Domáca pekáreň Joy

– vlastnoručne upečený chlebík & oveľ a viac!

www.delimano.sk

Všetci milujeme čerstvý chlieb. Jeho vôňu, chuť,
ten pocit pri prvom zahryznutí... Príprava chleba je
však prácny a časovo náročný proces.
V ére #zostandoma je toho času stále málo, pretože
robíme z domu, z domu aj učíme svoje deti a musíme
sa venovať všetkým každodenným povinnostiam.
Ak chceme mať na stole deň čo deň čerstvý chlieb,
máme dve možnosti:
• ísť každé ráno do obchodu (čomu sa všetci
usilujeme vyhnúť),
• pripraviť si domáci chlebík vlastnoručne
(super - ak nemusíte pracovať a starať sa o deti a
o psa).
Máme pre Vás riešenie:
Delimano domácu pekáreň Joy.
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PREČO POTREBUJETE DOMÁCU PEKÁREŇ?
Načo Vám bude pekárnička Delimano Joy, keď už máte
doma rúru? Tu je 9 dôvodov!
Automatická a nenáročná
– Upečiete v nej akýkoľvek
chlieb, ktorý sa Vám zapáči od klasického cez biely a
francúzsky až po rýchle,
hutnejšie chlebíky. Je to
jednoduché - stačí vložiť
ingrediencie, zvoliť si z
ponuky programov a zapnúť.

domácej pekárne - Vaša
kuchyňa ostane čistá!
Upečte si chlieb podľa
vlastných predstáv – Váš
chlieb, Vaše pravidlá. Ste
celiatik? Žiaden problém!
Pekáreň má program presne
pre Vás. Máte radšej tmavšiu
alebo svetlejšiu kôrku? Akú
len chcete. Farbu si navolíte
sami.

BEZLEPKOVÝ
PROGRAM

Umožňuje multitasking
– Môžete sa sústrediť na
dôležitejšie povinnosti, ako
príprava iných druhov jedál,
staranie sa o deti a domáce
povinnosti.
Menej upratovania ako
pri práci s rúrou – Všetky
procesy prebiehajú vo vnútri
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Zvoľte si veľkosť/opečenie kôrky.

700 g / 900 g

Svetlá, stredná
alebo tmavá kôrka

V dlhodobom horizonte
šetrí peniaze – rúry
spotrebúvajú
množstvo
elektriny, čo znamená vyššie
účty. Domáca pekárnička je
energicky oveľa úspornejšia.

Navyše
je
kupovanie
čerstvých surovín na chlieb
lacnejšia a zdravšia možnosť
ako kúpa hotového chleba z
obchodu.

Upečte
chlieb
Vyrobte
si jogurt

Pripravte
akékoľvek cesto
Upečte
koláč

Vyrobte
džem

Pripravíte s ňou aj mnohé iné
delikatesy – wow – zvládne toho
oveľa viac než len pečenie chleba!
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PREHĽAD PROGRAMOV
Oboznámte sa s programami a zvoľte si ten správny
na prípravu svojho obľúbeného chleba alebo dezertu.
NASTAVENIE
PROGRAMU
PRIEBEH
CYKLU

1.
ZÁKLADNÝ

2.
FRANCÚZSKY

3.
CELOZRNNÝ

4.
RÝCHLY

5.
SLADKÝ

900 g

700 g

900 g

700 g

900 g

700 g

900 g

700 g

03:10

03:03

04:00

03:50

03:55

03:47

02:25

03:05

03:00

01:30

h/m

h/m

h/m

h/m

h/m

h/m

h/m

h/m

h/m

h/m

MIESENIE/MIXOVANIE

10

9

18

16

10

9

10

10

10

18

KYSNUTIE/FERMENTÁCIA

20

20

40

40

25

25

12

5

5

72

(pridajte ovocie alebo oriešky)*

MIESENIE/MIXOVANIE

15

14

22

19

20

18

13

20

20

KYSNUTIE/FERMENTÁCIA

65

65

75

75

95

95

30

70

70

PEČENIE/VARENIE

80

75

85

80

85

80

80

80

75

UDRŽIAVANIE OHREVU
PO SKONČENÍ

60

60

60

60

60

ODLOŽENIE ŠTARTU

13:00

13:00

13:00***

13:00

13:00

NASTAVENIE
PROGRAMU
PRIEBEH
CYKLU

7.
BEZLEPKOVÝ

13:00

8.
KOLÁČ

9.
DŽEM

10.
JOGURT

11 .
MIESENIE

12.
PEČENIE

01:20

10:00

00:18

01:00

h/h

h/m

h/m

900 g

700 g

03:35

03:30

02:55

h/m

h/m

h/m

h/m

MIESENIE/MIXOVANIE

12

12

10

15 min varenia

KYSNUTIE/FERMENTÁCIA

20

20

5

MIESENIE/MIXOVANIE

(pridajte ovocie alebo oriešky)*

13

13

20

KYSNUTIE/FERMENTÁCIA

90

90

65

45 min mixovania & varenia

PEČENIE/VARENIE

80

75

75

20 min
odpočinku

UDRŽIAVANIE OHREVU
PO SKONČENÍ

60

60

ODLOŽENIE ŠTARTU

13:00

13:00

18

10:00***
(hodín)

* Toto platí pre všetky programy s výnimkou: rýchly program, cesto, koláč, džem, jogurt, miesenie.
** Pri tomto programe neodporúčame používať funkciu odloženia, pretože to môže viesť k horším výsledkom.
*** Predvolený čas; môžete ho však upraviť na 6 - 12 hodín.
**** Predvolený čas; je však nastaviteľný na 10 - 60 minút.
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6.
CESTO

60****
60

Chlieb je pripravený, Vy
však ešte nie - žiaden
problém, pekárnička
Vám ho udrží teplý
Vaša domáca pekáreň je
veľmi inteligentná. Hneď
po skončení práce prejde
do režimu OHRIEVANIA
a udrží Váš čerstvo
upečený chlebík teplý
ešte ďalších 60 minút.

13 HODÍN
ODLOŽENIE

UDRŽIAVANIE
OHREVU

Chlieb s oneskorením
- no pritom úplne načas
Veľa spotrebičov má funkciu odloženia, ale úprimne, ako
často ju používame? Mnohí z nás pravdepodobne vôbec.
Prečo? Pretože akosi nevieme ako, kedy a prečo ju použiť.
Tu je príklad:
Teraz je pol deviatej večer a Vy by ste uvítali čerstvý chlieb
nasledujúce ráno o siedmej - čiže za 10 hodín a 30 minút.
Zvoľte si požadovaný program, farbu kôrky a veľkosť bochníka,
a stláčaním "+" pridávajte čas, kým sa na LCD displeji neobjaví
10:30. Potom jednoducho zariadenie zapnite. Aktivuje sa Váš
vybraný program s nastaveným oneskorením. Budete
vidieť, ako sa na displeji odpočítava čas a zobrazuje sa
zostávajúci počet hodín.
O 7:00 ráno je Váš chlebík hotový! A ak sa rozhodnete
dlhšie si poležať, pekáreň Vám ho bude udržiavať teplý
ešte ďalších 60 minút!
6

Majte však na pamäti, že nie každý typ chleba je pre funkciu
odloženia vhodný - nepoužívajte ju pri receptoch, ktoré
obsahujú ľahko sa kaziace suroviny, ako sú vajíčka, čerstvé
mlieko, ovocie, cibuľu a podobne.

TIPY PRE NAJLEPŠIE VÝSLEDKY Z DELIMANO
DOMÁCEJ PEKÁRNE JOY
Používajte čerstvé ingrediencie
Vždy sa uistite, že sú Vaše ingrediencie čerstvé.
• Múka - ak ste ju skladovali príliš dlho, mohla Vám
navlhnúť alebo naopak príliš uschnúť. Odporúčame
pracovať s čerstvou chlebovou múkou.
• Droždie - čerstvé kvasnice sú pri pečení chleba
pravdepodobne tou najdôležitejšou ingredienciou. Ak
sú staré, cesto nemusí nakysnúť. Vždy je lepšie kúpiť si
čerstvé, ako to skúšať s kockou, ktorá už v chladničke
nejaký ten čas leží.
Ak si nie ste istý čerstvosťou svojho droždia, môžete
ho otestovať:
• Naplňte šálku vodou a potom primiešajte 2 ČL cukru.
• Vysypte na povrch niekoľko ČL rozdrveného
droždia a chvíľku počkajte.
• Do 15 minútach by mala vzniknúť pena a budete
cítiť výraznú arómu. Ak sa nič z toho nedeje, droždie
je staré a mali by ste ho vyhodiť.
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Použite presné množstvá
Toto je NAJDÔLEŽITEJŠIE tajomstvo prípravy dobrého
chleba. Suroviny si vždy odvážte čo najpresnejšie.
Na poradí záleží
• Ingrediencie pridávajte do nádoby v presnom poradí,
ako je stanovené v recepte. Vo všeobecnosti platí
pravidlo:
• PRVÉ: tekuté suroviny
• DRUHÉ: suché suroviny
• POSLEDNÉ: droždie - vyhĺbte do suchých ingrediencií
malú jamku a vložte do nej kvasnice tak, aby neboli
v žiadnom kontakte s tekutinami alebo soľou. Toto
je obzvlášť dôležité, ak používate funkciu odloženia.
Nechcete predsa, aby sa droždie aktivovalo príliš skoro!
Akú múku zvoliť
Namiesto univerzálnej polohrubej múky máte k
dispozícii široké spektrum rôznych múk s vyšším
obsahom bielkovín, ktoré sa postarajú o lepšiu textúru
Vášho chleba. Ak nie je uvedené inak, použite chlebovú
múku. Akýkoľvek typ však vždy preosejte. Dostanete
tak do nej vzduch, ktorý droždie potrebuje, aby dobre
pracovalo. Cesto tak vykysne oveľa rovnomernejšie.
Bezlepková múka
Lepkový proteín je potrebný na to, aby chlieb
získal požadovanú textúru a tvar. Ak z rovnice
lepok odstránite, zakaždým dosiahnete
nežiaduce výsledky. Preto obsahujú bezlepkové
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múky prídavné zložky. Najčastejšie ide o xantánovú
a guarovú gumu, hypromelózu (HPMC), kukuričný
škrob alebo vajíčka. Hoci sú tieto látky považované za
bezpečné, ich použitie radšej najprv prekonzultujte
so svojím lekárom alebo iným špecialistom. Nižšie
nájdete univerzálny recept na prípravu chleba z
bezlepkovej múčnej zmesi, kde ako náhrada za lepok
slúži kukuričný škrob.
Dohromady: 4 šálky
• 1 ½ šálky celozrnnej múky
• Môžete si zvoliť z nasledujúcich celozrnných múk:
hnedá ryžová múka, pohánková múka, múka z prosa,
quinoy alebo miloty (teffu), ovsená a ciroková múka. Ak
chcete bielu chlebovú zmes, vymeňte celozrnnú zložku
za bielu ryžovú múku.
• 1 ½ šálky škrobu
• Vyberte: zemiakový škrob, sladká ryžová múka,
tapioková múka, marantová múka, kukuričný škrob.
• ½ šálky bielej múky
• Vyberte: biela ryžová múka, mandľová múka, múka
z lieskových orieškov, kukuričná múka Masa Harina.
• ½ šálky strukovinovej múky
• Vyberte: cícerová múka, múka urad (z fazule urdovej),
múka z fava fazule, sójová múka.
Doplnky
V neskoršom štádiu procesu pečenia chleba
môžete pridať aj ovocie a oriešky - po tom,
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ako zariadenie prešlo fázou prvého kysnutia. Sušené
ovocie, zeleninu alebo koreniny vložte tak, aby neprišli
do kontaktu s tekutými ingredienciami. Ak ich pridáte
príliš skoro (pred prvým kysnutím), nasiakli by vodou a
narušili by chémiu výroby chleba.
Teplota ingrediencií
Pre zabezpečenie optimálnej aktivity droždia je tiež
dôležité, aby mali ingrediencie izbovú teplotu (to
znamená medzi 27 - 32 °C), pokiaľ nie je uvedené inak.
Ak by bola ich teplota príliš vysoká alebo nízka, mohlo
by to ovplyvniť spôsob kysnutia a pečenia chleba.
Kontrola cesta
• Niekedy možno budete chcieť skontrolovať
konzistenciu cesta po vložení do pekárničky.
• Môžete tak urobiť len počas cyklu miesenia, zvyčajne
asi po 10-tich minútach (alebo po 35-tich minútach pri
pečení celozrnného chleba, nakoľko ten odpočíva asi
25 minút).
• NEVYŤAHUJTE panvicu, NECHAJTE ju v prístroji.
• NEVYPÍNAJTE domácu pekáreň, ak chcete cesto
trošku upraviť.
• Mali by ste to urobiť takto:
• Otvorte veko domácej pekárne počas druhého
cyklu miesenia a skontrolujte konzistenciu cesta.
• Cesto je "akurát", ak je hladké na pohľad, mäkké
na dotyk, ak na Vašom prste zanechá jemnú
stopu a dno panvice na pečenie je čisté, bez
zvyškov cesta. Ak je na bokoch panvice múka,
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môžete ju zotrieť pomocou silikónovej stierky.
• Cesto je príliš mokré - Ak je cesto príliš lepkavé alebo
mokré, lepí sa na bočné steny panvice a vyzerá skôr
ako palacinková zmes než cesto na chlieb, posypte ho
múkou alebo jednorazovo pridávajte múku (vždy po
jednej lyžici), kým nebude hladké, zaguľatené a suché.
Na panvici by sa malo rozložiť pekne do kruhu.
• Cesto je príliš suché - Ak je cesto tuhé, suché,
odlupujú sa z neho kúsky, ak sa Vám zdá, že pekáreň
pracuje "ťažko" alebo začujete klepotanie, cesto je príliš
vysušené. Tento problém napravíte veľmi jednoducho,
stačí priliať vlažnú vodu (čiže medzi 27 - 32 °C) malou
čajovou lyžičkou tak, aby bolo cesto hladké, guľaté, a
aby sa na panvici pekne formovalo do kruhu.
Pravidlo 15 minút
Najlepšie výsledky dosiahnete, ak pred krájaním
chleba počkáte 15 minút; chlieb musí vychladnúť.
Uskladnenie - aby Vám chlieb vydržal dlhšie čerstvý
• Vo Vašom domácom chlebíku nie sú žiadne
konzervačné látky, preto bochník skladujte v ľahko
uzavretom plastovom vrecku do 3 dní. Ak chcete,
môžete do vrecúška pridať stonkový zeler, vďaka nemu
vydrží chlieb dlhšie čerstvý.
• Skladovanie v chladničke spôsobuje, že chlieb
rýchlejšie vyschne.
• Cesto môžete zamraziť po prvom nakysnutí vytvarujte bochníky a zamrazte ich oddelene.
Akonáhle budú zmrazené, vložte ich do vrecka na
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zips. Po rozmrazení postupujte podľa prípravy, ktorá
nasleduje po prvom kysnutí.
• Ak chcete zamraziť hotový upečený chlieb, najskôr
ho nechajte úplne vychladnúť. Zabaľte ho do dvoch
plastových vreciek a vložte do mrazničky.
• Vyberte chlieb z mrazničky a nechajte rozmrazovať v
chladničke (ak rozmrazujete bochník, aspoň 6 hodín
vopred alebo počas noci; ak rozmrazujete krajce chleba
jednotlivo, postačia 2 - 3 hodiny). Rozohrejte rúru na
190 °C a dajte chlieb na 3 - 5 minút znova pripiecť.
• Cesto môžete byť v mrazničke 6 mesiacov, chlieb 3.
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RECEPTY - OBSAH
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14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
40
42
44
46

Základný biely chlieb
Celozrnný chlieb
Klasický bezlepkový chlieb
Kukuričný chlieb
LCHF (nízkosacharidový) bezlepkový chlieb
Pohánkový chlieb s vlašskými orechmi
Chlieb zo zemiakového cesta
Jogurtový chlieb so smaženou cibuľ kou
Cmarový chlieb
Mrkvový chlieb
Chlieb z ovsených vločiek
Konopný chlieb
Chlieb s arašidovým maslom
Tekvicový chlieb
Raňajkový ovocný chlebík
Banánový chlieb s orechmi
Kakaový chlieb

48

Brownies, jogurt, džem & ď alšie pochúť ky,
ktoré by ste od domácej pekárne nečakali

50
52
54
56
58
60
62
64
66

Brownies
Jogurt z domácej pekárne
Čučoriedkový džem
Cesto na mini žemličky
Cesto na najlepšiu pizzu
Cesto na čokoládové muffiny s prekvapením
Cesto na croissanty
Cesto na orechový závin
Cesto na donuty

Základný biely chlieb

14

Ingrediencie:
• 400 g múky
• 260 ml vody
• 1 lyžička soli
• 1 lyžička cukru
• 1 balíček sušeného droždia
Príprava:
• Najskôr nalejte vodu do panvice v
domácej pekárni.
• Pridajte múku, potom prisypte z jednej
strany soľ, z druhej strany a cukor s
droždím.
• Zvoľte program Basic (základný).
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Celozrnný chlieb
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Ingrediencie:
• 310 g celozrnnej múky
• 130 g ražnej múky
• 250 ml vody
• 1 balíček sušeného droždia
• 1 lyžička soli
• 2 lyžice olivového oleja
Príprava:
• Zmiešajte spolu oba druhy múky.
• Do panvice v domácej pekárni najskôr nalejte
tekuté ingrediencie (vodu a olivový olej).
• Pridajte zmes múk.
• Pridajte soľ z jednej strany a cukor a droždie
z druhej.
• Zvoľte program Whole wheat
(celozrnný chlieb).
POZNÁMKA: Pri tomto recepte
neodporúčame používať funkciu
odloženia (Delay), pretože výsledok
by nemusel spĺňať Vaše očakávania.
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Klasický bezlepkový chlieb
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Ingrediencie:
• 370 g bezlepkovej múky (alebo
použite nasledujúcu zmes ryžovej
múky, kukuričného škrobu
a cícerovej múky v pomere 4:3:1)
• 185 g bielej ryžovej múky
• 140 g kukuričného škrobu
• 45 g cícerovej múky
•
•
•
•
•

350 ml vody
1 lyžička sušeného droždia
1 lyžička olivového oleja
0,5 lyžičky hnedého cukru
1 lyžička soli

Príprava:
• Najskôr v jednej miske zmiešajte múku
so soľou, potom ju vložte do panvice v
domácej pekárni.
• Prilejte vodu s olivovým olejom.
• Nakoniec pridajte droždie z jednej
strany a cukor z druhej.
• Nastavte program Gluten free
(bezlepkový chlieb).
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BEZLEPKOVÝ
PROGRAM

Kukuričný chlieb
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Ingrediencie:
• 250 g kukuričnej múky
• 400 g bielej múky
• 1 balenie sušeného droždia
• 400 ml vody
• 100 ml mlieka
• 1 lyžička cukru
• 1,5 lyžičky soli
• 1 lyžica slnečnicového oleja
Príprava:
• Kukuričnú múku nasypte do misky,
prilejte vodu a dobre rozmiešajte, aby
bola zmes bez akýchkoľvek hrudiek.
• Pripravte si droždie tak, že ho vmiešate
do 1 lyžičky cukru a 1 lyžičky múky.
• Nalejte mlieko a olej do panvice v
domácej pekárni.
• Pridajte kukuričnú múku, bielu múku a
pripravené droždie.
• Pridajte soľ na okraj panvice.
• Nastavte program French
(francúzsky chlieb).
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LCHF (nízkosacharidový) bezlepkový chlieb
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Ingrediencie:
• 60 g hrubej kokosovej múky
• 100 g mandľovej múky
• 180 g mletých ľanových semienok
• 70 g slnečnicových semienok
• 2 lyžičky prášku do pečiva
• 1 lyžička soli
• 6 lyžíc kokosového oleja
• 2 lyžice jablčného octu
• 2 lyžice psyllia
• 4 vajíčka
• 2 dl vody

BEZLEPKOVÝ
PROGRAM

Príprava:
• Všetky suché ingrediencie (kokosovú
múku, mandľovú múku, mleté ľanové
semienka, slnečnicové semienka, psyllium,
prášok do pečiva a soľ) zmiešajte v miske.
• Do panvice v domácej pekárni dajte
vajíčka, kokosový olej, vodu a jablčný ocot.
• Pridajte pripravenú zmes suchých
ingrediencií k tekutým.
• Nastavte Gluten free program
(bezlepkový).
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Pohánkový chlieb s vlašskými orechmi
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Ingrediencie:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

3 vajíčka
3 lyžice zmäknutého masla
1 ½ šálky mlieka
1 lyžička sójového lecitínu
½ šálky pohánkovej múky
½ šálky tapiokovej múky
1 ½ šálky múky z hnedej ryže
½ šálky zemiakového škrobu
1 lyžica xantánovej gumy
1 lyžička soli
1 lyžica aktívneho sušeného droždia
2 hrste vlašských orechov

Príprava:
• Najskôr nalejte do panvice z domácej
pekárne tekuté ingrediencie
(mlieko, vajíčka a mäkké maslo).
• Potom pridajte zmes múky, sójový lecitín,
zemiakový škrob a xantánovú gumu.
• Z jednej strany pridajte soľ a z druhej
droždie s cukrom.
• Napokon posypte nasekanými vlašskými
orechmi.
• Nastavte program Gluten free
(bezlepkový).

25

BEZLEPKOVÝ
PROGRAM

Chlieb zo zemiakového cesta
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Ingrediencie:
• 140 g uvarených zemiakov
• 1,75 dl mlieka
• 1 vajíčko
• 350 g chlebovej múky
• 70 g polohrubej múky
• 1 balenie sušeného droždia
• 1 lyžica slnečnicového oleja
• 1 lyžica jablčného octu
• 1 lyžička soli
• ½ lyžičky cukru
Príprava:
• Zemiaky pokrájajte na menšie kúsky
a roztlačte vidličkou.
• Potom k nim pridajte mlieko, vajíčko,
soľ, cukor, olej a ocot a pomocou
mixéra rozmixujte na kašovitú zmes.
• Zmes vložte do panvice, pridajte múku
a nakoniec sušené droždie.
• Nastavte program French
(francúzsky chlieb).
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Jogurtový chlieb so smaženou cibuľ kou

28

Ingrediencie:
• 500 g múky
• ½ kocky droždia
• 2 stredne veľké cibule
• 150 g jogurtu
• 1 lyžička cukru
• 1 lyžička soli
• 1 dl vody
• 1,5 dl mlieka
• 3 lyžice olivového oleja
Príprava:
• Očistite cibule, jemne ich nasekajte
a osmažte na olivovom oleji dozlatista.
• Do panvice z domácej pekárne najskôr
nalejte tekuté ingrediencie (vodu, mlieko
a jogurt).
• Pridajte múku, potom soľ z jednej
strany a cukor s droždím z druhej strany.
• Nakoniec pridajte osmaženú cibuľku.
• Nastavte program Sweet
(sladký chlieb).
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Cmarový chlieb
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Ingrediencie:
• 280 g pšeničnej múky
• 180 g ražnej múky
• 90 ml vody
• 180 ml cmaru
• 2 lyžice olivového oleja
• 1 lyžica sušeného droždia
• 1 lyžička cukru
• 1 lyžička soli
• 0,5 lyžičky mletého cesnaku
• 0,5 lyžičky rasce
• 10 g tekvicových jadierok
Príprava:
• Do panvice z domácej pekárne najskôr
nalejte tekuté ingrediencie
(vodu, cmar a olivový olej).
• Potom pridajte rascu a cesnak.
• Pridajte obe múky, soľ na jednu stranu,
cukor a droždie na druhú, a nakoniec
tekvicové jadierka.
• Zvoľte program Basic (základný).
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Mrkvový chlieb
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Ingrediencie:
• 150 g kokosovej múky
• 100 g ryžovej múky
• 50 g nasekaných mandlí
• 30 g hnedého cukru
• 1 lyžička vínneho kameňa
• 100 ml rastlinného mlieka (ryžové,
mandľové, ovsené...)
• 2 vajíčka
• 2 nastrúhané mrkvy
• 1 lyžička vanilkovej arómy
• 1 lyžička soli
Príprava:
• Do panvice z domácej pekárne nalejte
rastlinné mlieko a pridajte vajíčka
a vanilkovú arómu.
• Pridajte preosiatu múku, nastrúhanú
mrkvu, vínny kameň, cukor
a mleté mandle.
• Pridajte soľ k okraju múky.
• Vyberte program Quick
program (rýchly).
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Chlieb z ovsených vločiek
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Ingrediencie:
• 1 šálka vody
• 2 lyžice medu
• 1 ½ lyžice masla
• 2⁄3 šálky ovsených vločiek + ešte trochu
na posypanie
• 2 1⁄3 šálky chlebovej múky
• 1 1⁄4 lyžičky soli
• 1 balenie aktívneho sušeného droždia
Príprava:
• Do panvice z domácej pekárne nalejte
vodu, pridajte med a maslo.
• Potom pridajte múku a sušené droždie
z jednej strany a soľ z druhej strany.
• Nakoniec prisypte ovsené vločky.
• Vyberte program French
(francúzsky chlieb).
• Keď skončí fáza miesenia (ozve sa
pípanie), posypte cesto trochou
ovsených vločiek.
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Konopný chlieb
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Ingrediencie:
• 490 g bielej múky
• 210 g konopnej múky
• 1 kocka droždia
• 70 ml konopného oleja
• 400 ml vody
• 1 lyžička soli
• 1 lyžička cukru
Príprava:
• Preosejte bielu a konopnú múku cez
sitko.
• Do panvice z domácej pekárne nalejte
vodu a konopný olej.
• Následne pridajte múku, droždie a
lyžičku cukru.
• Pridajte soľ k okraju panvice.
• Vyberte program Quick (rýchly).
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Chlieb s arašidovým maslom
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Ingrediencie:
• 4 šálky chlebovej múky
• 1 ½ šálky vody
• 2⁄3 šálky arašidového masla
• 1⁄3 šálky hnedého cukru
• 2 lyžičky soli
• 3 ½ lyžičky sušeného droždia
Príprava:
• Najskôr nalejte vodu do panvice
z domácej pekárne.
• Pridajte múku, hnedý cukor, droždie a
arašidové maslo.
• Pridajte soľ k okraju panvice.
• Vyberte program Basic (základný).
• Ak chcete, môžete si pripraviť aj
polevu na chlieb, a to zmiešaním
1 lyžice arašidového masla, 1 lyžičky
práškového cukru a 4 lyžíc vody.
• Zmesou polejte vychladnutý chlieb.
• Ak použijete aj polevu, chlieb dajte
na 1 hodinu do chladničky, aby mohla
trochu stuhnúť.
39

Tekvicový chlieb
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Ingrediencie:
• 375 g múky
• ½ kocky droždia
• 6 lyžičiek vody
• 200 g tekvice + voda na uvarenie
• 0,5 lyžičky soli
• 350 ml tekvicového oleja
Príprava
• Najskôr si pripravte tekvicové pyré.
Ošúpte 200 g tekvice, vložte do hrnca,
zalejte vodou a varte do zmäknutia.
Potom rozmixujte na pyré a odoberte
z neho 190 g.
• Zmiešajte všetky tekuté ingrediencie
a vylejte ich do panvice (vodu, 190 g
tekvicového pyré a tekvicový olej).
• Pridajte múku, droždie a soľ k okraju
panvice.
• Vyberte program French
(francúzsky chlieb).

41

Raňajkový ovocný chlebík
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Ingrediencie:
• 1 1⁄4 šálky vody
• 2 vajíčka
• 1 lyžica oleja (olivového, repkového
alebo rastlinného)
• 1 lyžica kryštálového cukru
• 1 lyžička soli
• 4 šálky chlebovej múky
• 1⁄2 šálky celozrnnej múky
• 1 balenie sušeného droždia
• 2 - 2 1⁄2 šálky posekaných orechov
a nakrájaného sušeného ovocia
(napríklad hrozienka, datle, marhule,
jablká, čerešne a pod.)
Príprava:
• Do chlebovej panvice vložte všetky
ingrediencie z uvedeného zoznamu
okrem orechov a ovocia. Tie prídu na
rad neskôr.
• Vyberte program Sweet
(sladký chlieb).
• Keď skončí fáza miesenia cesta (ozve
sa pípanie), pridajte doň zmes orechov
a sušeného ovocia.
43

Banánový chlieb s orechmi
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Ingrediencie:
• 170 g múky
• 2 roztlačené banány
• 75 g masla
• 30 ml mlieka
• 70 g cukru
• 2 vajíčka
• 1 lyžička prášku do pečiva
• 1 lyžička sódy bikarbóny
• 1⁄2 lyžičky soli
• 100 g nasekaných orechov
Príprava:
• Všetky ingrediencie nechajte pred
pečením aspoň 1 hodinu odstáť pri
izbovej teplote.
• Banány roztlačte vidličkou.
• Do panvice z domácej pekárne vložte
vajíčka, maslo, prilejte mlieko a pridajte
banány.
• V stredne veľkej miske zmiešajte všetky
ostatné ingrediencie.
• Pridajte suché ingrediencie do
chlebovej panvice.
• Zvoľte program Cake (koláč).
45

Kakaový chlieb

46

Ingrediencie:
• 630 g múky
• 1 kocka čerstvého droždia
• 35 g hnedého cukru
• 35 g tmavého kakaa
• 420 ml vody
• 1 lyžička soli
• 1 lyžička cukru
Príprava:
• Do panvice z domácej pekárne najskôr
nalejte vodu, potom pridajte múku,
droždie a cukor.
• Pridajte kakao do jedného rohu, soľ
do druhého.
• Zvoľte program Cake (koláč).
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Brownies, jogurt, džem
& ď alšie pochúť ky,
ktoré by ste od domácej
pekárne nečakali

48

49

Brownies
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Ingrediencie:
• 90 g múky
• 150 g čokolády
• 250 g masla
• 180 g cukru
• 3 vajíčka
• 2 lyžice kakaa
• 1 lyžička vanilkového extraktu
• ½ lyžičky soli
• ½ lyžičky sódy bikarbóny
Príprava:
• V rajnici roztopte čokoládu s maslom.
• Roztopenú čokoládu potom prelejte
do panvice z domácej pekárne.
• Následne pridajte kakao, cukor,
vanilkový extrakt a vajíčka.
• Nakoniec pridajte múku, soľ a sódu
bikarbónu.
• Vyberte program Cake (koláč).
• Keď sú brownies hotové, vyberte ich
z panvice, nechajte vychladnúť
a servírujte.
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Jogurt z domácej pekárne
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Ingrediencie:
• 1 l plnotučného mlieka
• 100 ml jogurtu so živými baktériami

Príprava:
• Do panvice nalejte plnotučné mlieko
a pridajte jogurt.
• Zvoľte program Yogurt (jogurt)
a stlačte tlačidlo START/STOP.
• Akonáhle je jogurt hotový, rozdeľte
ho do nádob, odložte do chladničky
a skonzumujte do 3 dní.

POZNÁMKA: Počas procesu neotvárajte
vrchný kryt ani ním netraste, lebo to môže
nepriaznivo ovplyvniť fermentáciu.
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Čučoriedkový džem
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Ingrediencie:
• 500 g čučoriedok
• 300 g kryštálového cukru
• 1 lyžica citrónovej šťavy
• 1 lyžica pektínu

Príprava:
• Umyte a očistite čučoriedky.
• Do panvice dajte najskôr čučoriedky,
potom cukor, citrónovú šťavu a pektín.
Dobre premiešajte.
• Zvoľte program Jam (džem) a stlačte
tlačidlo START/STOP.
• Akonáhle program skončí, ponalievajte
džem do sterilizovaných pohárikov.
• Poháre zatvorte viečkami, odložte
do chladničky a džem skonzumujte
v priebehu nasledujúcich dní.
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Cesto na mini žemličky
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Ingrediencie:
• 400 g múky
• 1 lyžička cukru
• 1 lyžička soli
• 120 ml mlieka
• 120 ml vody
• 25 ml slnečnicového oleja
• 1 kocka čerstvého droždia
Príprava:
• Do panvice najskôr dajte tekuté
ingrediencie (vodu, mlieko a olej).
• Pridajte múku, droždie, cukor a soľ.
• Vyberte program Dough (cesto).
• Akonáhle program skončí, cesto
vyberte, rozdeľte na malé guľôčky
(ktoré jemne roztlačíte) a umiestnite
ich na plech vystlaný papierom
na pečenie.
• Pečte 6 minút v rúre predhriatej
na 250 °C.
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Cesto na najlepšiu pizzu
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Ingrediencie:
• 2 šálky múky (prednostne chlebovej,
ale môže byť aj polohrubá)
• 1 lyžica zmäknutého masla
• 1 lyžica cukru
• 1 lyžička sušeného droždia
• 1 lyžička soli
• 1⁄2 šálky vody (cca 40 °C)
• 2 lyžice vody, dodatočne

Príprava:
• Do panvice domácej pekárne najskôr nalejte
tekuté ingrediencie, potom pridajte suché a
urobte jamku, do ktorej položíte droždie.
• Vyberte program Dough (cesto).
• Po niekoľkých minútach cesto skontrolujte.
Uistite sa, či sú všetky ingrediencie dôkladne
premiešané a či cesto nie je príliš suché
alebo naopak lepkavé - ak je suché, pridajte
1 lyžičku vody. Ak sa lepí, pridajte
1 lyžičku múky.
• Keď program skončí (trvá to asi 90 minút),
položte cesto na zľahka pomúčený povrch
a rozvaľkajte ho na požadovaný tvar.
Potom naň poukladajte svoje
obľúbené ingrediencie.
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Cesto na čokoládové muffiny
s prekvapením
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Ingrediencie:
CESTO (na 18 muffinov) GUĽÔČKY - PREKVAPENIE
• 230 g múky
• 130 g smotanového syra
• 230 g masla
• 85 g kokosovej múky
• 175 g cukru
• 1,5 lyžičky práškového
cukru
• 115 g horkej čokolády
• 1⁄2 lyžičky soli
• 3 vajíčka
• ½ lyžičky vanilkovej arómy

Príprava:
• Najskôr si pripravte kokosové guľôčky
zmiešaním smotanového syra, cukru a kokosovej
múky v miske pomocou mixéra.
• Vytvarujte guľôčky a nechajte stuhnúť v chladničke.
• Roztopte čokoládu s maslom.
• V domácej pekárni si pripravte cesto:
Do panvice dajte roztopenú čokoládu, vajíčka,
vanilkovú arómu, preosiatu múku, soľ a cukor.
• Zvoľte program Kneading (miesenie).
• Medzitým si pripravte plech na muffiny a vysteľte
ho papierovými košíkmi.
• Keď je cesto hotové, ponalievajte ho do košíkov najskôr len do polovice.
• Potom do stredu muffinov poukladajte
pripravené kokosové guľôčky a zalejte ich
zvyšným cestom tak, aby guľôčky nebolo vidieť.
• Pečte v predhriatej rúre pri teplote 180 °C
po dobu 20 minút.
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Cesto na croissanty
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Ingrediencie:
•
•
•
•
•
•

445 g múky
120 ml mlieka
80 g kyslej smotany
50 g cukru + 1 lyžička
1 kocka droždia
2 vajíčka

• 40 ml slnečnicového
oleja
• 1 lyžička soli
• Čokoládová nátierka
ako plnka

Príprava:
• Droždie rozpustite v mlieku s lyžičkou cukru.
• Do panvice z domácej pekárne nalejte tekuté
ingrediencie: mlieko, slnečnicový olej a vajíčka.
• Potom pridajte kyslú smotanu, preosiatu múku,
rozpustené droždie, cukor a soľ.
• Zvoľte program Dough (cesto).
• Keď bude cesto hotové, vyberte ho z pekárne,
rozdeľte na 6 rovnakých guľôčok a nechajte
10 minút odpočívať.
• Potom každú guľôčku rozvaľkajte na tenký kruh.
• Všetky kruhy pokrájajte na 8 trojuholníkov a
na vonkajšiu stranu každého trojuholníka dajte
1 lyžičku čokoládovej nátierky.
• Následne začnite trojuholníky zakrúcať z vonkajšej
strany smerom dovnútra tak, aby ste vytvorili
tvar croissantu.
• Počkajte, kým croissanty nakysnú.
• Pečte ich v rúre predhriatej na 180 °C
po dobu 25 minút.
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Cesto na orechový závin
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Ingrediencie:
CESTO
•
•
•
•
•
•
•

420 g múky
200 ml mlieka
40 g cukru
90 g masla
1 kocka čerstvého droždia
2 vaječné žĺtky
1 lyžička postrúhanej
citrónovej kôry
• 1 lyžica rumu
• 0,5 lyžičky soli

ORECHOVÁ PLNKA
• 430 g vlašských
orechov
• 130 g masla
• 170 g cukru
• 2 vajíčka
• 35 ml sladkej smotany
• 1 lyžička vanilkového
extraktu
• 2 lyžičky rumu

Príprava:
• Všetky ingrediencie na prípravu cesta musia aspoň
2 hodiny postáť pri izbovej teplote.
• Najskôr zmiešajte rozdrvené droždie, 3 lyžice mlieka,
1 lyžičku múky a 1 lyžičku cukru.
• Do misky z domácej pekárne pridajte tekuté ingrediencie.
• Následne pridajte suché zložky a urobte jamku pre
pripravené droždie.
• Zvoľte program Dough (cesto).
• Medzitým si pripravte plnku.
• Najskôr vymiešajte cukor, vanilkový extrakt a maslo
pomocou elektrického mixéra.
• Potom pridajte vajíčka a znovu rozmixujte, aby ste získali
krémovú konzistenciu.
• Pridajte mleté orechy, 35 ml teplej sladkej smotany a rum.
• Po skončení programu cesto, ktoré zdvojnásobilo objem,
ešte raz rýchlo vymieste.
• Rozvaľkajte ho na pomúčenom povrchu asi
na 5 - 7 mm hrúbku.
• Orechovú plnku rozložte na povrch a cesto zrolujte.
• Vymažte plech maslom a položte naň orechový závin
(predtým ho popichajte špáradlom).
• Pečte v rúre predhriatej na 190 °C po dobu 60 minút.
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Cesto na donuty
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Ingrediencie:
• 385 g múky
• 1 balenie sušeného droždia
• 0,5 lyžičky soli
• 1 vajíčko
• 300 ml mlieka
• 1 lyžička vanilkovej arómy
• Slnečnicový olej na vysmážanie
• Kryštálový cukor na posypanie
Príprava:
• Do misky z domácej pekárne najprv
nalejte mlieko a pridajte vajíčko.
• Potom pridajte múku, sušené droždie,
vanilkovú arómu a na okraj 0,5 lyžičky
soli.
• Zvoľte program Dough (cesto).
• Hotové cesto rozvaľkajte na asi 10
mm hrúbku, stredne veľkým pohárom
vykrajujte kolieska a uprostred každého
urobte dierku pomocou korkovej zátky.
• Nechajte donuty odstáť 35 minút.
• Potom ich smažte dozlatista na
slnečnicovom oleji.
• Následne ich poukladajte na papierové
obrúsky a obaľte v kryštálovom cukre.
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