soli
• 3 łyżeczki domowej roboty mieszanki przypraw do medovników (przepis 

poniżej) – lub przyprawa do piernika
• 600 g mąki uniwersalnej
• 1 dodatkowe jajko do posmarowania

PRZYGOTOWANIE
• Podgrzej masło, miód i cukier w małym garnuszku, ciągle mieszając, aż składniki się 

rozpuszczą.
• Gdy mieszanka jest ciepła, ale nie za gorąca, dodaj jajka i wymieszaj.
• W misie robota kuchennego wymieszaj suche składniki i przelej ciepłą mieszankę.
• Wymieszaj, następnie zagniataj, aż wszystkie składniki się połączą. Ciasto będzie 

nieco lepkie. 
• Przykryj i schłodź w lodówce przez kilka godzin lub przez noc. 
• Rozwałkuj ciasto na grubość 5 mm, wykorzystując jedynie tyle mąki, by nie 

przywierało. 
• Wycinaj kształty ciasteczek foremkami. 
• Przełóż ciasteczka do natłuszczonej lub wyłożonej papierem do pieczenia blachy. 
• Rozmieszaj jajko i posmaruj nim ciasteczka. 
• Piecz w piekarniku rozgrzanym do 180°C przez 10 minut, aż ciasteczka uzyskają 

złoty kolor. 
• Pozostaw bez dekoracji lub pokryj swoim ulubionym lukrem (polecamy białka jajek 

zmieszane z cukrem pudrem).
• Klasyczne medovniky są często dekorowane białymi elementami, zawijasami, 

kropeczkami, ale możesz udekorować je, jak tylko Ci się podoba. 
• Przechowywane w szczelnym pojemniku pozostaną świeże przez wiele dni.  

SKŁADNIKI
PROSTY WARIANT
• 3 łyżeczki cynamonu
• 1 ½ łyżeczki anyżu
• 1 łyżeczka goździków

WARIANT ZAAWANSOWANY
• 3 łyżeczki cynamonu
• 1 łyżeczka goździków
• 1 łyżeczka kardamonu
• 1 łyżeczka anyżu
• ½ łyżeczki anyżu 

gwiazdkowatego

• ½ łyżeczki kolendry
• ½ łyżeczki ziela angielskiego
• ½ łyżeczki gałki 

muszkatołowej
• szczypta czarnego pieprzu

PRZYGOTOWANIE
• Zmieszaj przyprawy 

i wykorzystaj je tak, jak jest 
to podane w przepisie.

• Świeże przyprawy będą 
miały lepszy smak (możesz 
je zmielić w młynku do kawy 
lub używając moździerza), 
ale zwykłe, zmielone 
przyprawy też będą 
odpowiednie. 

MIESZANKA PRZYPRAW DO MEDOVNIKÓW
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POTICA

KRAJ: SŁOWENIA

Tradycyjne, orzechowe ciasto przygotowywane na święta i inne okazje, takie jak 
uroczystości rodzinne, urodziny, rocznice. 

WYPOSAŻENIE ROBOTA KUCHENNEGO:
• misa do miksowania
• pokrywka 
• mieszadło hakowe

• ubijaczka
• tarka

Czas przygotowania: 4 h
Porcje: 15
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SKŁADNIKI

PRZYGOTOWANIE
• Zmieszaj mleko, mąkę, cukier i drożdże. Odstaw do wyrośnięcia, 

aż podwoją swoją objętość. 
• Przesiej mąkę do miski, dodaj sól, cukier, miękkie masło, żółtka, 

skórkę cytryny, rum, a na końcu mieszankę drożdży. 
• Zagniataj elastyczne ciasto z użyciem robota kuchennego 

i pozostaw do wyrośnięcia, aż podwoi swoją objętość. 
• Podsmaż orzechy, wlej śmietankę, dodaj cukier i gotuj na małym 

ogniu przez kilka minut. Dodaj skórkę cytryny, rum, proszek 
czekoladowy i rodzynki. 

• Pozostaw nadzienie do ostygnięcia, następnie dodaj całe jajko 
i ostrożnie dodaj ubite białka jajek na sam koniec. 

• Jeśli nadzienie wyszło zbyt gęste, dodaj trochę mleka. 
• Rozwałkuj ciasto na powierzchni pokrytej mąką, rozsmaruj 

nadzienie i zwiń ciasno. 
• Umieść ciasto w dobrze natłuszczonej formie do pieczenia 

i pozostaw do wyrośnięcia przez kolejne 20 minut. 
• Piecz w piekarniku rozgrzanym do 180°C przez 50 minut. 

MIESZANKA 
DROŻDŻY
• 100 ml mleka
• szczypta mąki
• 1 łyżeczka cukru
• 1 kostka drożdży 

CIASTO
• 1 kg mąki
• 500 ml mleka
• 100 g cukru
• 250 g masła
• szczypta soli
• skórka cytryny
• 4 żółtka
• 1 łyżeczka rumu

NADZIENIE
• 700 g zmielonych 

orzechów włoskich
• 350 ml słodkiej 

śmietanki
• 3 łyżki rumu
• 200 g cukru
• skórka cytryny
• 1 łyżka proszku 

czekoladowego
• 4 białka jajek
• 1 całe jajko
• mleko
• rodzynki 
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VERGUNY
KRAJ: UKRAINA

Verguny są stosunkowo proste i szybkie w przygotowaniu, ale niesamowicie 
pyszne i bogate w smaku. Pokochasz je tak bardzo, że polecamy Ci od razu 
przygotować podwójną porcję.  

WYPOSAŻENIE ROBOTA KUCHENNEGO:
• misa do miksowania
• pokrywka 
• ubijaczka

Czas przygotowania: 40 min
Porcje: 4
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SKŁADNIKI
• 1 szklanka kefiru
• 3 szklanki mąki
• 1 opakowanie proszku do pieczenia
• 1 całe jajko
• ½ łyżeczki soli
• 3 łyżki cukru
• 30 ml oleju (do dodania do ciasta)
• 500 ml oleju (do smażenia)

PRZYGOTOWANIE
• Wlej kefir do misy do mieszania. Dodaj jedno jajko.
• Następnie dodaj sól, cukier i proszek do pieczenia. 
• Wymieszaj wszystkie składniki z użyciem robota kuchennego.
• Przesiej mąkę i dodawaj ją do misy stopniowo, 

aż ciasto będzie miękkie. 
• Odstaw ciasto na 10-30 minut, aby urosło. 
• Kawałki ciasta wałkuj na grubość 1 cm. 
• Potnij rozwałkowane ciasto w kształt rombów, 

wytnij otwór w każdym rombie. 
• Smaż verguny po obu stronach na oleju roślinnym 

w głębokiej patelni. 
• Po usmażeniu posyp je cukrem pudrem i podawaj z miodem.  



-10 %

Drogi nabywco produktu Delimano PRO ROBOT KUCHENNY, 
Witaj w rodzinie Delimano! Mamy nadzieję, że jesteś zadowolony ze swojego nowego 
produktu i jesteśmy przekonani, że będzie Ci dobrze służył przez długi czas. 

Aby powitać Cię w naszej rodzinie, przesyłamy specjalny kupon, dając Ci możliwość 
oszczędzenia 10% na kolejnym zakupie produktu Delimano! Możesz od razu 
wykorzystać zniżkę na dowolny, nieprzeceniony produkt Delimano 
– taki, który Ci się podoba, niezależnie od ceny. 

Kupon jest ważny przez 30 dni, zatem nie przegap okazji! Bardzo cenimy sobie 
Twoje zaufanie i zrobimy, co w naszej mocy, aby dalej zapewniać Ci taki rodzaj obsługi, 
na jaki zasługujesz. 

Z wyrazami szacunku,


www.delimano.pl 22 54 86 554

kupon ważny przez 30 dni 

ZESTAW DO KROJENIA 
I ŚCIERANIA

ZESTAW DO 
MAKARONU 
I CIASTECZEK

KIELICH DO 
BLENDOWANIA

ZESTAW DO 
MIELENIA 
MIĘSA 
I WYROBU 
KIEŁBASEK

POWIĘKSZ SWOJEGO ROBOTA 
KUCHENNEGO DELIMANO PRO 

O DODATKOWE AKCESORIA


