Pekárna Joy

– vaše domácí pekárna a mnohem více!

www.delimano.cz

Všichni máme rádi čerstvý chléb. Ta vůně, chuť, první sousto... pečení
chleba je ale zdlouhavý a únavný proces.
V době #zustavamdoma nemáme času nazbyt, protože pracujeme
z domu, učíme se s dětmi a staráme se o domácnost. Pokud si chceme
dopřát čerstvý chléb každý den, máme dvě možnosti:
•
jít každé ráno do obchodu (a tomu se všichni snažíme vyhýbat),
•	nebo si péct chléb sami doma (perfektní… pokud se tedy
nemusíte věnovat práci, dětem a psovi).
Máme pro vás řešení – domácí pekárnu Delimano Joy.
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PROČ POTŘEBUJETE PEKÁRNU?

Proč si pořizovat domácí pekárnu Delimano Joy, když máte
doma troubu? Zde je 9 důvodů!

Je automatická
a snadno se používá

Méně nepořádku než při
použití trouby

Upečte si jakýkoli chléb se vám
zachce – od klasického bílého nebo
francouzského až po rychlejší,
hutnější typy chleba. Je to snadné –
vložte dovnitř ingredience, vyberte
si ze široké nabídky programů
a zapněte pekárnu.

Všechny procesy se odehrávají
uvnitř pekárny – v kuchyni nebudete
mít nepořádek.

Upečte si chléb podle svých
představ
Váš chléb, vaše pravidla a ingredience.

GLUTEN-FREE
PROGRAM

Vyberte si velikost bochníku a kůrku

Zvládnete víc věcí najednou
Můžete se soustředit na důležitější
činnosti, jako je příprava dalších
pokrmů, věnování se dětem nebo
domácím povinnostem.
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700 g
nebo 900 g

světlá, střední
nebo tmavá

Trpíte nesnášenlivostí lepku? To není žádný problém. Má pro vás speciální
program! Máte radši tmavý nebo bílý chléb? Žádný problém. Sami si můžete
vybrat.

V dlouhodobém horizontu
ušetříte
Trouby spotřebovávají velké množství elektřiny a to znamená, že vaše účty
za energie budou vyšší, proto je pekárna úspornějším řešením. Navíc koupě
čerstvých ingrediencí na chléb je levnější a zdravější volbou než si kupovat
chléb na trhu.

Upečte
chléb
Připravte
jogurt

Připravte
jakýkoli typ
těsta

Upečte
moučník

Vyrobte
džem

Připravíte i další dobroty
zvládne toho mnohem víc než jen vynikající chléb!
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PŘEHLED PROGRAMŮ
Seznamte se s programy a vyberte si ideální program pro svůj oblíbený
chléb nebo dezert
NASTAVENÍ
PROGRAMU

1. ZÁKLADNÍ
900 g

PROCES

700 g

2. FRANCOUZSKÝ
900 g

3. CELOZRNNÝ

700 g

900 g

4.
RYCHLÝ

700 g

5. SLADKÝ
900 g

6. TĚSTO

700 g

3:10

3:03

4:00

3:50

3:55

3:47

2:25

3:05

3:00

1:30

h/m

h/m

h/m

h/m

h/m

h/m

h/m

h/m

h/m

h/m

HNĚTENÍ / MÍCHÁNÍ

10

9

18

16

10

9

10

10

10

18
72

KYNUTÍ / KVAŠENÍ

20

20

40

40

25

25

12

5

5

HNĚTENÍ / MÍCHÁNÍ
(v této fázi přidejte ovoce
nebo ořechy)**

15

14

22

19

20

18

13

20

20

KYNUTÍ / KVAŠENÍ

65

65

75

75

95

95

30

70

70

PEČENÍ / VAŘENÍ

80

75

85

80

85

80

80

80

75

UCHOVÁVÁNÍ TEPLOTY PO
SKONČENÍ

60

60

60

60

60

ODLOŽENÝ START

13:00

13:00

13:00**

13:00

13:00

13:00

NASTAVENÍ
PROGRAMU

7. BEZLEPKOVÝ

8.
MOUČNÍK

9. DŽEM

10. JOGURT

11. HNĚTENÍ

12. PEČENÍ

900 g

700 g

3:35

3:30

2:55

1:20

10:00

0:18

1:00

h/m

h/m

h/m

h/m

h/m

h/m

h/m

HNĚTENÍ / MÍCHÁNÍ

12

12

10

15 min vaření

KYNUTÍ / KVAŠENÍ

20

20
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HNĚTENÍ / MÍCHÁNÍ
(v této fázi přidejte ovoce
nebo ořechy)**

13

13

20

KYNUTÍ / KVAŠENÍ

90

90

65

45 min
míchání
a vaření

PEČENÍ / VAŘENÍ

80

75

75

20 min
odpočinek

PROCES

UCHOVÁVÁNÍ TEPLOTY PO
SKONČENÍ

60

60

ODLOŽENÝ START

13:00

13:00

18

10:00***
(hodiny)
60 ****
60

* Platí pro všechny programy kromě (rychlý, těsto, moučník, džem, jogurt, hnětení)
* * Pro tento program nedoporučujeme používat funkci odložený start, protože tím nemusíte dosáhnout nejlepších výsledků.
* * * Přednastavený čas, můžete ho ale nastavit v rozmezí 6–12 hodin.
* * * * Přednastavený čas, můžete ho ale nastavit v rozmezí 10–60 minut.
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13 HODIN
ODKLAD

ZŮSTÁVÁ
TEPLÝ

Chléb je připravený, ale vy ne – nedělejte si starosti, pekárna ho
uchová teplý
Vaše domácí pekárna je velmi chytrá. Okamžitě po dopečení se přepne do
režimu UDRŽENÍ TEPLOTY a uchová váš čerstvě upečený chléb teplý 60
minut.

Chléb později, ale na čas
Mnoho spotřebičů má funkci odložený start, ale používáme ji
vlastně? Mnoho z nás asi ne. Proč? Protože tak nějak nevíme, jak,
kdy a proč ji použít.
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Předvedeme si to na příkladu.
•	Nyní je 20.30 a chtěli byste si dát čerstvý chléb ráno v 7.00, to znamená
za 10 hodin a 30 minut.
•	Zvolte si požadovaný program, opečení kůrky a velikost bochníku,
poté stiskněte „+“ – tím přidávejte čas, dokud se na LCD displeji
neobjeví 10:30. Poté pekárnu zapněte. Tím se aktivuje tento program
s odloženým startem. Spustí se odpočítávání a na LCD displeji uvidíte
zbývající čas.
•	V 7.00 ráno bude chléb hotový! A pokud se rozhodnete zůstat v posteli
o něco déle, pekárna udrží chléb teplý ještě dalších 60 minut!
Nezapomeňte však, že funkce odložený start není vhodná u všech typů
chleba – nepoužívejte ji u receptů na chléb, které obsahují snadno se kazící
ingredience, např. vajíčka, čerstvé mléko, ovoce, cibuli atd.

TIPY NA NEJLEPŠÍ VÝSLEDKY PŘI POUŽÍVÁNÍ
DOMÁCÍ PEKÁRNY DELIMANO JOY
Používejte čerstvé ingredience
	Vždy se ujistěte, že jsou ingredience čerstvé. Mouka – pokud
jste mouku skladovali delší dobu, mohla trochu navlhnout tím, jak
vstřebala vlhkost, nebo může být příliš suchá. Doporučujeme vám
používat čerstvou chlebovou mouku.
•	Droždí – čerstvé droždí je pravděpodobně ta nejdůležitější
ingredience při pečení chleba. Pokud droždí není čerstvé,
chléb nemusí nakynout. Je lepší raději koupit nové droždí než
zkoušet droždí, které už doma nějakou tu dobu máte.
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Pokud si nejste jistí čerstvostí droždí, můžete ji otestovat:
•

Naplňte šálek vodou a vmíchejte do ní 2 lžičky cukru.

•

Posypte povrch vody pár lžičkami droždí a počkejte.

•	Po 15 minutách by droždí mělo pěnit a měli byste cítit specifický
zápach. Pokud nedojde ani k jednomu, droždí je staré a měli byste
ho vyhodit.

Používejte přesné množství
	To je TO nejdůležitější tajemství při pečení chleba. Vždy odměřujte
ingredience přesně.

Na pořadí přidání ingrediencí záleží
I ngredience přidávejte do pečicí nádoby přesně v tom pořadí, jaké je
uvedené v receptu. Obecné pravidlo zní:
•

PRVNÍ: tekuté ingredience

•

DRUHÉ: suché ingredience

•	
POSLEDNÍ: droždí – vytvořte si mělký důlek v suchých ingrediencích
a umístěte droždí do důlku, aby tak nedošlo k absolutně žádnému
kontaktu droždí s jakýmikoli tekutinami nebo solí. To je obzvláště
důležité, pokud používáte funkci Odložený start, protože nechcete,
aby se droždí aktivovalo příliš brzo!

Jakou mouku použít
	Spíše než běžnou mouku zkuste použít mouku, která má vyšší obsah
bílkovin, abyste dosáhli lepší struktury chleba. Pokud není v receptu
uvedeno jinak, použijte chlebovou mouku. Bez ohledu na to, jaký
typ mouky použijete, vždy ji prosejte. Tím přidáte do mouky vzduch
a droždí potřebuje vzduch, aby mohlo pracovat co nejlépe. Díky
prosátí těsto nakyne rovnoměrněji.
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Bezlepková mouka
	
Bílkovina lepek (glutein) je potřebná k tomu, aby chléb získal
požadovanou strukturu a tvaru. Když odstraníte lepek z rovnice, získáte
nežádoucí výsledek. Z tohoto důvodu obsahuje bezlepková mouka
další ingredience. Obvykle se jedná o xantanovou gumu, guar gumu,
hydroxpropyl metylcelulózu (HPMC), kukuřičný škrob nebo vajíčka.
I když jsou tyto ingredience považovány za bezpečné, promluvte si
prosím o jejich používání se svým lékařem nebo odborníkem. Níže
najdete univerzální recept na bezlepkovou mouku na chleba, která
místo lepku využívá škrob.
Celkem: 4 šálky
•

1,5 šálku celozrnné mouky

•	Můžete si vybrat z následujících druhů mouky: mouka z hnědá rýže,
pohanková mouka, jáhlová mouka, ovesná mouka, quinoová mouka,
čiroková mouka nebo teffová mouka. Pokud chcete směs na bílý
chléb, použijte místo celozrnné mouky mouku z bílé rýže.
•

1,5 šálku škrobu

•	Můžete použít následující typy škrobu: bramborový škrob, mouku
z lepkavé rýže, tapiokovou mouku, arrowroot mouku nebo kukuřičný
škrob.
•

0,5 šálku bílé mouky

•	Můžete si vybrat z následujících druhů bílé mouky: mouka z bílé rýže,
mandlová mouka, lískooříšková mouka, masa harina.
•

0,5 šálku fazolové mouky

•	Můžete si vybrat z následujících druhů fazolové mouky:
cizrnová mouka, urad mouka, mouka z fava fazolí, sójová
mouka.
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Navíc
	K těstu na chléb můžete později přidat ovoce a ořechy – po
skončení prvního kynutí. Sušené ovoce, zeleninu a sušené
koření dávejte do pečicí nádoby mimo tekuté ingredience.
Pokud byste je přidali příliš brzy (před 1. hnětením), vstřebaly
by vodu a tím by se narušila chemie pečení chleba.

Teplota ingrediencí
	
Aby se zajistila optimální aktivita droždí, ujistěte se, že mají
ingredience pokojovou teplotu (tzn. v rozmezí 27–32 °C), pokud není
uvedeno jinak. Pokud je teplota ingrediencí příliš nízká nebo příliš
vysoká, může to ovlivnit proces kynutí a pečení chleba.

Zkontrolujte těsto
	Někdy možná budete chtít zkontrolovat konzistenci těsta poté, co
jste ho již dali do pekárny.
•	To je možné pouze během cyklu hnětení, obvykle po přibližně 10
minutách (nebo 35 minutách u Celozrnného chleba, protože se
nechává asi 25 minut uležet).
•

Nevyndávejte pečicí nádobu, NECHTE ji uvnitř.

•

Nevypínejte pekárnu, abyste zkontrolovali těsto.

•

Měli byste to provést takto:

•	Otevřete víko pekárny během druhého cyklu hnětení a zkontrolujte
konzistenci těsta.
•	
Těsto je „akorát“, když je hladké na pohled, měkké na dotek,
zanechává nepatrný zbytek na prstu a dno pekárny je čisté a bez
zbytků těsta. Pokud je po stranách pečicí nádoby mouka, odstraňte ji
pomocí silikonové stěrky.
•	
Těsto je příliš mokré – pokud je těsto velmi lepkavé nebo mokré,
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přichytává se po stranách pekárny a připomíná spíše těsto na
palačinky než na chléb, přidávejte postupně po lžičkách mouku,
dokud není těsto hladké, kulaté, suché a nelepí se k pekárně.
•	
Těsto je příliš suché – pokud se těsto zdá příliš tuhé, odlupující se
nebo suché, pekárna se „nadře“ nebo slyšíte, že pekárna vydává
„klepající“ zvuky, těsto je příliš suché. Abyste napravili tento problém,
jednoduše těsto pokapejte vlažnou vodou (tzn. v rozmezí 27–32 °C),
po malých lžičkách, dokud není těsto hladké, kulaté a suché a netvoří
hezký bochánek uvnitř pekárny.

15minutové pravidlo
	Pro dosažení nejlepších výsledků vyčkejte před krájením 15 minut:
chléb potřebuje čas na vychladnutí.

Uchovávání – aby chléb zůstal čerstvý delší dobu
•	Domácí chléb neobsahuje žádné konzervanty, proto ho uchovávejte
v lehce uzavřeném sáčku až 3 dny. Pokud chcete, můžete do sáčku
přidat řapík celeru, aby zůstal chléb déle čerstvý.
•

Když budete chléb skladovat v lednici, vyschne rychleji.

•
Těsto lze po prvním kynutí zamrazit. Vytvarujte z něj bochánky
	a samostatně je zamrazte. Jakmile jsou zamrazené, uložte je do sáčků
se zipy. Po rozmrazení postupujte podle přípravy po prvním kynutí.
•	Pokud chcete zamrazit čerstvý chléb, nechte ho zcela vychladnout,
než ho vložíte do sáčku. Na zamrazení použijte dva plastové sáčky.
•	Vyndejte chléb z mrazáku a nechte ho zcela rozmrazit v lednici
(nejméně 6 hodin nebo přes noc v případě bochníku, 2–3 hodiny
u jednotlivých plátků). Nahřejte troubu na 190 °C a „osvěžte“
chléb 3–5 minut.
•	Těsto můžete uchovávat v mrazáku až 6 měsíců a chléb až 3
měsíce.
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DŮLEŽITÉ TIPY
Nejprve do nádoby vždy přidejte tekuté ingredience (vodu, mléko, podmáslí,
smetanu, med, tuky), na to nasypte mouku, a nakonec ostatní přísady.
Tekuté přísady by měly být vychlazené (z ledničky).
Droždí, cukr a sůl nesmí navzájem přijít do kontaktu před hnětením těsta
(nejlepší je přidat je do nádoby na opačných stranách).
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RECEPTY – OBSAH
14

Základní bílý chléb

18

Pšenično-žitný chléb s jogurtem

16

20
22

24
26
30
32

34
36

Celozrnný chléb

Pohankový chléb s vlašskými ořechy
Lowcarb bezlepkový chléb
Těsto na bochánky

Mléčný chléb s brusinkami
Jogurt z pekárny
Borůvkový džem

Nejlepší těsto na pizzu
Těsto na croissanty

POZNÁMKA: Konečný výsledek se může lišit v závislosti na typu použitých přísad a prostředí.
V případě potřeby mírně upravte složení, abyste dosáhli nejlepších výsledků
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Základní bílý chléb

14

Ingredience:
•	150 ml vody
•	150 ml mléka
•	30 g rozpuštěného másla
•	270 g pšeničné chlebové mouky „typ 750“
•	270 g pšeničné mouky „typ 520“
•	1 lžička soli
•	1 lžíce cukru
•	1 sáček (7 g) sušeného droždí

Příprava:
•	Do pečicí nádoby nejprve vložte mokré ingredience (vodu,
mléko a máslo).
•	Přidejte směs obou mouk a poté sůl na jednu stranu a cukr
s droždím na druhou stranu formy.
•	Zvolte Rychlý program.
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Celozrnný chléb
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Ingredience:
•	150 ml vody
•	150 ml mléka
•	2 lžíce olivového oleje
•	350 g pšeničné chlebové mouky „typ 750“
•	150 g celozrnné pšeničné mouky „typ 2000“
•	40 g pšeničných otrub
•	1 lžička soli
•	1 lžíce cukru
•	7 g sušeného droždí (1 sáček)

Příprava:
•	Smíchejte oba typy mouky dohromady.
•	Nejprve dejte do pečicí nádoby mokré ingredience (vodu,
mléko a olivový olej).
•	Přidejte směs mouk.
•	Přidejte sůl na jednu stranu a cukr s droždím na druhou
stranu.
•	Zvolte Základní program, hmotnost 900 g.
POZNÁMKA: * * Pro tento recept nedoporučujeme používat
funkci odložený start, protože tím nemusíte dosáhnout
nejlepších výsledků.
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Pšenično-žitný chléb s jogurtem
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Ingredience:
•
•
•
•
•
•
•
•

voda 100 ml
2 lžíce řepkového oleje
200 ml přírodního jogurtu
pšeničná mouka „typ 500“ 450 g
celozrnná žitná mouka „typ 2000“ 75 g
sušené droždí 1 sáček (7 g)
sůl 1 lžička
cukr 1 lžíce

Příprava:
• Smíchejte oba typy mouky dohromady.
• Nejprve přidejte do nádoby tekuté ingredience (vodu,
jogurt a olej).
• Přidejte směs obou mouk.
• Přidejte sůl na jednu stranu nádoby a cukr s droždím na
druhou.
• Zvolte Základní program, hmotnost 900 g.
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Pohankový chléb
s vlašskými ořechy
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Ingredience:
•	150 ml vody
•	150 ml mléka
•	2 lžíce olivového oleje
•	470 g pšeničné chlebové mouky „typ 750“
•	70 g pohankové mouky
•	7 g (sáček) sušeného droždí
•	1 lžička soli
•	1 lžíce třtinového cukru
•	1 lžíce třtinové melasy*
•	80 g nasekaných vlašských ořechů

Příprava:
•	Do pečicí nádoby nejprve vložte mokré ingredience (vodu,
olej a mléko).
•	Poté přidejte směs mouk.
•	
Na jednu stranu dejte sůl a na druhou stranu droždí
s cukrem.
•	Na závěr posypte nasekanými vlašskými ořechy.
•	Zvolte Základní program, hmotnost 700 g.
* Lze volitelně použít jakoukoli jinou melasu, nebo ji zcela
vynechat.
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Lowcarb bezlepkový chléb
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Ingredience:
•	200 ml vody
•	6 lžic kokosového oleje
•	2 lžíce jablečného octa
•	4 vajíčka
•	60 g nahrubo namleté kokosové mouky
•	100 g mandlové mouky
•	180 g mletého lněného semínka
•	2 lžíce prášku do pečiva
•	1 lžička soli
•	2 lžíce psyllia
•	70 g slunečnicových semínek

Příprava:
•	Smíchejte v míse všechny suché ingredience (kokosovou
mouku, mandlovou mouku, mleté lněné semínko,
slunečnicová semínka, psyllium, prášek do pečiva a sůl).
•	Dejte do pečicí nádoby vajíčka, kokosový olej, vodu a ocet.
•	Přidejte směs suchých ingrediencí k tekutým ingrediencím.
•	Zvolte Bezlepkový program na chléb.
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Těsto na bochánky
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Ingredience:
•	120 ml vody
•	120 ml mléka
•	25 ml slunečnicového oleje
•	400 g pšeničné mouky „typ 500“
•	7g (sáček) sušeného droždí
•	1 lžička soli
•	1 lžička cukru

Příprava:
•	
Do pečicí nádoby nejprve přidejte tekuté ingredience
(mléko, vodu a olej).
•	Poté přidejte mouku.
•	Přidejte sůl na jednu stranu a cukr s droždím na druhou
stranu.
•	Zvolte program Těsto na chléb.
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Mléčný chléb s brusinkami
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Ingredience:
•	250 ml mléka
•	2 lžičky medu
•	máslo 50 g
•	pšeničná mouka „typ 500“ 500 g
•	sušené droždí 1 sáček
•	sůl 1 lžička
•	cukr 1 lžička
•	sušené brusinky 50 g

Příprava:
•	Nasekejte brusinky.
•	Do nádoby nejprve přidejte tekuté ingredience (mléko,
máslo a med).
•	Přidejte mouku a poté sůl na jednu stranu nádoby a droždí
s cukrem na druhou stranu.
•	Nakonec přidejte brusinky.
•	Zvolte Základní program, hmotnost 700 g.
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Brownies, jogurt, džem
a další pochutiny,
které překvapivě také
připravíte v pekárně

28
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Jogurt z pekárny

30

Ingredience:
•	1 l plnotučného mléka
•	100 ml jogurtu s živými bakteriemi

Příprava:
•	
Dejte do nádoby plnotučné mléko a jogurt s živými
bakteriemi.
•	Zvolte program Jogurt a stiskněte tlačítko START/STOP.
•	Po skončení programu rozdělte jogurt do sklenic, uložte do
lednice a spotřebujte během 3 dnů.
POZNÁMKA: Během procesu prosím neotevírejte horní kryt,
ani jím netřepejte, jinak to ovlivní výsledek fermentace.
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Borůvkový džem

32

Ingredience:
•	500 g borůvek
•	300 g cukru krystal
•	1 lžíce citronové šťávy
•	1 lžíce pektinu

Příprava:
•	Omyjte a očistěte borůvky.
•	
Nejprve dejte do pečicí nádoby borůvky, poté cukr,
citronovou šťávu a pektin. Dobře promíchejte.
•	Zvolte program Džem a stiskněte tlačítko START/STOP.
•	Po skončení programu rozdělte džem do sterilizovaných
sklenic.
•	Zavřete sklenice víčky, uložte je do lednice a zkonzumujte
během několika dnů.
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Nejlepší těsto na pizzu

34

Ingredience:
•	200 ml vody
•	1 lžíce olivového oleje
•	400 g pšeničné mouky „typ 500“
•	7 g (sáček) sušeného droždí
•	1 lžička soli
•	1 lžíce cukru

Příprava:
•	Nejprve dejte do pečicí nádoby mokré ingredience, poté
přidejte suché ingredience a vytvořte důlek, do kterého
dáte droždí.
•	Zvolte program Těsto.
•	Za několik minut zkontrolujte těsto. Ujistěte se, že jsou
suroviny důkladně promíchané a že těsto není příliš mokré,
ani příliš suché – pokud je příliš suché, přidejte 1 lžičku
vody. Pokud je těsto příliš lepkavé, přidejte 1 lžičku mouky.
•	Po skončení programu (program na těsto trvá přibližně
90 minut) položte těsto na lehce pomoučený povrch
a vyválejte z něj požadovaný tvar. Poté ho ozdobte
oblíbenými ingrediencemi.
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Těsto na croissanty
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Ingredience:
•	120 ml mléka
•	80 g zakysané smetany
•	40 ml slunečnicového oleje
•	2 vajíčka
•	454 g pšeničné mouky „typ 500“
•	7 g (sáček) sušeného droždí
•	1 lžička soli
•	50 g cukru
•	oblíbená náplň (čokoládová pomazánka nebo džem)

Příprava:
•	
Do pečicí nádoby nejprve přidejte mokré ingredience
(mléko, smetanu, vajíčka a olej).
•	Poté přidejte mouku.
•	Přidejte sůl na jednu stranu nádoby a droždí s cukrem na
druhou.
•	Zvolte program Těsto na chléb.
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