
Maizes krāsns Joy 
– maizes ceptuve jūsu mājās un ne tikai!

www.delimano.lvGatavo. Svini. Ik dienu.



Mums visiem patīk svaiga maize. Smarža, garša, 
pirmā kumosa dāvātās sajūtas... Taču maizes cepšana 
ir laikietilpīgs process. 

Šajā #paliecmājās periodā brīvā laika ir maz, jo esam 
spiesti strādāt no mājām, skolot bērnus mājās, 
turklāt jāpaspēj parūpēties par savu mājsaimniecību. 
Ja vēlamies katru dienu likt galdā svaigu maizi, tad 
mums ir divas izvēles:

• doties iepirkties katru rītu (no tā mēs cenšamies 
izvairīties),

• vai cept maizi mājās (ideāli! Ja jums nav jāstrādā 
vai jārūpējas par bērniem un suni).

Mums ir risinājums – Delimano maizes krāsns Joy.
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Automātiska un vienkārši 
lietojama – cepiet jebkāda 
veida maizi - klasisku baltmaizi, 
franču maizi, ātro maizi vai 
blīvākus maizes paveidus. 
Tas ir vienkārši – ievietojiet 
sastāvdaļas, izvēlieties vienu 
no programmām un ieslēdziet 
ierīci. 

Paralēli varat darīt citas 
lietas – jūs varat pievērsties 
svarīgākiem pienākumiem, 
piemēram, gatavot ēst, 
parūpēties par bērniem un 
gādāt par mājsaimniecību.

Tīrāks process salīdzinājumā 
ar cepeškrāsni – visi procesi 
norisinās maizes cepšanas 

ierīcē, tāpēc virtuve paliek tīra!

Esiet noteicējs – jūsu 
maize, jūsu vēlmes un jūsu 
sastāvdaļas. Vai nepanesat 
glutēnu? Nekādu problēmu. 
Arī jums ir piemērota maizes 
gatavošanas programma. 
Vēlaties tumšāku vai gaišāku 
garozu? Nekādu problēmu. 
Izvēlieties krāsu.

KĀPĒC JUMS IR VAJADZĪGA MAIZES KRĀSNS?
Kāpēc nepieciešama Delimano maizes krāsns Joy, ja jums jau ir 
cepeškrāsns? Lūk, 9 iemesli!

BEZGLUTĒNA 
PROGRAMMA 

Izvēlieties izmēru, izvēlieties tumšāku 
vai gaišāku garozu.

700 g vai 900 g Gaiša, vidēja vai 
tumša
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Ietaupiet naudu ilgtermiņā 
– cepeškrāsnis patērē 
daudz elektrības un palielina 
elektrības rēķinus, tāpēc 
maizes cepšanas ierīce ir 

energoefektīvāka. Turklāt pašu 
ceptas maizes sastāvdaļas 
ir lētākas un veselīgākas par 
veikalā pirktu maizi.

Ar šo ierīci var pagatavot arī citas 
delikateses 
– tā gatavo ne tikai gardu maizi!

Gatavojiet dažādu 
veidu mīklas

Gatavojiet 
maizi

Gatavojiet 
jogurtu

Cepiet 
kūkas Gatavojiet 

ievārījumu
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* Attiecas uz visām programmām, izņemot ātrās maizes, mīklas, kūkas, ievārījuma, jogurta, mīcīšanas programmas.  
** Mēs neiesakām izmantot atlikšanas funkciju šai programmai, jo tā var ietekmēt rezultāta kvalitāti.
*** Noklusējuma laiks, bet to var pielāgot no 6 līdz 12 stundām.
**** Noklusējuma vērtība, bet to var pielāgot no 10 līdz 60 minūtēm.

.. PROGRAMMU IESTATĪJUMI. 

CIKLA 
PROCESS

7. BEZGLUTĒNA 
MAIZE 8. KŪKA 9. IEVĀRĪJUMS 10. JOGURTS 11. MĪCĪŠANA 12. CEPŠANA

900 g 700 g

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

h / m h / m h / m h / m h / h h / m h / m

MĪCĪŠANA / MAISĪŠANA 12 12 10 15 min 
gatavošana 18

RAUDZĒŠANA / 
FERMENTĒŠANA 20 20 5

MĪCĪŠANA / MAISĪŠANA  
(šajā fāzē pievieno augļus vai 

riekstus)**
13 13 20

RAUDZĒŠANA / 
FERMENTĒŠANA 90 90 65 45 min maisīšana 

un gatavošana
10:00*** 
(stundas)

CEPŠANA / GATAVOŠANA 80 75 75 20 min 
nogaidīšana 60 ****

SILDĪŠANA PĒC 
PAGATAVOŠANAS 60 60 60

ATLIKŠANA 13:00 13:00

.. PROGRAMMU IESTATĪJUMI. 

CIKLA 
PROCESS

1. PARASTA MAIZE 2. FRANČU MAIZE 3. PILNGRAUDU 
MAIZE

4. ĀTRĀ 
MAIZE 5. SALDĀ MAIZE 6. MĪKLA

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

MĪCĪŠANA / MAISĪŠANA 10 9 18 16 10 9 10 10 10 18

RAUDZĒŠANA / 
FERMENTĒŠANA 20 20 40 40 25 25 12 5 5 72

MĪCĪŠANA / MAISĪŠANA  
(šajā fāzē pievieno augļus vai 

riekstus)**
15 14 22 19 20 18 13 20 20

RAUDZĒŠANA / 
FERMENTĒŠANA 65 65 75 75 95 95 30 70 70

CEPŠANA / GATAVOŠANA 80 75 85 80 85 80 80 80 75

SILDĪŠANA PĒC 
PAGATAVOŠANAS 60 60 60 60 60

ATLIKŠANA 13:00 13:00 13:00** 13:00 13:00 13:00

PROGRAMMU PĀRSKATS  
Apgūstiet programmas un izvēlieties piemērotu programmu savai iecienītajai maizei 
vai desertam.
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Maize ir gatava, bet 
jūs vēl kavējaties – 
nekādu problēmu, 
tā tiks sildīta
Jūsu maizes krāsns Joy 
ir ļoti gudra. Tūlīt pēc 
cepšanas tā ieslēgs 
SILDĪŠANAS režīmu un 
gādās, lai jūsu svaigi 
izceptā maize būtu silta 
vēl 60 minūtes. 

Atlikšanas funkcija – vienmēr laikā
Daudzām ierīcēm ir atlikšanas funkcija, bet vai mēs to 
izmantojam? Daudzi neizmanto. Kāpēc? Jo nezinām, kā, kad 
un kāpēc to izmantot.

Lūk, piemērs:
Šobrīd pulkstenis rāda 20:30, un jūs vēlaties baudīt svaigu maizi 
no rīta, plkst. 7:00 – pēc 10 stundām un 30 minūtēm.
Izvēlieties programmu, garozas krāsu, klaipa izmēru un spiediet 
pogu “+”, lai pievienotu laiku, līdz LCD displejā ir redzams 10:30. 

Pēc tam ieslēdziet programmu. Programma tiks aktivizēta 
ar aizturi. LCD displejā būs redzama atlikušā laika atskaite.
Plkst. 7:00 no rīta maize būs gatava! Ja nolemsiet pagulēt 
ilgāk, ierīce sildīs maizi vēl 60 minūtes.
Taču atcerieties, ka ne visi maizes veidi ir piemēroti 

13 STUNDU 
ATLIKŠANAS 
FUNKCIJA

SILDĪŠANA
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atlikšanas funkcijai, tāpēc neizmantojiet to cepot maizi, kuras 
receptē ir produkti kas ātri bojājas, piemēram, olas, svaigs piens, 
augļi, sīpoli u.c.

PADOMI, KĀ IEGŪT VISLABĀKO REZULTĀTU, 
GATAVOJOT DELIMANO MAIZES KRĀSNĪ JOY

Izmantojiet svaigas sastāvdaļas
Vienmēr pārliecinieties, ka sastāvdaļas ir svaigas. Milti 
– ja milti ir uzglabāti ilgstoši, iespējams, tie kļuvuši mitri vai 
pārāk sausi. Mēs iesakām izmantot svaigus maizes miltus.

• Raugs – svaigs raugs, iespējams, ir pati svarīgākā maizes 
sastāvdaļa. Ja raugs nav svaigs, maize var nerūgt. Labāk 
nopirkt jaunu raugu, nevis riskēt ar raugu, kas uzglabāts 
ilgstoši.

Ja neesat droši, vai raugs ir svaigs, jūs varat to pārbaudīt:
• Ielejiet krūzē ūdeni un iemaisiet 2 tējkarotes cukura.
• Uzkaisiet uz ūdens virsmas pāris tējkarotes rauga un 

gaidiet.
• Pēc 15 minūtēm raugs sāks veidot putas un izdalīt spēcīgu 

aromātu. Ja nekāda reakcija nenotiek, tad raugs ir 
vecs un jāmet ārā.

Izmantojiet precīzas mērvienības 
Tas ir PATS svarīgākais maizes cepšanas noslēpums. 
Vienmēr precīzi nomēriet/nosveriet sastāvdaļas 
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Svarīga ir sastāvdaļu pievienošanas secība
Pievienojiet sastāvdaļas tieši tādā secībā, kāda minēta 
receptē. Atcerieties likumu:

• VISPIRMS: šķidrās sastāvdaļas;
• PĒC TAM: sausās sastāvdaļas;
• BEIGĀS: raugs – izveidojiet sausajās sastāvdaļās mazu 

bedrīti un ievietojiet tajā raugu tā, lai šķidrums un sāls 
nenonāktu kontaktā ar raugu. Tas ir sevišķi svarīgi, ja 
izmantojat atlikšanas funkciju. Jūs taču nevēlaties, lai 
raugs reaģētu pārāk ātri!

Miltu izvēle 
Parasto miltu vietā izmantojiet dažādus miltus, kuros ir 
vairāk proteīnu un kas nodrošinās izteiksmīgāku maizes 
tekstūru. Ja receptē nav īpašu norāžu, izmantojiet maizes 
miltus. Vienalga, kādus miltus izvēlaties, svarīgi ir tos izsijāt. 
Sijāšana padara miltus gaisīgus, un gaiss ir nepieciešams 
raugam, lai tas labāk iedarbotos. Sijāšana liks maizei rūgt 
vienmērīgāk.

Bezglutēna milti
Glutēna proteīni ir nepieciešami, lai maize iegūtu vēlamo 
tekstūru un formu. Atsakoties no glutēna, katru reizi 
iegūsiet citu rezultātu. Tāpēc bezglutēna miltiem ir 
jāpievieno papildu sastāvdaļas. Parasti pievieno ksantāna 
sveķus, guāras sveķus, hidroksipropilmetilcelulozi, 
kukurūzas cieti vai olas. Šīs sastāvdaļas ir nekaitīgas, 
bet iesakām konsultēties ar ārstu vai uztura speciālistu. 
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Zemāk ir universāla recepte, kā pagatavot bezglutēna 
miltu maisījumu maizei, glutēnu aizstājot ar cieti.

Apjoms: 4 tases
• 1 ½ tase pilngraudu miltu

• Jūs varat izvēlēties šādus pilngraudu miltus: brūno 
rīsu miltus, griķu miltus, prosas miltus, auzu miltus, 
kvinojas miltus, sorgo miltus vai tefa miltus. Ja vēlaties 
iegūt baltmaizes miltu maisījumu, tad pilngraudu miltus 
aizstājiet ar balto rīsu miltiem.

• 1 ½ tase cietes
• Jūs varat izvēlēties šādas cietes: kartupeļu cieti, saldo 

rīsu miltus, tapiokas miltus, niedru marantas miltus vai 
kukurūzas cieti.

•  ½ tase balto miltu
• Jūs varat izvēlēties šādus baltos miltus: balto rīsu miltus, 

mandeļu miltus, lazdu riekstu miltus, masa harina.
• ½ tase pākšaugu miltu

• Jūs varat izvēlēties šādus pākšaugu miltus: turku zirņu 
miltus, zeltaino pupiņu miltus, lauka pupu miltus, sojas 
miltus.

Piedevas
Augļus un riekstus jāpievieno vēlāk – pēc tam, 
kad ierīce ir pabeigusi pirmās briešanas procesu. 
Ievietojiet pannā žāvētos augļus, dārzeņus un 
sausās garšvielas tā, lai tās nenonāktu saskarsmē
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ar šķidrajām sastāvdaļām. Ja tās pievienosiet pārāk ātri 
(pirms pirmās briešanas), sastāvdaļas piesūksies ar ūdeni 
un izjauks maizes konsistenci. 

Sastāvdaļu temperatūra
Lai nodrošinātu optimālu rauga darbību, sastāvdaļām ir 
jābūt istabas temperatūrā (27-32 °C robežās), ja vien nav 
citu norāžu. Ja sastāvdaļu temperatūra ir pārāk zema 
vai pārāk augsta, var tikt ietekmēta maizes briešana un 
cepšanas process.

Pārbaudiet pagatavoto mīklu
Reizēm ir nepieciešams pārbaudīt mīklas konsistenci, kad 
esat to jau ievietojuši maizes cepšanas ierīcē.

• To var izdarīt tikai mīklas mīcīšanas procesa laikā, 
lielākoties pēc aptuveni 10 minūtēm (vai 35 minūtēm 
pilngraudu kviešu maizes gadījumā, jo tā briest aptuveni 
25 minūtes).

• NEŅEMIET ārā pannu, ATSTĀJIET to ierīcē.
• NEIZSLĒDZIET maizes cepšanas ierīci, lai papildinātu 

mīklu.
• Rīkojieties šādi:

• Otrā mīklas mīcīšanas procesa laikā atveriet 
maizes cepšanas ierīces vāku un pārbaudiet mīklas 
pikuča konsistenci.

• Ar mīklu viss ir kārtībā, ja tā izskatās viendabīga, 
ir mīksta un mazliet līp pie pirkstiem, bet uz pannas 
pamatnes nepaliek mīklas nogulsnes. Ja uz pannas 
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malām ir milti, izmantojiet silikona lāpstiņu, lai notīrītu 
miltus no pannas.

• Mīkla ir pārāk mitra – ja mīkla ir pārāk lipīga vai mitra, 
līp pie pannas malām un drīzāk līdzinās pankūku mīklai, 
uzkaisiet miltus, pievienojot pa vienai ēdamkarotei, līdz 
mīkla kļūst viendabīga, apaļīga, sausa un vienmērīgi 
vīļājas pannas miltos.

• Mīkla ir pārāk sausa – ja mīklas pikucis ir ciets, 
plēkšņains vai sauss un šķiet, ka maizes cepšanas ierīce 
tiek pārslogota vai dzirdat klaudzienus, tas nozīmē, ka 
mīkla ir pārāk sausa. Lai labotu situāciju, pievienojiet siltu 
ūdeni (27-32° C robežās), pa vienai tējkarotei, līdz mīkla 
kļūst viendabīga, apaļīga, sausa un vienmērīgi vīļājas 
pannas miltos.

15 minūšu likums
Lai iegūtu vislabāko rezultātu, pirms sagriešanas nogaidiet 
15 minūtes; maizei ir nepieciešams atdzist.

Uzglabāšana – maize, kas ilgāk saglabājas svaiga
• Pašu ceptā maizē nav konservantu, tāpēc glabājiet maizi 

slēgtā plastmasas maisiņā ne vairāk kā 3 dienas. Ja 
vēlaties, varat maisiņā ielikt selerijas kātu, lai maize ilgāk 
saglabātos svaiga.

• Uzglabāšana ledusskapī padara maizi sausu.
• Pēc pirmās briešanas mīklu var sasaldēt, izveidojot 

piciņas un sasaldējot tās atsevišķi. Pēc sasaldēšanas 
ievietojiet to aiztaisāmos maisiņos. Pēc atsaldēšanas 
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veiciet darbības, kas jāveic pēc pirmā briešanas procesa.
• Lai sasaldētu svaigu maizi, pirms likšanas maisiņā 

ļaujiet tai atdzist. Saldējot izmantojiet divus plastmasas 
maisiņus.

• Izņemiet maizi no saldētavas un ļaujiet tai atkausēties 
ledusskapī, līdz tā vairs nav sasalusi (klaips jāatsaldē 
vismaz 6 stundas vai visu nakti, bet atsevišķām šķēlēm ir 
nepieciešamas 2 līdz 3 stundas). Uzkarsējiet cepeškrāsni 
līdz 190 °C un 3 līdz 5 minūtes atsvaidziniet maizi.

• Mīklu varat glabāt saldētavā 6 mēnešus, bet sasaldētu 
maizi var uzglabāt 3 mēnešus.

SVARĪGI PADOMI
Vispirms vienmēr pievienojiet šķidrās sastāvdaļas 
(ūdeni, pienu, paniņas, krējumu, medu, taukus), pēc tam 
pievienojiet miltus un beigās pieberiet piedevas.
Šķidrajām sastāvdaļām ir jābūt ledusskapja temperatūrā.
Pirms mīklas mīcīšanas raugs, cukurs un sāls nedrīkst 
nonākt saskarsmē viens ar otru (pievienojiet tos pretējos 
maizes formas stūros)
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14  Parastā baltmaize
16  Pilngraudu kviešu maize
18 Kviešu-rudzu maize ar jogurtu
20 Griķu maize ar valriekstiem
22 Bezglutēna maize
24 Mīklas veltnīši
26 Piena maize ar dzērvenēm
30 Maizes krāsnī gatavots jogurts
32 Melleņu ievārījums
34 Vislabākā picas mīkla
36 Kruasānu mīkla

PIEZĪME: Rezultāts var atšķirties atkarībā no izmantotajām sastāvdaļām un vides. 
Ja nepieciešams, koriģējiet receptes, lai iegūtu vislabāko rezultātu.
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Parastā baltmaize



Gatavo. Svini. Ik dienu.

Sastāvdaļas: 
• 150 ml ūdens
• 150 ml piena 
• 30 g izkausēta sviesta
• 270 g “750. tipa” kviešu maizes miltu (balti ar 

pelēcīgu nokrāsu)
• 270 g “520. tipa” kviešu miltu (balti vai balti ar 

krēmkrāsas nokrāsu)
• 1 tējkarote sāls
• 1 ēdamkarote cukura
• 1 paciņa sausā rauga (7 g)

Gatavošana: 
• Vispirms maizes formā ielejiet šķidrās 

sastāvdaļas (ūdeni, pienu un sviestu).
• Pievienojiet maisījumam abu veidu miltus, 

vienā formas pusē pievienojot sāli, bet raugu 
un cukuru – otrā pusē.

• Izvēlieties “Ātrās maizes” programmu.
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Pilngraudu kviešu maize
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Sastāvdaļas: 
• 150 ml ūdens
• 150 ml piena
• 2 ēdamkarotes olīveļļas
• 350 g “750. tipa” kviešu miltu (balti ar pelēcīgu 

nokrāsu)
• 150 g “2000. tipa” pilngraudu kviešu miltu 

(balti ar pelēcīgi zaļu nokrāsu un redzamām 
apvalka daļiņām)

• 40 g kviešu kliju
• 1 tējkarote sāls
• 1 ēdamkarote cukura
• 1 paciņa sausā rauga (7 g)

Gatavošana: 
• Sajauciet kopā abu veidu miltus un klijas.
• Vispirms pievienojiet šķidrās sastāvdaļas 

(ūdeni, pienu un olīveļļu).
• Pievienojiet maisījumam abu veidu miltus.
• Vienā pannas pusē pievienojiet sāli, bet cukuru 

un raugu – otrā pusē.
•  Izvēlieties programmu “Parasta maize” un 

svaru – 900 g.

PIEZĪME: Mēs neiesakām izmantot atlikšanas 
funkciju šai receptei, jo tā var ietekmēt rezultāta 
kvalitāti. 
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Kviešu-rudzu maize ar jogurtu
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Sastāvdaļas: 
• 100 ml ūdens
• 2 ēdamkarotes rapšu eļļas
• 200 ml dabīgā jogurta
• 450 g “500. tipa” kviešu miltu (balti vai balti ar 

krēmkrāsas nokrāsu)
• 75 g “2000. tipa” pilngraudu rudzu miltu (balti 

ar pelēcīgi zaļu nokrāsu un redzamām apvalka 
daļiņām)

• 1 paciņa sausā rauga (7 g)
• 1 tējkarote sāls
• 1 ēdamkarote cukura

Gatavošana: 
• Sajauciet kopā abu veidu miltus.
• Vispirms pievienojiet šķidrās sastāvdaļas 

(ūdeni, jogurtu un eļļu).
• Pievienojiet maisījumam abu veidu miltus.
• Vienā formas pusē pievienojiet sāli, bet cukuru  

un raugu – otrā pusē.
• Izvēlieties programmu “Parasta maize” un 

svaru – 900 g.
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Griķu maize ar valriekstiem
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Sastāvdaļas: 
• 150 ml ūdens
• 150 ml piena
• 2 ēdamkarotes olīveļļas
• 470 g “750. tipa” kviešu miltu (balti ar pelēcīgu 

nokrāsu)
• 70 g griķu miltu
• 1 paciņa sausā rauga (7 g)
• 1 tējkarote sāls
• 1 ēdamkarote niedru cukura
• 1 ēdamkarote cukurniedru melases *
• 80 g sakapātu valriekstu

Gatavošana: 
• Vispirms pievienojiet šķidrās sastāvdaļas
• (ūdeni, eļļu un pienu) formā, kurā
• tiks cepta maize. 
• Pēc tam pievienojiet miltu masu.
• Vienā formas pusē pievienojiet sāli, bet cukuru 

un raugu – otrā pusē.
• Beigās pārkaisiet sakapātos valriekstus.
• Izvēlieties programmu “Parasta maize” un 

svaru – 700 g.
* Jūs varat izvēlēties cita veida melasi vai 

atteikties no tās pavisam.
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Bezglutēna maize
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Sastāvdaļas: 
• 200 ml ūdens
• 6 ēdamkarotes kokosriekstu eļļas
• 2 ēdamkarotes ābolu sidra etiķa
• 4 olas
• 60 g raupju kokosriekstu miltu
• 100 g mandeļu miltu
• 180 g maltu linsēklu
• 2 karotes cepamā pulvera
• 1 tējkarote sāls
• 2 ēdamkarotes ceļtekas sēklu
• 70 g saulespuķu sēklu

Gatavošana: 
• Sajauciet bļodā visas sastāvdaļas 

(kokosriekstu miltus, mandeļu miltus, maltās 
linsēklas, saulespuķu sēklas, ceļtekas sēklas, 
cepamo pulveri un sāli).

• Ielejiet maizes formā olas, kokosriekstu eļļu, 
ūdeni un etiķi.

• Šķidrajām sastāvdaļām pievienojiet sauso 
sastāvdaļu maisījumu.

• Izvēlieties “Bezglutēna maizes” 
programmu.
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Mīklas veltnīši



Gatavo. Svini. Ik dienu.

Sastāvdaļas: 
• 120 ml ūdens
• 120 ml piena
• 25 ml saulespuķu eļļas
• 400 g “500. tipa” kviešu miltu (balti vai balti ar 

krēmkrāsas nokrāsu)
• 1 paciņa sausā rauga (7 g)
• 1 tējkarote sāls
• 1 tējkarote cukura

Gatavošana: 
• Vispirms maizes formā pievienojiet šķidrās 

sastāvdaļas (pienu, ūdeni un eļļu).
• Pēc tam pievienojiet miltus.
• Vienā pannas pusē pievienojiet sāli, bet cukuru 

un raugu – otrā pusē.
• Izvēlieties “Maizes mīklas” 
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Piena maize ar dzērvenēm



Gatavo. Svini. Ik dienu.

Sastāvdaļas: 
• 250 ml piena
• 2 tējkarotes medus
• 50 g sviesta
• 500 g “500. tipa” kviešu miltu (balti vai balti ar 

krēmkrāsas nokrāsu)
• 1 paciņa sausā rauga (7 g)
• 1 tējkarote sāls
• 1 tējkarote cukura
• 50 g kaltētu dzērveņu

Gatavošana: 
• Sakapājiet dzērvenes.
• Vispirms pievienojiet šķidrās sastāvdaļas 

(pienu, sviestu un medu).
• Pievienojiet miltus, un pēc tam vienā formas 

pusē pievienojiet sāli, bet cukuru un raugu – 
otrā pusē.

• Visbeidzot, pievienojiet dzērvenes.
• Izvēlieties “Parasta maize” programmu un 

svaru – 700 g.
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Brauniji, jogurts, 
ievārījums un citi kārumi, 

kurus jūs neiedomātos 
gatavot maizes krāsnī
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Gatavo. Svini. Ik dienu.29



Maizes krāsnī gatavots jogurts
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Gatavo. Svini. Ik dienu.

Sastāvdaļas: 
• 1 l pilnpiena
• 100 ml jogurta ar dzīvajām baktērijām

Gatavošana: 
• Ielejiet maizes tvertnē pilnpienu un jogurtu ar 

dzīvajām baktērijām.
• Izvēlieties "Jogurta" programmu un 

nospiediet pogu START/STOP.
• Pēc pagatavošanas pildiet burkās, uzglabājiet 

ledusskapī un izlietojiet 3 dienu laikā.

PIEZĪME: Procesa laikā neveriet vaļā un nekratiet 
augšējo pārsegu, jo tas var kaitēt fermentācijas 
procesam.
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Melleņu ievārījums
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Gatavo. Svini. Ik dienu.

Sastāvdaļas: 
• 500 g melleņu
• 300 g granulētā cukura
• 1 ēdamkarote citronu sulas
• 1 ēdamkarote pektīna

Gatavošana: 
• Nomazgājiet un notīriet mellenes.
• Vispirms pannā lieciet mellenes, pēc tam 

pievienojiet cukuru, citrona sulu un pektīnu. 
Samaisiet.

• Izvēlieties "Ievārījuma" programmu un 
nospiediet pogu START/STOP.

• Pēc tam lieciet ievārījumu sterilizētās burkās.
• Aizdariet vākus, glabājiet ledusskapī un patērējiet 

dažu dienu laikā.
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Vislabākā picas mīkla
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Gatavo. Svini. Ik dienu.

Sastāvdaļas: 
• 200 ml ūdens
• 1 ēdamkarote olīveļļas
• 400 g “500. tipa” kviešu miltu (balti vai balti ar 

krēmkrāsas nokrāsu)
• 1 paciņa sausā rauga (7 g)
• 1 tējkarote sāls
• 1 ēdamkarote cukura

Gatavošana: 
• Vispirms ielejiet formā šķidrās sastāvdaļas, pēc tam 

ieberiet sausās sastāvdaļas un izveidojiet bedrīti 
raugam.

• Izvēlieties “Mīklas” programmu.
• Pēc dažām minūtēm aplūkojiet mīklu. 

Pārliecinieties, vai sastāvdaļas ir pienācīgi 
sajaukušās un mīkla nav pārāk mitra vai sausa. Ja 
tā ir pārāk sausa, pievienojiet 1 tējkaroti ūdens. Ja 
mīkla ir pārāk lipīga, pievienojiet 1 tējkaroti miltu.

• Kad ierīce būs pabeigusi gatavošanas programmu 
(mīklas cikls ilgst aptuveni 90 minūtes), lieciet mīklu 
uz virsmas, kas apbārstīta ar miltiem un mīciet, līdz 
iegūstat vēlamo picas formu. Garnējiet ar savām 
iecienītajām picas sastāvdaļām.
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Kruasānu mīkla
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Gatavo. Svini. Ik dienu.

Sastāvdaļas: 
• 120 ml piena
• 80 g skābā krējuma
• 40 ml saulespuķu eļļas
• 2 olas
• 454 g ar “500. tipa” kviešu miltiem (balti vai balti ar 

krēmkrāsas nokrāsu)
• 1 paciņa rauga (7 g)
• 1 tējkarote sāls
• 50 g cukura
• Jūsu iecienītais pildījums (šokolādes krēms vai 

ievārījums)

Gatavošana: 
• Vispirms maizes formā pievienojiet šķidrās 

sastāvdaļas (ūdeni, krējumu, olas un eļļu).
• Pēc tam pievienojiet miltus.
• Vienā pannas pusē pievienojiet sāli, bet cukuru un 

raugu – otrā pusē.
• Izvēlieties “Mīklas” programmu.
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www.delimano.lv

Joy 
XXL ierīce pankūku cepšanai 3-vienā

Joy 
Gaļas maļamā 
mašīna

Joy 
Ierīce saldējuma 
pagatavošanai

Joy 
Jogurta 
gatavošanas 
ierīce

Joy 
multifunkcionālais 
tosteris 4in1 Family 
Snack Pack

Joy 
Ierīce grilēšanai 
un karstmaižu 
gatavošanai

Joy 
Vakuuma iepakotājs

Joy 
Augļu un 
dārzeņu žāvētājs

Utile 
Egg Master PRO olu 
vārīšanas ierīce

Utile 
Ierīce pankūku 
cepšanai

Kļūstiet neatkarīgāki, pateicoties 
Delimano gatavošanas ierīcēm


