DESHIDRATOR
ALIMENTAR JOY

Un mod
ușor, rapid
și natural
de a conserva
alimentele
www.delimano.ro

DESHIDRATEAZĂ-LE PENTRU MAI TÂRZIU!
La sfârșitul primăverii și începutul verii natura explodează cu ofrande
de fructe și legume. Grădinile, pajiștile, câmpurile și pădurile abundă
de căpșune și alte fructe de pădure, verdețuri, flori, rubarbă, morcovi,
păstârnac, dovlecei și alte fructe și legume proaspete.
În afară de a le mânca proaspete, acestea pot fi congelate sau păstrate
în vid pentru mai târziu. Însă mai există un mod de a le prelungi
prospețimea – deshidratarea.

Există mai multe feluri de a deshidrata fructele și legumele – se pot usca
în cuptor, se pot usca la soare, dar cel mai sigur, rapid și eficient mod
este cu un deshidrator alimentar. Încercați Deshidratorul alimentar
Joy pentu rețetele de casă cu produse deshidratete și nu le veți mai
cumpăra niciodată din magazin.

ȘTIAȚI CĂ?

Deoarece în trecut nu existau frigidere oamenii apelau la deshidratarea fructelor
și legumelor ca să păstreze mai mult timp alimentele.
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Creat pentru circulație
optimă a aerului și
uscare

5 tăvi reglabile
(înălțimea nivelului
1,5 cm sau 2,8 cm)

Termostat reglabil
30-70°C

Tăvile pot fi curățate
ușor la mașina de
spălat vase

Cu Deshidratorul alimentar Joy, poți deshidrata orice aliment:

Ideal pentru
uscarea
fructelor…

…a legumelor ...

… pentru provizii
de legume
… cărnurilor … … verdețurilor … uscate & multe
altele!

Iată mai jos care sunt alimentele care pot fi deshidratate și cum să le folosești.

LEGUME

•
•
•
•
•
•
•
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Sparangel • Cartofi
Sfeclă
• Dovleac
Broccoli
• Roșii
Morcovi
Porumb
Castraveți
Ceapă

FRUCTE

•
•
•
•
•
•
•

Mere
Banane
Nucă de cocos
Kiwi
Mango
Papaya
Pepene roșu

CARNE

•
•
•
•

Vită
Pui
Pește
Miel
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SFATURI PENTRU DESHIDRATARE REUȘITĂ
• Alegeți fructe, legume sau carne proaspete și de calitate. Dacă
produsele sunt lovite sau prea coapte rezultatele deshidratării nu vor fi
bune.
• Curățați coaja, îndepărtați semințele și părțile deteriorate.
• Tăiați produsele în fâșii sau felii subțiri de aproximativ 3 până la 6 mm
pentru cea mai bună uscare. Tăierea în bucăți uniforme este unul din
principiile cheie pentru o deshidratare reușită!

Pentru tăieturi perfecte la orice
aliment folosește

FELIATORUL CU ARC
DELIMANO BRAVA –

TEHNOLOGIE
UNICĂ CU ARC

Felii, fâșii sau chiar cuburi.
Fără efort – datorită unicului
său mechanism cu arc.

FELIERE

BATOANE

JULIENNE

CUBURI
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• Tratați fructele care au tendința să se înnegrească, precum perele
și merele, cu acid ascorbic. Încetinind procesul oxidării veți păstra
prospețimea și culoarea fructelor și după procesul de deshidratare.
Adăugați o jumătate de linguriță de acid ascorbic sau vitamina C la 250
ml apă, de preferință rece. Scufundați fructele cel puțin 1 minut în acest
amestec, înainte de a începe procesul de deshidratare.
• Opăriți legumele înainte de deshidratare – în special țelina, cartofii,
mazărea, morcovii, conopida și broccoli – pentru a grăbi deshidratarea și
a le păstra, în același timp, culoarea. Le puteți opări în apă fierbinte sau
aburi. În mod optim, opărirea legumelor dureaza maxim 5 minute și va
îmbunătăți aroma produselor deshidratate.

CUM SĂ OPĂRIȚI

• Pregătiți un bol mare de apă cu gheață, o lingură crestată (paletă)
și o farfurie acoperită cu un șervet din pânză sau hârtie.
• Puneți la fiert, la foc mare, o oală mare cu apă.
• Curățați și tăiați/feliați legumele în bucăți egale pentru a avea o
preparare uniformă.
• Chiar înainte de a opări legumele, adăugați două linguri de sare
în apa clocotită. Sarea ajută la menținerea culorii și aromei, dar
poate fi omisă dacă doriți.
• Adăugați legumele în oală în cantități mici pentru a păstra fierberea.
Opăriți fiecare tip de legumă separat și opăriți-le mai întâi pe cele
mai deschise la culoare deoarece legume mai închise la culoare
vor colora apa.
• După aroximativ 30 de secunde, verificați dacă sunt gata. Luați o
bucată, scufundați-o în bolul de apă cu gheață și gustați. Continuați
să gustați la fiecare 30-60 de secunde până ce legumele sunt
gătite pe gustul dumneavoastră. Majoritatea legumelor se fierb în
2-5 minute. Din moment ce le veți deshidrata, nu le opăriți mai
mult de 5 minute.
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• Când sunt gata legumele, scoateți-le repede din apa fierbinte cu o
paletă și scufundați-le în baia de gheață pentru a opri procesul de
gătire. (Se numește “șoc”.)
• Când legumele s-au răcit complet, scoateți-le din baia de gheață
și scurgeți-le pe farfuria cu șervet.
Acum legumele sunt gata de deshidratare!
• Adăugați zahăr, sare sau mirodenii pentru arome mai puternice.
• Puneți legumele și fructele feliate în tava deshidratorului. Asigurațivă că nu se suprapun pentru a nu încetini timpul de deshidratare.
• Porniți deshidratorul după ce puneți produsele înăuntru. Pentru
durata recomandată de deshidratare, în funcție de produs,
citiți manualul de instrucțiuni. Totuși, de cele mai multe ori,
deshidratarea dureaza între 8 și 12 ore.
• Aveți grijă să verificați frecvent dacă legumele și fructele sunt
destul de uscate pentru depozitare. Puteți lua o felie să o răciți
pentru a verifica. Ar trebui să fie uscată la atingere făra umiditate
pe margini.
• Răcirea poate să dureze 30-60 de minute înainte de a putea
depozita alimentele în siguranță.
• Înainte de a depozita orice alimente deshidratate, verificați cât
sunt de uscate, Dacă legumele sunt casante înseamnă că sunt
gate de depozitare. Pe de altă parte, în cazul fructelor senzația
de piele la atingere e un semn ca sunt, de asemenea, gata de
depozitare. Odată ce sunt deshidratate complet, lăsați-le să se
răcească (în cazul uscării la soare) înainte de a le pune în borcan
sau alt recipient.
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O deshidratare corespunzătoare trebuie
urmată de o depozitare corespunzătoare
Asigurați-vă că verdețurile sunt complet uscate
• Verdețurile incomplet uscate se vor altera în timpul depozitării și vor fi de
nefolosit.
• O metodă bună de a verifica dacă verdețurile sunt destul de uscate
este să le frecați puțin între degete. Dacă sunt destul de uscate se vor
sfărâma ușor și vor avea o textură crocantă.

Depozitarea în recipiente sau pungi etanșe
• Oxigenul degradează, cu timpul, verdețurile, așa că cel mai bine este
să le depozitați în recipiente etanșe.
•

Pentru stocare perfecta folosiți recipientele sau pungile de
depozitare în vid
MultiFresh™ – doar
conectați un aparat
de vidat și scoateți
rapid aerul din
recipient. Disponibile
în volume de 450,
1100 și 2200 ml.

Feriți alimentele de lumina directă a soarelui
• Deși se poate să fie frumoase razele soarelui pe bufetul din bucătărie,
ele, de fapt, alterează aroma verdețurilor.
• Păstrați-le la temperatură constantă, într-un dulap închis.
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Păstrați-le într-un loc întunecat și răcoros
• Pentru că doriți ca verdețurile să-și păstreze calitatea cât mai mult timp.
• Nu le depozitați lângă un cuptor fierbinte sau o baie de aburi, nici într-o
pivniță umedă.
• Dacă dormitorul e cel mai rece loc din casă depozitați-le acolo.

REȚETE

Notă: Pentru când deshidratați într-un Deshidrator alimentar

Delimano Joy, aveți mai jos timpii aproximativi. Totuși, timpul real
depinde de cantitatea de apă din plantă sau fruct, cât este de copt,
grosimea feliilor. De aceea vă recomandăm să verificați aparatul o dată
pe oră.
Tipul de aliment

Nivelul recomandat

Interval de
temperatură

Verdețuri, legume
frunzoase, flori

1

30 – 40°C

Fructe, legume,
batoane de
cereale, rulouri de
fructe

2–3

40 – 60°C

Carne, pește

4

60 – 70°C
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VERDEȚURI

Există, oare, ceva mai bun decât gustul ceaiului de casă făcut din
ingrediente culese de tine? Creați amestecuri de ceaiuri după cum doriți
și bucurați-vă, în același timp, de o plimbare în natură. Pe lângă ceaiuri
puteți prepara nenumărate remedii naturale din plante și verdețuri
medicinale.
Când uscați verdețuri în deshidrator, așezați frunzele sau florile pe o tavă,
alegeți nivelul 2 și uscați pe durata prevăzută. Verificați umiditatea în
timpul procesului de deshidratare.

• Menta
După aproximativ
6 ORE

9
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Sfaturi:

• Frunzele trebuie culese pe vreme frumoasă și uscată din mai până în
iulie.
• Se recomandă să rupeți frunzele de mentă la o distanță de 1,5 – 3 cm
de tulpină – aceasta contribuie la creșterea unor noi frunze laterale.
• Puteți, de asemenea, să folosiți frunze uscate de mentă drept
condiment pentru felurite supe.

• Mușețelul
După aproximativ
5 ORE

Sfaturi:

• Florile se culeg pe vreme uscată și însorită din iunie până în august.
• Se folosește la ceaiuri, băi și ca remediu împotriva tusei. Pregătiți
comprese cu mușețel ca să vă vindece tusea: prăjiți 2 pumni de
mușețel în puțin ulei până se întunecă puțin culoarea și se simte un
miros plăcut. Așezați mușețelul între două bucăți de pânză de bumbac
și puneți-o pe piept direct pe piele.

ȘTIAȚI CĂ?

Florile pentru ceai nu se gătesc, ele doar se infuzează, altfel își pierd subtanțele
binefăcătoare.
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• Salvia
După aproximativ
2 ORE

Sfaturi:

• Frunzele se culeg pe vreme uscată din mai până în septembrie.
• Gargara cu salvie menține igiena orală, elimină respirația urât
mirositoare și este, în general, bună pentru niște dinți sănătoși.

• Cimbrul
După aproximativ
2 ORE

Sfaturi:

• Se culege pe vreme frumoasă din iunie până în august.
• Ceaiul de cimbru ușurează expectorarea, este eficient mai ales dacă
adaugați o lingură de miere.

11
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• Florile de soc
După aproximativ
5 ORE

Sfaturi:

• Florile se culeg primăvara din mai până în iunie.
• Aveți grijă, în timpul culesului, să nu scuturați prea mult polen, cel
care dă aroma atât de plăcută.
• Ceaiul de soc ajută la eliminarea apei în exces din organism și ajută
la slăbit.

• Florile de tei
După aproximativ
5 ORE

Sfaturi:

• Florile de tei se culeg pe vreme uscată în perioada de înflorire din
iunie până în iulie.
• Ceaiul de tei relaxează și oferă vise plăcute.
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• Urzica
După aproximativ
4 ORE

Sfaturi:

• Frunzel se culeg din mai până în august la amiază sau după-amiază
când nu mai e rouă.
• Frunzele tinere de urzică se pot folosi la gătit în prepararea de supe
sosuri și diferite umpluturi sau condimente.

• Ciuboțica cucului
După aproximativ
5 ORE

Sfaturi:

• Florile se culeg primăvara din martie până în mai pe vreme uscată.

13
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CEAI DE CASĂ DIN AMESTEC DE PLANTE
INGREDIENTE:
• Flori de mușețel
• Frunze de mentă
• Flori de soc
• Frunze de salvie
• Cimbru
Preparare:
• Așezați fiecare specie de plantă separat în tăvile deshidratorului,
alegeți nivelul 2 și uscați pentru aproximativ 2 – 4 ore.
• După 2 ore verificați evoluția fiecărei tăvi separat.
• După ce sunt uscate toate verdețurile trebuie sfărâmate fiecare
separat.
• Folosiți mojarul MultiFresh și presați de câteva ori.
• Amestecați toate plantele într-un borcan cu capac.
• Preparați ceaiul turnând o cană de apă clocotită peste 2 linguri de
amestec de ceai, lăsați 10 minute iar apoi strecurați.
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CEAI DE CASĂ DIN AMESTEC DE FRUCTE
INGREDIENTE:
•
•
•
•
•

•

O cană și jumătate de căpșuni uscate
O cană și jumătate de portocale organice
O cană și jumătate de mere organice uscate
O jumătate de cană de plante (optional mentă, melissa…)
Două căni de ceai alb

Preparare:
• Frecați suprafața portocalelor și merelor cu o perie de legume și clătiți
bine.
• Ștergeți fructele cu un prosop de hârtie.
• Feliați fructele orizontal cu un cuțit ascuțit.
• Păstrați coaja și fructele tăiate în felii uniforme de 5 mm. Aruncați
feliile din capete.
• Așezați feliile de fructe în tăvile din deshidrator, alegeți nivelul 2 și
uscați pentru aproximativ 4 – 6 ore.
• Schimbați ordinea tăvilor pentru o uscare uniformă a tuturor feliilor.
• Odată ce felliile de fructe sunt uscate și crocante, rupeți-le în bucăți
mai mici.
• Combinați fructele cu ceaiul alb.
• Pentru preparare folosiți apă fierbinte dar nu clocotită, altfel ceaiul
poate deveni amar din cauza duratei lungi de infuzare.

15
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GUSTĂRI DIN FRUCTE

Prin deshidratarea fructelor concentrați zaharurile din fructe. Aceasta
înseamnă că puteți consuma doar câteva fructe uscate și să aveți aceeași
energie ca atunci când le consumați proaspete. De aceea alimentele
uscate sunt populare printre vilegiaturiști și excursioniști. Sunt foarte
ușoare dar pline de nutrienți.

Notă: Când uscați în deshidratorul alimentar așezați tot fructul

sau feliie de fruct pe o tavă, alegeți nivelul 2 și uscați pe durata
aproximativă prevăzută, verificând stările intermediare.

• Căpșunile
După aproximativ
6 ORE

Sfat: Puteți îmbunătăți rețeta pentru a face un mix de cereale (granola).
GRANOLA DE CASĂ
Ingrediente:
•
•
•
•
•

O cană și jumătate fulgi de ovăz
O cană și trei sferturi de nuci fragede (migdale sau alune de pădure…)
Două linguri de zahăr brun
Un vârf de cuțit de sare de mare
Trei linguri și jumătate de ulei de cocos topit
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• Un sfert de cană de sirop de agave
• O jumătate de cană de fulgi mari de cocos uscat, neîndulcit
• O jumătate de cană de căpșuni
Preparare:
• Preîncălziți cuptorul la 170 °C.
• Adăugați fulgii de ovăz, nucile, zahărul și sarea într-un bol mare și
amestecați-le.
• Adăugați uleiul de cocos și siropul de arțar într-o tigaie mică. Încălziți
la foc mediu 2 – 3 minute, frecând des până când cele două sunt
complet omogenizate.
• Turnați imediat peste ingredientele uscate pentru a le combina până
când toate nucile și fulgii de ovăz sunt acoperite complet, Așezați pe
o folie de copt și întindeți într-un strat uniform.
• Coaceți 20 de minute. Scoateți apoi tava din cuptor, adăugați nuca de
cocos și mai coaceți încă 5 – 8 minute.
• O să știți când e gata granola după culoarea maronie închis și aroma
puternică. Aveți grijă să nu o ardeți.
• Lăsați-o să se răcească complet înainte de a adăuga căpșunile.
Amestecați ca să se combine.
• Depozitați într-o pungă închisă la temperatura camerei timp de 2 – 3
săptămâni.

Perfect
pentru a
savura cu
cereale și
lapte sau
iaurtsau ca
bază pentru
batoanele d
fructe.
17
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• Stafidele
După aproximativ
24 ORE

Sfat:

• Puteți să faceți prăjituri Kaiserschmarrn din ovăz cu stafide, sau
le puteți, pur și simplu, adăuga la muesli.

PRĂJITURI CU STAFIDE

Ingrediente:
• O jumătate de banană
• 100 g de unt
• 50 ml de lapte
• 250 g de meire

•
•
•
•
•

200 g de făină
Un sfert de lingură de praf de copt
Un vârf de cuțit de sare
120 g de fugi de ovăz
120 g de stafide
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Preparare:

• Mai întâi topiți untul, adăugați banana zdrobită, lapte, miere și apoi
amestecați bine.
• Adăugați în făina cernută prin sită praful de copt și sarea.
• Când amestecul e gata adăugați fugii de ovăz și stafidele.
• Când obțineți o masă compactă, modelați biluțe cu lingura și punețile la cel puțin 3 cm distanță într-o tavă acoperită cu hârtie de copt.
• Coaceți prăjiturile în cuptorul preîncălzit la 200 °C timp de circa 10
minute.

KAISERSCMARRN

Ingrediente:
• 4 ouă
• 30 g de zahăr
• 1 plic zahăr vanilat
• 370 ml de lapte
• 130 g de făină
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•
•
•
•

Un vârf de cuțit de sare
30 g de stafide
2 linguri de rom
Zahăr pudră pentru topping
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Preparare:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Înmuiați stafidele în 2 linguri de rom timp de jumătate de oră.
Separați albușurile de gălbenușuri.
Bateți albușurile până se întăresc și adăugați jumătate din zahăr
Bateți gălbenușurile cu cealaltă jumătate de zahăr și cu zahărul
vanilat. Adăugați laptele în timp ce amestecați iar apoi sarea.
Cerneți făina și adăugați-o treptat peste amestecul de gălbenușuri în
timp ce amestecați. Compoziția ar trebui sa fie destul de moale.
Scurgeți stafidele și adăugați-le în compoziție.
Adăugați albușurile și amestecați ușor cu o spatulă.
Încălziți untul într-o tigaie. Când untul e suficient de cald turnați
amestecul care ar trebui să fie de grosimea unui deget.
Când partea inferioară este coaptă, tăiați prăjitura kaiserschmarrn în
patru bucăți cu o spatulă de lemn.
Întoarceți cu grijă bucățile ca să se coacă și pe partea cealaltă.
Apoi tăiați prăjitura în bucăți mai mici cu o spatulă de lemn și mai
prăjiți puțin.
Presărați prăjitura cu zahăr pudră și serviți-o.

• Afinele sălbatice
După aproximativ
6 ORE
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Sfaturi:
•

•

ȘTIAȚI CĂ?

Afinele proaspete accelerează digestia, pe de altă parte ceaiul de afine
uscate calmează diareea.
Preparați un ceai pentru calmarea diareei: Adăugați 2 linguri (5 –
10 g) de afine uscate la o cană de apă rece (150 ml) și apoi dați în
clocot. Acoperiți și fierbeți încă 10 minute, apoi strecurați cât încă e
fierbinte.

• Zmeura
După aproximativ
12 ORE

Sfaturi:

• Pot fi adăugate la granola.
• Dacă pisați zmeura, din pudră se poate face o budincă excelentă.

BUDINCĂ DE ZMEURĂ
Ingrediente:
• 40 g de zmeură pisată
• O lingră de făină de porumb
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• 2 linguri de zahăr
• 500 ml de lapte
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Preparare:
• Amestecați într-o cană zmeura pisată, făina de porumb și zahărul și
adăugați 6 linguri de lapte din cei 500 ml.
• Dați în clocot restul de lapte amestecând constant.
• Scadeți temperatura și amestecați în mixtura de budincă pregatită
• Fierbeți amestecând constant timp de 2 – 3 minute.
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• Murele
După aproximativ
12 ORE

Sfaturi:

• Sunt o gustare excelentă deoarece conțin multă vitamina C și betacaroten, care susțin sistemul imunitar.

• Coacăzele roșii
După aproximativ
12 ORE

Sfaturi:

• Această gustare excelentă conține mulți antioxidanți și minerale
care inhibă deteriorarea celulelor și îmbunătățesc calitatea pielii și a
părului.
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GUSTĂRI DIN AMESTEC DE LEGUME ȘI MIRODENII
Alimentele uscate au o concentrație mai mare de fibre și antioxidanți
decât fructele uscate. De aceea, de vreme ce sunt naturale, sunt mai
sănătoase. Nutrienții precum vitamina C, beta-carotenul și fierul se
păstrază intacte.

• Chipsuri de legume

Sigur vă vor plăcea chipsurile de sfeclă, de morcovi, zucchini sau chiar
țelină. Feliați legumele sau tăiați-le în batoane. Pentru rezultate mai
bune folosiți Feliatorul cu arc Delimano Brava.

Sfeclă

Morcov

După aproximativ
12 ORE

Zucchini

După aproximativ
12 ORE

Țelină

După aproximativ
12 ORE
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• CEAPĂ uscată caramelizată
După aproximativ
8 ORE

Preparare:
• Curățați ceapa și tocați-o cu Tocătorul
Express Delimano Brava
• Așezați ceapa tocată în oală și gătiți-o
încet sau folosiți oala Delimano
multifuncțională 20 în 1 – pentru gătit
lent și multe altele.

• Gătiți la temperature scăzută timp de 4 – 6 ore și amestecați o dată

pe oră.
• Ceapa va lăsa foarte multă apă prin acest proces.
• Scurgeți ceapa apoi așezați-o pe un prosop de hârtie ca să absoarbă
grăsimea.
• Așezați ceapa în tava deshidratorului, alegeți nivelul 2 și uscați
aproximativ 8 ore.

Sfaturi de folosire:

• Dacă folosiți ceapă caramelizată pentru gulaș, ficat sau alte feluri de
mâncare, înmuiați înainte ceapa în apă și apoi scurgeți.
• Poate fi adăugată la diverse paste, cum ar fi pasta de ton, deoarece dă
un gust mai plăcut decât ceapa proaspătă.
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• Roșiile uscate
După aproximativ
7 ORE

Preparare:
• Tăiați roșiile felii cu Feliatorul Delimano cu arc.
• Dacă folosiți roșii cherry puteți să le tăiați în două.
• Aranjați feliile de roșii în tăvile deshidratorului. Lăsați spațiu între felii pe
toate părțile pentru circulația aerului.
• Alegeți nivelul 2 și uscați aproximativ 7 ore.

ȘTIAȚI CĂ?

Odată cu feliile de roșii, puteți deshidrata chiar și sosul de roșii! Ideal pentru
excursii ca “rezerva de aur” din cămară!
1. Alegeți un sos fară bucăți mari – cel mai bine
e să îl pregătești cu Tocătorul de carne/
Storcător de roșii Delimano Joy – ușor și
eficient.
2. Evitați sosuri cu brânzite sau cremoase. Acoperiți tava deshidratorului
cu hârtie de copt. Întindeți sosul în strat subțire și uniform.
3. Uscați la nivelul 3 timp de 6 – 8 ore, întorcându-l la circa 5 ore când
puteți decoji cu ușurință “pielea”. (Acest lucru este optional pentru a
grăbi procesul, dar sosul se va usca și fără a fi întors.)
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4. “Pielea” ar trebui să fie pliabilă și să nu se lipească. Rupeți în bucăți mai
mici pentru reconstituire mai ușoară.
Depozitați în cutii vidate din siclă sau plastic.
Recipiente de stocare în vid Delimano
MultiFresh 3 Buc

• Ciupercile

Ajungem deseori plimbându-ne prin pădure să culegem ciuperci dar
uneori ne întrebăm ce să facem cu toate ciupercile culese – e simplu,
le uscăm și le putem păstra în forma aceasta luni de zile. Puteți usca și
depozita ciuperci cumpărate de la magazin.

Sunt doar câteva sfaturi de urmat când deshidratați ciupercile:
• Nu uscați ciuperci pe cale să se strice. Semne că ciupercile tale au
început să se descompună includ mucus acumulat pe suprafață,
ciuperci ridate și ofilite, ciuperci cu puncte negre sau urât mirositoare.
• Mai întâi curățați ciupercile. Nu săriți peste spălatul cu apă. Încercați
să îndepărtați toată murdăria cu o perie.
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• Feliile de ciuperci ar trebui să fie de aceeași grosime pentru a se usca
în același timp.
• Transferați ciupercile uscate și răcite în borcane de sticlă și puneți
capace. Etichetați borcanele cu tipul de ciuperci și data uscării.
• Depozitați borcanele departe de căldură directă.

Care ciuperci sunt potrivite pentru deshidratare?
• Puteți deshidrata aproape toate ciupercile comestibile ca Chanterelle,
Crimini, Morel, Ciupercile scoică, Porcini, Portobello sau Shiitake.
• Fiecare varietate de ciuperci ar trebui uscată separat deoarece
conținutul de apă la specii diferite nu este același.

După aproximativ
6 ORE

NOTĂ: Pentru uscarea în Deshidratorul alimentar Delimano Joy, timpii
aproximativi sunt oferiți mai jos. Accentuăm faptul că durata reală
depinde de conținutul de apă din cuperci, de cât de coapte sunt și de
grosimea feliilor, de aceea vă sugerăm să verificați aparatul o dată pe
oră.
Preparare:
• Curățați ciupercile și îndepărtați toată murdăria cu o perie sau un
cuțit.
• Tăiați ciupercile felii cu Feliatorul Delimano cu arc.
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• Așezați feliile în tava deshidratorului, alegeți nivelul 2 și uscați timp
de aproximativ 4 ore.
• Depozitați în borcan într-un loc întunecat și răcoros.

SOS CREMĂ DE CIUPERCI

Ingrediente:
• Ciuperci sălbatice uscate
• 2/3 cană cu apă
• O lingură de ulei de măsline
• Două linguri de unt
• 4 linguri de hașme tocate

•
•
•
•
•

O lingură de usturoi pisat
Puțin cimbru pisat
Sare
Piper
O lingură de pătrunjel proaspăt
și pisat

Preparare:
• Puneți ciupercile într-un bol cu apă fierbinte și lăsați-le la înmuiat
aproximativ 20 de minute.
• Tocați hașmele (cepele franțuzești) cu Tocătorul Express Delimano
Brava.
• Încălziți untul și uleiul de măsline într-o tigaie la foc mediu. Adăugați
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•
•

•
•

hașmele tocate mărunt și gătiți-le până devin moi. Adăugați usturoiul
tocat și gătiți amestecând timp de 1 minut.
Strecurați ciupercile deasupra unui bol printr-o sită fină păstrând
lichidul.
Adăugați ciupercile și lichidul în tigaie și fierbeți la foc mic, amestecând
ocazional până lichidul este aproape evaporat (cam 2 minute).
Adăugați în tigaie smântâna și puțin cimbru pisat și continuați să
fierbeți la foc mic aproximativ 5 minute sau pâna scade și se îngroașă
smântâna.
Gustați și adăugați sare și piper după gust.
Amestecați și pătrunjelul și serviți cu paste sau ca sos de carne.

AMESTEC DE LEGUME PENTRU ORICE MÂNCARE
• Rădăcina de păstârnac

După aproximativ
7 ORE

Sfaturi pentru preparare:

• Tăiați felii subțiri de 1 până la 2 mm
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• Frunzele de păstârnac
După aproximativ
4 ORE

				

AMESTEC DE LEGUME ASORTATE
Odată ce încerci propriul tău amestec de legume asortate nu-l vei mai
cumpăra vreodată din magazin.
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Ingrediente:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2 morcovi mari
1 păstârnac mare sau un nap suedez
3 tulpini de țelină
1 praz
O ceapă mare
8 – 10 ciuperci
4 căței de usturoi
1 deget de ghimbir proaspăt
1 deget de turmeric rădăcină
2 linguri de sare

Preparare:
• Spălați și curățați de coajă legumele apoi feliați-le în bucăți mici,
uniforme cu Feliatorul cu arc Delimano.
• Așezați legumele în deshidrator pe un singur strat.
• Alegeți nivelul 2 și uscați pentru aproximativ 8 – 12 ore.
Temperaturile mai mici păstrează nutrienții dar durează mai mult
pentru deshidratare.
• Odată ce sunt uscate toate legumele lăsați-le să se răcească.
• Folosind Procesorul Alimentar MultiFresh echipat cu o lamă dublă,
zdrobiți amestecul uscat la consistența dorită – amestec mare sau
pudră fină - și adăugați sare. Apăsați funcția B și butonul PULSE până
obțineți rezultatul dorit.
• Turnați pudra de legume într-un borcan de mărime medie cu capac
sau pentru mai târziu în cutii sau pungi vidate.
• Depozitați până la 3 luni în cămară ferit de lumina directă a soarelui
sau de umiditate.
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CARNE DESHIDRATATĂ, PEȘTE & FRUCTE DE MARE PENTRU GUSTĂRI ȘI GĂTIT

Carnea deshidratată poate fi o gustare nemaipomenită sau o bază
pentru un fel de mâncare și e grozavă și în excursii sau cu cortul. Sunt,
de asemenea, multe opțiuni diferite, puteți deshidrata carnea de vită,
pui, carnea tocată precum și fructele de mare. Iată, mai jos câteva
rețete care sigur vă vor impresiona.

• Pastramă de vită
După aproximativ
10 ORE

Pastrama de vită este o mâncare nu doar gustoasă ci și sănătoasă.
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Este bogată în proteine și săracă în carbohidrați, are o compoziție
nutrițională mai sănătoasă decât multe alte mâncăruri și e potrivită
pentru multe tipuri de diete ca dieta cu puțini carbohidrați sau dietele
paleo. E bogată de asemenea, în minerale variate ca zincul și fierul,
care sunt importante multor funcții vitale, incluzând sistemul imunitar
și menținerea nivelului de energie. Are, de asemenea, o durată de
valabilitate îndelungată.
Ingrediente:
• 1 kg de cotlet
• 4 linguri de sos de soia
• 4 linguri de sos Worchestershire
• 1 lingură de ketchup
• ¼ lingură de piper
• ¼ lingură de praf de usturoi
• ¼ lingură de ceapă pisată
• ½ lingură de sare
Preparare:
• Îndepartați grăsimea de pe carne și puneți-o în congelator timp de 1 – 2
ore. Când e pe jumătate înghețată tăiați-o în fâșii de ¼ inci grosime.
• Amestecați restul ingredientelor într-un bol pentru a face sos marinat.
Pune carnea într-un bol de sticlă și toarnă sosul peste. Acoperiți și puneți
în frigider timp de cel puțin o oră.
• Scurgeți carnea într-o strecurătoare și așeaz-o în tăvile deshidratorului.
• Verificați procesul după 4 ore. Va fi gata când se îndoaie fără să se rupă.
• Depozitați în frigider în pungi Ziploc.
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• Peștele uscat
După aproximativ
10 ORE

Preparare:
• Curățați peștele. Îndepărtați pielea sau solzii folosind un cuțit neascuțit.
• Scoate-ți măruntaiele peștelui și clătiți peștele bine pe dinăuntru și
dinafară.
• Feliați peștele în felii groase de 5 mm. Asigurați-vă că toate bucățile sunt
de mărimi similare ca să se deshidrateze uniform.
• Combinați ¾ cană de sare cu 1,5 l de apă rece într-un bol mare. Așezați
peștele în saramură și lăsați-l la marinat timp de 30 de minute.
• Treceți fâșiile prin apă rece pentru a spăla bine sarea. Folosiți un prosop
de hârtie pentru a șterge fiecare bucată.
• Condimentați și depozitați peștele în frigider timp de 6 ore. Puteți să
folosiți mirodeniile preferate.
• Așezați fâșiile de pește în tăvile deshidratorului timp de aproximativ 10
ore, selectând nivelul 4.
• Aveți grijă ca bucățile să nu se atingă una de cealaltă.
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• Carne de vită tocată
După aproximativ
6 ORE

Preparare:
• La 1kg de carne tocată de vită adăugați 2 căni de pesmet.
• Adăugați și sare și piper după gust. Amestecați cu mâinile până când
pesmetul e distribuit uniform.
• Gătiți carnea într-o tigaie la foc mediu până devine ușor maronie și
compet gătită.
• Așezați carnea pe o farfurie cu prosoape de hârtie și înlăturați orice
pată de grăsime și de umezeală în plus.
• Așezați carnea în tava deshidratorului.
• Folosiți nivelul 4 timp de aproximativ 6 ore, până ce carnea capătă
culoare închisă și se usucă.
• Rupeți câteva bucăți ca să vă asigurați că sunt toate uscate în
profunzime.

• Creveți
După aproximaiv
6 ORE
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Preparare:
• Creveților le ia mai mult tip pentru rehidratare decât majorității
mâncărurilor, așa că lăsați-i să se înmoaie ceva mai mult înainte de a-i
găti.
• Feliați creveții fierți în bucăți cât un penny (cam 4 – 5 pentru un crevete
mediu).
• Împrăștiați-i uniform în tăvile deshidratorului, alegeți nivelul 4 și uscați
timp de aproximativ 6 ore.
• Feliați câteva bucăți ca să fiți siguri că sunt complet uscați pe dinăuntru.

CUM SE REHIDRATEAZĂ ALIMENTELE USCATE
Odată deshidratate alimentele pot fi și rehidratate! Mâncărurile
deshidratate necesită, în general, părți egale de apă la alimente și
aproximativ 15 – 25 de minute pentru a se reconstitui.

Urmați acești pași:
• Așezați alimentele în oală cu o cantitate egală de apă. Lăsați-o la înmuiat
timp de 5 minute.
• Dați apa în clocot. Dați focul puțin mai mic și fierbeți la foc mic timp de
2 – 10 minute.
• Opriți focul și acoperiți oala. Lăsați să stea 10 minute sau până alimentele
sunt moi complet rehidratate.
• Adăugați suplimente precum brânza și bucurați-vă!
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Exemplu de rețetă:
SPAGHETE BOLOGNESE DIN CARNE USCATĂ & SOS DE ROȘII
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Ingrediente:
• 1 porție de paste uscate
• ¼ carne tocată de vită uscată (înlocuiți cu legume în varianta
vegetariană)
• ¼ cană sos uscat de roșii (rețeta la pagina 26)
• ¼ lingură de praf de usturoi
• Parmezan
Preparare:
• Puneți spaghetele și vita în oală și acoperiți cu apă. Lăsați-le la
înmuiat timp de 5 minute.
• Dați apa în clocot și adăugați sosul uscat de roșii. Fierbeți la foc mic
și amestecați până sosul de tomate se reconsituie.
• Opriți focul și mai lăsați să stea încă 5 – 10 minute până devine vita
moale. La final adăugați brânză.
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