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Jezte zdravě
Dobrý pocit přichází s dobrým jídlem
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4. Omezte nasycené tuky a cukry

Nasycené tuky ve vašem jídle - všichni potřebujeme
v jídle nějaké tuky, ale je dobré hlídat množství a druh
tuku, který jíme. Jsou dva hlavní druhy tuků: nasycené
a nenasycené. Příliš mnoho nasyceného tuku může
způsobit zvýšení cholesterolu v krvi, což zvyšuje riziko
srdečních onemocnění.
Cukr ve vašem jídle - pravidelná konzumace potravin
a nápojů s vysokým obsahem cukru zvyšuje riziko
obezity a výskytu zubního kazu. Potraviny a nápoje
s vysokým obsahem cukru jsou často vysoce
energetické (měřeno v kilojoulech nebo kaloriích)
a mohou přispívat k nárůstu hmotnosti.
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1. Zaaměřte
se na škroby
karbohydráty
Měly by zahrnovat maximálně třetinu vašeho jídelníčku.
Jedná se o brambory, pečivo, rýži, těstoviny a cereálie.
Pokud můžete, zvolte cereální variantu. Obsahuje více
vlákniny a udrží vám déle pocit sytosti.

5. Jčlověk
ezte méně
soli - jako dospělý
maximálně 6 g za den

Konzumace příliš mnoho soli může způsobit zvýšení
krevního tlaku. Lidé s vysokým krevním tlakem mají větší
náchylnost k srdečním chorobám nebo mrtvici.

2. Jezte více ovoce a zeleniny

6. zdravou
B
 ud te aktivní
a udržujte si
hmotnost

3. Jolejovitých
ezte více ryb
- včetně
ryb

7.

‘

Je doporučeno sníst alespoň pět porcí ovoce nebo
zeleniny za den. Je to snazší než se zdá. Proč si nenakrájet
banán do vašich cereálií nebo nenahradit vaši obvyklou
dopolední svačinu za kousek ovoce?

Ryby jsou skvělým zdrojem proteinů a obsahují hodně
vitamínů a minerálů. Doporučuje se jíst rybu alespoň
dvakrát za týden včetně olejovitých ryb. Ty obsahují
omega tuky, které pomáhají předcházet srdečním
onemocněním.

Konzumace zdravé a vyvážené stravy hraje zásadní
roli při udržování zdravé hmotnosti, což je důležitá část
celkového dobrého zdraví. Fyzická aktivita vám může
pomoci udržovat zdravou váhu. Být aktivní nemusí
znamenat hodiny v posilovně: můžete najít jiné způsoby,
jak zapojit pohyb do vašeho každodenního života.

Pravidelně pijte
Musíte vypít dostatek tekutin, abyste nebyli dehydrovaní
- alespoň 6 sklenic tekutin za den.

8. Nevynechávejte snídani

Zdravá snídaně je důležitá část vyvážené stravy
a poskytuje vitamíny a minerály, které pro zdraví
potřebujeme.

Jezte širokou škálu potravin, abyste zajistili, že vaše strava je vyvážená a vaše tělo přijímá všechny živiny,
které potřebuje.

Ingredience
•
•
•
•
•
•
•

80 g másla
4 stroužky mletého česneku
800 g krevet
Sůl a pepř
Šťáva z půlky citronu
2 polévkové lžíce vody
Čerstvě nakrájená petržel
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Příprava
Rozpusťte 2 polévkové lžíce másla, přidejte česnek a vařte dokud nezměkne (asi 1 minutu).
Smažte krevety a přidejte sůl a pepř dle vaší chuti. Vařte čtyři minuty při občasném zamíchaní.
Přidejte zbývající máslo, citronovou šťávu a vodu. Vařte a míchejte dokud nejsou krevety
uvařené, ale nepřevařte je. Ozdobte čerstvou petrželkou a podávejte s rýží nebo těstovinami.

Delimano Pánev na smažení
Stone Legend CopperLUX
20 cm, 24 cm, 28 cm

od

499 Kč

Ingredience
• 225 g másla
• 225 moučkového cukru
• 4 velká vejce
• 225 g mouky
• 2 čajové lžičky prášku
do pečiva

#2

• Kůra z 1 citronu
• 200 g borůvek
• 175 g malin
• Mandlové plátky
• Med

Příprava
Předehřejte troubu na 180°C. Lehce vymažte Kulatý pekáč CopperLUX. Ve velké
míse ručním mixérem rozmíchejte máslo dokud není zcela měkké a hladké.
Přidejte moučkový cukr a znovu zamíchejte, dokud není vše dobře promícháno
a směs nemá světle žlutou barvu. Může to trvat až minutu a cílem je, aby se do
směsi dostalo hodně vzduchu, aby byla nadýchaná. Přidejte vejce a opět dobře
promíchejte. V jiné míse smíchejte mouku a prášek do pečiva. Prosyjte mouku
navrch máslové směsi a přidejte kůru z citronu a vše promíchejte. Jakmile je
mouka dobře promíchaná, tak s mícháním přestaňte, abyste neztratili všechen
vzduch, který jste získali dříve. Směs nalijte do Kulatého pekáče CopperLUX.
Přidejte většinu borůvek a malin. Pár jich nechte na závěrečné ozdobení. Pečte
asi 30 minut nebo dokud není koláč hotový (když zapíchnete do těsta špejli,
nemělo by se na ni těsto přilepit). Vyndejte koláč z trouby a nechte vychladnout.
Ozdobte mandlovými plátky, polijte trochou medu, posypte moučkovým cukrem
a ozdobte zbylými borůvkami a malinami.

#3
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Delimano Kulatý pekáč
Stone Legend CopperLUX
24 cm, 26 cm, 28 cm

Ingredience
• 400 g těstovin
• 3 velké stroužky česneku
• 2 polévkové lžíce extra
olivového oleje
• 1/2 malé žluté cibule
• 150 g rajčat
• 120 g čerstvé bazalky

KOLÁČM
S LESNÍM
OVOCE

natrhané na malé kousky
• 240 g pesta
• 240 g sýru ricotta
• 120 g strouhaného
parmazánu
• 200 g čerstvé
nastrouhané mozzarelly

Příprava

V Hrnci CopperLUX přivěďte k varu osolenou vodu. Přidejte
těstoviny a vařte je o minutu až dvě méně než je uvedeno na jejich
obale. Pravděpodobně tak 8-9 minut. Na přípravu rajčatovobazalkové omáčky použijte Pánev na smažení CopperLUX.
Přidejte do pánve pár kapek oleje a přidejte nakrájený česnek,
pak nakrájená rajčata a vařte na středně velkém plameni dokud
se rajčata nebudou rozpadat. Přidejte nakrájenou cibuli a trochu
vody, abyste vytvořili omáčku. Když začnou rajčata bublat, snižte
plamen a přidejte bazalku. Osolte a opepřete. Slité těstoviny
dejte do Kulatého pekáče CopperLUX. Přidejte pesto, ricottu
a plnou hrst parmazánu. Opatrně promíchejte, aby se těstoviny
dobře smíchaly s pestem a sýrem. Zalijte těstoviny připravenou
rajčatovou omáčkou a posypejte parmazánem. Dejte péct do
předehřáté trouby asi na 3-5 minut než se sýr navrchu rozpustí.
Ozdobte přepůlenými rajčaty a čerstvou bazalkou. Dobrou chuť.
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699 Kč
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Nová generace Delimano Stone legend
vylepšená o částečky pravého kamene
a mědi! Poskytuje špičkový výkon
a sofistikovanost tradičnímu domácímu
vaření. Vařte zdravěji a rychleji, s méně
olejem a menší spotřebou energie.

Delimano Stone Legend CopperLUX je řada
nádobí, kterou by použil i profesionální kuchař, ale
je přizpůsobena pro neprofesionální prostředí – vaši
kuchyň. Je to v podstatě kombinace toho nejlepšího
v jednom: vysoká tepelná odolnost oceli, tepelná
retence litiny, rozložení tepla a trvanlivost keramiky,
rychlost a snadné čištění nelepivého povrchu a měď
zajišťující profesionální výsledky.
Jedná se o dokonalou kombinaci materiálů – sklo,
ocel a částice kamene a mědi – která činí toto
nádobí unikátním a můžete s ním začít vařit zdravé
jídlo snadněji a rychleji a stanete se šéfkuchařem
ve své vlastní kuchyni. Legendární kombinace pro
legendární kulinářské zážitky!
Smaltovo-ocelový vnitřní povrch
Quantanium®
Nepřilnavý povrch – druhá vrstva obsahuje částečky mědi

Ocel vysoké kvality
První smaltovo-ocelová vrstva
Druhá barevná smaltovo-ocelová vrstva

Přemýšlíte někdy o tom, v jakém druhu nádobí vaříte? Chuť a kvalita připraveného jídla může také záviset na
kvalitě vašich hrnců a pánví. Tak proč si nevybrat ty nejlepší?
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běžná cena 799 Kč
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Ingredience

• 120 ml zakysané smetany
• Sůl a pepř
• 2 čajové lžičky extra
panenského olivového oleje • 1/2 nakrájené bagety (asi
16 kusů)
• 2 šalotky, oloupané a
• Olivový olej
nakrájené najemno
• 200 g čerstvé mozzarelly
• 750 ml kuřecího nebo
nakrájené na tenké plátky
zeleninového vývaru
1,2 kg mraženého hrášku • Čerstvá bazalka

#4
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Příprava
V malém Hrnci CopperLUX zahřejte na mírném ohni
olivový olej. Přidejte šalotku a smažte dokud nezesklovatí
a nezměkne. Přidejte vývar a přiveďte k varu. Zmírněte plamen
a míchejte odkryté asi 10 minut. Mezitím potřete pečivo
olejem a pečte v troubě asi 5 minut na 190°C dokud nebude
mít zlatavou barvu. Navrch dejte mozzarellu a dejte zpět do
trouby. Pečte asi 1 minutu dokud se sýr nerozpustí. Zpět k
polévce: přidejte hrášek a míchejte další 4 minuty nebo dokud
se hrášek neprohřeje. Rozmixujte s Ručním mixérem DUOmix
a přidejte zakysanou smetanu. Polévku servírujte horkou spolu
s pečivem s mozzarellou.
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Delimano Hrnec
Stone Legend CopperLUX
24 cm, 26 cm, 28 cm

#5
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Ingredience
• 300-330 ml mléka
• 2 vejce
• 350-375 g mouky
• 200-250 ml minerální
vody
• 5 polévkových lžic
rostlinného oleje

• 1 čajová lžička
vanilkového extraktu
• Kůra z 1 citronu
nastrouhaná najemno
• 1/4 čajové lžička soli
• 4 polévkové lžíce cukru

Příprava
Ve velké míse smíchejte vajíčka s cukrem a solí. Přidejte
mléko a mouku a důkladně promíchejte. Přidejte
citronovou kůru, vanilkový extrakt, olej a minerální vodu
a zamíchejte dohladka. Na středním plameni rozehřejte
Pánev na palačinky CopperLUX. Přidejte pár kapek
rostlinného oleje. Nalijte malou naběračku připraveného
těsta doprostřed pánve a krouživýmí pohyby rozlijte po
celém povrchu pánve. Smažte palačinku dokud nemá
lehce hnědou barvu. Obraťte a smažte i z druhé strany.
Opakujte postup než spotřebujete všechno těsto. Před
podáváním polijte rozpuštěnou čokoládou a posypejte
lesními plody.

Delimano Pánev na palačinky
Stone Legend CopperLUX
24 cm

pouze

499 Kč

Ingredience

#6

• Sůl a pepř
• 4 filety lososa

• 3 citrony
• 4 stroužky česneku
• 1 lžíce nasekané petržele

STEAKY
Z LOSOSA

Příprava

Předehřejte troubu na 190°C. Lehce vymažte Hranatý pekáč CopperLUX tukem
nebo vypodložte alobalem. V malé misce smíchejte nadrcený česnek, petržel a olivový olej a důkladně
promíchejte. Dejte filety z lososa do pekáče a polijte rovnoměrně směsí oleje a petržele. Filety osolte
a opepřete. Lososa pečte cca 20 minut. Mezitím vymačkejte šťávu z jednoho citronu. Polijte upečeného
lososa dvěma lžícemi vymačkané citronové šťávy. Zbylý citron nakrájejte na měsíčky a servírujte spolu
s lososem.
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Delimano Hranatý pekáč
Stone Legend CopperLUX
běžná cena 1 199 Kč

nyní pouze

699 Kč

Delimano Hranatá poklice
Stone Legend CopperLUX
pouze

399 Kč
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Vaření - buď ho milujete nebo nenávidíte.
Pokud jste jedni z těch, kteří se každý den bojí vkročit
do kuchyně, máme pro vás řešení. Víme, že vaření je
zábavné, pokud nejste ve stresu a když máte veškerou
přípravu a vaření pod kontrolou. To také znamená
vaření s nejlepším kuchyňským náčiním pokud chcete,
aby příprava jídla a vaření bylo zábavné, jednoduché
a příjemné. Každý produkt by měl být vybrán tak, aby
to splňoval - díky jednoduché manipulaci provozu,
všestrannosti a často i multifunkčnosti.

“Přeměňte kteroukoliv kuchyň na místo, které milujete.
Místo plné zábavy a smíchu.”

Delimano
Spiralizér Brava

běžná cena 899 Kč

pouze

499 Kč
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na vaření Bra
399 Kč
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lýnek
Elektrickýsům
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NEZBYTNOST
do každé kuchyně

Rychlovarná
konvice Joy
1 199 Kč
Zmrzlinovač
Joy 999 Kč

JOY

Jogurtovač č
Joy 699 Kč

stovač Joy
Rodinný Toa Kč
1 399

ha
Kuchyňská vá
Joy 899 Kč

Delimano Ruční
mixér DUOMIX Joy

-50%

běžná cena 1 399 Kč

pouze

699 Kč
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“Čas strávený v kuchyni by neměl být vážný a stresující. Užijte si dobrodružství,
které vás vždy zavede na lahodná místa.”
KUPÓN

110009971

ZÍSKEJTE

SLEVU

20 %

Kód kupónu:

PRO VÁŠ PŘÍŠTÍ NÁKUP
JAKÉHOKOLIV PRODUKTU
Z ŘADY JOY.

NEZMEŠKEJTE TUTO PŘÍLEŽITOST! Kupón můžete uplatnit na www.delimano.cz, na prodejně Dormeo,
Dormeo home a Top Shop nebo zavolejte našim operátorům na číslo 246 051 237 a sdělte jim slevový kód.
*Sleva se nevztahuje na již zlevněné zboží a zboží v akci. Nabídka platí od 12. 3. 2018 do 30. 6. 2018. Lze uplatnit pouze na jednu objednávku.
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