JOY duonkepė

– kepyklėlė jūsų namuose!

www.delimano.lt

Sunku atsispirti ką tik iškeptai duonai. Jos kvapui,
skoniui ir pirmojo kąsnio malonumui... Vis dėlto duonos
gaminimas reikalauja nemažai laiko ir pastangų.
Ir nors šiuo metu #liekamenamie, laiko vis tiek
trūksta. Dirbame nuotoliniu būdu, padedame mokytis
vaikams, atliekame namų ruošos darbus. Jeigu norite
mėgautis šviežia duona, turite du pasirinkimus:
• Dažnai lanktis parduotuvėje (o to šiuo metu visi
vengiame)
• Išsikepti duonos patiems (tobula! Jeigu tuo pačiu
nereikia dirbti, rūpintis vaikais ir augintiniais)
Yra ir trečiasis pasirinkimas – DELIMANO JOY
duonkepė.
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KODĖL JUMS REIKALINGA DUONKEPĖ?
Kam rinktis duonkepę, jeigu namuose jau yra orkaitė? Štai 9
priežastys!
Automatic and easy to use
– Iškepkite norimos rūšies
duoną: nuo klasikinės baltos
ar prancūziškos iki greitai paruošiamos skalsesnės duonos. Viskas paprasta – sudėkite ingredientus, pasirinkite
norimą programą ir įjunkite.

Susikurkite savo duoną
Jūsų duona – jūsų taisyklės ir
ingredientai! Netoleruojate
gliuteno?
Jokių
bėdų.
Prietaise yra programa būtent
tokiai duonai. Skanesnė balta
ar juoda duona? Vėlgi galite
pasirinkti!

GLUTEN-FREE
PROGRAM

Keli darbai vienu metu
Galite daugiau dėmesio skirti
kitiems darbams ir veikloms,
kol prietaisas keps duoną.
Švaresnis procesas Viskas
vyksta prietaiso viduje, todėl
mažiau netvarkos, nei kepant
duoną orkaitėje.
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Pasirinkite kepaliuko dydį ir plutą.

700 g ar 900 g

Šviesi, vidutinė ar
tamsi

Ilgainiui padeda sutaupyti pinigų – duonkepė yra
praktiškesnis pasirinkimas
nei orkaitė, nes sunaudoja mažiau energijos. Be to,
duonai reikalingi ingredien-

tai yra pigūs ir tai gerokai
sveikiau, nei pirkti duoną
parduotuvėje.

Duona
Jogurtinė
duona

Ruoškite
bet kokią
tešlą
Kepkite
pyragą

Gaminkite
džemą

Taip pat galite ruošti kitus skanumynus
– prietaisas tinka ne tik duonai kepti!
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PROGRAMŲ APŽVALGA
Susipažinkite su prietaiso programomis ir pasirinkite tinkamiausią mėgstamai duonai ar desertui.
Programos
nustatymai
Ciklas

1 BASIC –
įprasta duona

2 FRENCH –
prancūziška
duona

3 WHOLE WHEAT
– viso grūdo
kvietinė duona

QUICK –
greitas
duonos
kepimas

5 SWEET –
saldi duona

DOUGH –
tešla

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

Minkymas / maišymas

10

9

18

16

10

9

10

10

10

18

Kildinimas / fermentavimas

20

20

40

40

25

25

12

5

5

72

Minkymas / maišymas
(šiame etape dėkite vaisius
ar riešutus)*

15

14

22

19

20

18

13

20

20

Kildinimas / fermentavimas

65

65

75

75

95

95

30

70

70

Kepimas / virimas

80

75

85

80

85

80

80

80

75

Šilumos palaikymas
pasibaigus programai

60

60

60

60

60

Atidėjimas

13:00

13:00

13:00**

13:00

13:00

Programos
nustatymai

7 GLUTEN FREE –
duona be gliuteno

13:00

8 CAKE pyragas

9 JAM džemas

10 YOGURT jogurtas

11 KNEADING minkymas

12 BAKE kepimas

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

Minkymas / maišymas

12

12

10

15 min
cooking

Kildinimas / fermentavimas

20

20
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Minkymas / maišymas
(šiame etape dėkite vaisius
ar riešutus)*

13

13

20

Kildinimas / fermentavimas

90

90

65

45 min
mixing &
cooking

Kepimas / virimas

80

75

75

20 min rest

Ciklas

Šilumos palaikymas
pasibaigus programai

60

60

Atidėjimas

13:00

13:00

18

10:00***
(hours)
60 ****
60

*Tai galioja visoms programoms, išskyrus greitą, tešlą, pyragą, džemą, jogurtą, minkymą.			
**Šiai programai nerekomenduojame naudoti atidėjimo funkcijos, nes rezultatas gali būti prastas.
***Numatytasis laikas, bet galima reguliuoti nuo 6 iki 12 val.					
****Numatytasis laikas, bet galima reguliuoti nuo 10 iki 60 min.
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Duona iškepė, o jūs dar
nepasiruošę jos valgyti? Ne bėda, duonkepė
išlaikys ją šiltą.
Ši duonkepė sumani. Pasibaigus kepimo programai įsijungs šilumos palaikymo funkcija ir duona
bus šildoma 60 minučių.

13 VALANDŲ
atidėjimas

ŠILUMOS
PALAIKYMAS

Atidėjimo funkcija – kad
duona iškeptų laiku
Daug prietaisų yra su gaminimo atidėjimo funkcija, bet
ar dažnai ją naudojate? Daugelis sutiktų, kad retokai. Kodėl? Galbūt dėl to, kad nežinome kaip, kada ir kodėl ją
naudoti.
Pateiksime pavyzdį:
Dabar yra 8 val. 30 min. vakaro ir norėtumėte ką tik iškepusios
duonos kitą dieną 7 val. ryte – taigi po 10 valandų ir 30 minučių.
Pasirinkite norimą programą, kepaliuko dydį ir plutos spalvą,
tada spauskite „+“, kol ekrane atsiras laikas 10:30, ir įjunkite
prietaisą. Aktyvuosite programą su atidėjimo funkcija. Galėsite matyti ekrane likusį laiką.
Kitą dieną, 7 valandą ryte, duona bus iškepta! O jeigu
norėsite dar pabūti lovoje, duonkepė palaikys duoną šiltą
60 minučių.
Tačiau turėkite omenyje, kad ši atidėjimo funkcija tinka ne
visoms duonos rūšims – nenaudokite jo kepdami duo6

ną, kurioje yra greitai gendančių sudedamųjų dalių, tokių kaip
kiaušiniai, šviežias pienas, vaisiai, svogūnai ir pan.

PATARIMAI NAUDOJANT DELIMANO JOY
DUONKEPĘ
Naudokite šviežius ingredientus
Visada rinkitės tik šviežius ingredientu
• Miltai – jeigu miltai stovėjo spintelėje ilgą laiką, jie gali
būti sudrėkę. Rekomenduojame rinktis šviežius duonai
kepti skirtus miltus.
• Mielės – šviežios mielės yra, ko gero, svarbiausias ingredientas. Jeigu mielės nėra šviežios, duona gali neiškilti. Geriau nusipirkti naujų mielių, negu bandyti laimę ir
naudoti spintelėje ilgai gulėjusias mieles.
Jeigu nesate tikri, ar mielės šviežios, galite tai
patikrinti:
Įpilkite į puodelį vandens ir ištirpinkite 2 šaukštelius cukraus.
• Užberkite šiek tiek mielių ant vandens paviršiaus ir palaukite.
• Po 15 minučių mielės turi pradėti putoti ir skleisti specifinį
kvapą. Jeigu neįvyksta nė viena reakcija, mielės yra
senos ir jas geriau išmesti.
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Tiksliai matuokite
Tai vienas svarbiausių duonos kepimo aspektų. Visada
labai tiksliai matuokite ingredientus.
Svarbu ingredientų dėjimo tvarka
Ingredientus į indą dėkite tiksliai tokia tvarka, kaip
nurodyta recepte. Pagrindinė taisyklė:
• PIRMA: skysti ingredientai
• ANTRA: sausi ingredientai
• TREČIA: mielės – padarykite nedidelę duobutę
sausuose ingredientuose ir suberkite ten mieles, kad jos
visiškai nesiliestų su skysčiu ar druska. Tai labai svarbu,
jeigu naudojate atidėjimo funkciją. Mielės neturi būti
suaktyvintos per anksti!
Kokius miltus rinktis
Užuot naudoję universalius, rinkitės miltus su didesniu
baltymų kiekiu – duonos tekstūra bus geresnė. Jeigu recepte
nenurodyta kitaip, rinkitės duonai skirtus miltus. Nesvarbu,
kokius miltus benaudotumėte, visada juos persijokite. Taip
miltuose atsiras daugiau oro, kuris reikalingas mielėms. Taip
pat tešla iškils tolygiau.
Mitai be gliuteno
Gliutenas reikalingas duonos tekstūrai ir formai.
Tad jeigu pašalinsite gliuteną iš sudėties, rezultatai
nebus geri. Štai kodėl į miltus be gliuteno dedami
papildomi ingredientai. Dažniausiai tai yra ksantano
guma, pupenių tirštiklis, hidroksipropilmetilceliuliozė
(HPMC), kukurūzų krakmolas ar kiaušiniai. Nors šie
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ingredientai laikomi saugiais, tačiau būtinai pasitarkite
su gydytoju prieš juos vartodami, jeigu esate alergiškas.
Toliau pateikiamas universalus duonai kepti tinkamų miltų
be gliuteno receptas, kuriame gliuteną keičia krakmolas.
Kiekis: 4 puodeliai
• 1,5 puodelio viso grūdo dalių miltų
• Galite rinktis šiuos viso grūdo dalių miltus: rudųjų ryžių,
grikių, sorų, avižų, bolivinių balandų ar sorgų. Jeigu norite
baltos duonos miltų mišinio, viso grūdo dalių miltus
pakeiskite baltųjų ryžių miltais.
• 1,5 puodelio krakmolo
• Galite rinktis šių rūšių krakmolą ar jo pakaitalą: bulvių
krakmolą, saldžiųjų ryžių miltus, tapijokų miltus, marantų
miltus ar kukurūzų krakmolą.
• 0,5 puodelio baltų miltų
• Galite rinkti iš šių baltų miltų: baltųjų ryžių, migdolų,
lazdyno riešutų, kukurūzų miltų „masa harina“.
• 0,5 puodelio pupelių miltų
• Galite rinktis iš šių pupelių miltų: avinžirnių, pupelių
„Urad“, paprastųjų pupų, sojų.
Priedai
Vaisius ir riešutus į duoną reikėtų dėti vėliau – kai prietaisas
užbaigs pirmąjį kildinimą.
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Džiovintus vaisius, daržoves ir prieskonius dėkite į indą
atokiai nuo skystų ingredientų. Įdėjus per anksti (prieš
pirmąjį minkymą), jie sugers vandenį ir trukdys duonai
iškilti.
Ingredientų temperatūra
Norėdami užtikrinti tinkamą mielių aktyvumą, naudokite
kambario temperatūros ingredientus, nebent recepte
nurodyta kitaip. Per žema ar aukšta ingredientų
temperatūra gali paveikti duonos kildinimą ir kepimą.
Tešlos tikrinimas
Kartais labai smalsu patikrinti tešlos konsistenciją, kai
ingredientai jau sudėti į prietaisą.
• Tai galite padaryti tik minkymo ciklo metu, dažniausiai
maždaug po 10 minučių (arba po 35, jeigu kepama viso
grūdo dalių duona).
• Neišimkite duonos talpyklos, ji turi būti užfiksuota
prietaise.
• Neišjunkite prietaiso, jeigu norite papildyti tešlą.
• Štai ką turėtumėte daryti:
• Atidarykite prietaiso dangtį antrojo minkymo metu ir
patikrinkite tešlos tekstūrą.
• Tešla yra gera, jeigu atrodo vientisa, švelni prisiliesti,
palieka šiek tiek likučių ant pirštų, o duonos
talpyklos apačioje nėra tešlos likučių. Jeigu ant
talpyklos šonų yra miltų likučių, juos nuvalykite su
silikonine mentele.
• Tešla per šlapia – jeigu tešla yra labai lipni ar šlapia,
limpa prie talpyklos sienų ir labiau primena blynų,
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o ne duonos tešlą, įberkite miltų, vienu kartu dėkite ne
daugiau nei šaukštą, kol tešla atrodys lygi, rutulio formos,
gražiai suksis talpykloje.
• Tešla yra per sausa – jeigu tešla atrodo per kieta ir biri,
prietaisas sunkiai ją maišo, girdisi beldimas, įpilkite šiek
tiek drungno vandens (27–32 °C), vienu kartu pilkite
šaukštelį, kol tešla atrodys lygi, rutulio formos, gražiai
suksis talpykloje.
15 minučių taisyklė
Palaukite 15 minučių prieš raikydami, duonai reikia
atvėsti.
Išsaugokite duoną šviežią ilgiau
• Naminėje duonoje nėra konservantų, todėl laikykite ją
plastikiniame šiek tiek pridarytame maišelyje iki 3 dienų.
Taip pat į maišelį galite įdėti saliero stiebą – duona išliks
šviežia ilgiau.
• Šaldytuve laikoma duona sudžiūsta greičiau.
• Po pirmojo kildinimo duonos tešlą galima užšaldyti
– suformuokite rutuliukus ir dėkite į šaldiklį. Atitirpinę
laikykitės kepimo po pirmojo kildinimo instrukcijų.
• Jeigu norite užšaldyti šviežiai iškepusią duoną, palaukite,
kol ji visiškai atvės, ir tik tada dėkite į maišelį. Šaldyti
naudokite du plastikinius maišelius.
• Išimkite duoną iš šaldiklio ir palikite atitirpti šaldytuve
(kepaliuką – bent 6 valandas ar per naktį, riekes –
2–3 valandas). Įkaitinkite orkaitę iki 190 °C ir šildykite
duoną 3–5 minutes.
• Tešlą šaldiklyje laikykite iki 6 mėnesių, duoną – iki 3
mėnesių.
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SVARBŪS PATARIMAI
Į duonos talpyklą pirmiausia pilkite skystus ingredientus
(vandenį, pieną, kefyrą, grietinėlę, medų, riebalus), tada
dėkite miltus ir galiausiai berkite priedus.
Skysti ingredientai turi būti vėsūs (iš šaldytuvo).
Mielės, cukrus ir druska turi nesiliesti prieš pradedant
minkyti tešlą (geriausia juos berti skirtinguose talpyklos
kraštuose).
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Receptai
14 Įprasta balta duona
16 Viso grūdo dalių duona
18 Duona su jogurtu
20 Grikių miltų duona su graikiniais riešutais
22 Mažai angliavandenių turinti duona be glitimo
24 Bandelės
26 Pieniška duona su spanguolėmis
30 Duonkepėje gamintas jogurtas
32 Mėlynių džemas
34 Picos tešla
36 Kruasanų tešla

Galutinis rezultatas gali skirtis, nes priklauso nuo naudojamų ingredientų ir aplinkos
sąlygų. Jeigu reikia, kiekius galite nežymiai keisti, kad gautumėte jums tinkamą
rezultatą.
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Įprasta balta duona
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Ingredientai:
• 400 g miltų
• 260 ml vandens
• 1 šaukštelis druskos
• 1 šaukštelis cukraus
• 1 pakelis sausų mielių
Preparation:
• Pirmiausia supilkite vandenį į prietaiso
talpyklą.
• Suberkite miltus, po to – druską ir cukrų palei
vieną kraštą, mieles – palei kitą.
• Pasirinkite programą „Basic bread“ (įprasta
duona).
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Viso grūdo duona
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Ingredientai:
• 310 g viso grūdo dalių miltų
• 130 g ruginių miltų
• 250 ml vandens
• 1 pakelis sausų mielių
• 1 šaukštelis druskos
• 2 šaukštai alyvuogių aliejaus
Gaminimas:
• Sumaišykite abiejų rūšių miltus.
• Pirmiausia į talpyklą supilkite šlapius
ingredientus (vandenį ir aliejų).
• Suberkite miltų mišinį.
• Druską ir cukrų suberkite palei vieną kraštą,
mieles – palei kitą.
• Pasirinkite programą „Whole Wheat Bread“
(viso grūdo kvietinė duona).
PASTABA. Šiam receptui nerekomenduojame
naudoti atidėjimo funkcijos.
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Duona su jogurtuš
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Ingredientai:
• 100 ml vandens
• 2 šaukštai rapsų aliejaus
• 200 ml natūralaus jogurto
• 450 g kvietinių miltų (500 tipo)
• 75 g viso grūdo ruginių miltų (2000 tipo)
• 7 g sausų mielių
• 1 šaukštelis druskos
• 1 šaukštas cukraus
Gaminimas:
• Sumaišykite abiejų rūšių miltus.
• Į talpyklą supilkite šlapius ingredientus
(vandenį, jogurtą, aliejų).
• Suberkite abiejų miltų mišinį.
• Palei vieną kraštą suberkite druską, palei kitą
– cukrų ir mieles.
• Pasirinkite programą „Basic“, 900 g svoris.
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Grikių miltų duona su graikiniais riešutais
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Ingredientai:
• 150 ml vandens
• 150 ml pieno
• 2 šaukštai alyvuogių aliejaus
• 450 g kvietinių miltų (750 tipo)
• 70 g grikių miltų
• 7 g sausų mielių
• 1 šaukštelis druskos
• 1 šaukštas cukranendrių cukraus
• 1 šaukštas cukranendrių melasos*
• 80 g smulkintų graikinių riešutų
Gaminimas:
• Į talpyklą supilkite šlapius ingredientus
(vandenį, aliejų, pieną, melasą).
• Suberkite miltų mišinį.
• Palei vieną kraštą suberkite druską, palei kitą
– mieles ir cukrų.
• Galiausiai suberkite riešutus.
• Pasirinkite programą „Basic Bread“ (įprasta
duona), 700 g svoris.
*Galima naudoti kitokią melasą arba nedėti iš
viso.
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Mažai angliavandenių turinti duona be glitimo
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Ingredientai:
• 200 ml vandens
• 6 šaukštai kokosų aliejaus
• 2 šaukštai obuolių acto
• 4 kiaušiniai
• 60 g rupių kokosų miltų
• 100 g migdolų miltų
• 180 g maltų linų sėmenų
• 2 šaukšteliai kepimo miltelių
• 1 šaukštelis druskos
• 2 šaukštai balkšvųjų gysločių sėklų luobelių
• 70 g saulėgrąžų sėklų
Gaminimas:
• Dubenyje sumaišykite sausus ingredientus
(kokosų miltus, migdolų miltus, linų sėmenis,
saulėgrąžų sėklas, gysločių sėklų luobeles,
kepimo miltelius ir druską).
• Į talpyklą sudėkite šlapius ingredientus
(kiaušinius, kokosų aliejų, vandenį ir actą).
• Ant viršaus suberkite sausus ingredientus.
• Pasirinkite programą „Gluten Free Bread“
(duona be glitimo).
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Bandelės
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Ingredientai:
• 120 ml vandens
• 120 ml pieno
• 25 ml saulėgrąžų aliejaus
• 400 g kvietinių miltų (500 tipo)
• 7 sausų mielių
• 1 šaukštelis druskos
• 1 šaukštelis cukraus
Gaminimas:
• Į duonkepės talpyklą supilkite šlapius
ingredientus (vandenį, pieną ir aliejų).
• Suberkite miltus.
• Palei vieną kraštą suberkite druską, palei kitą
– mieles ir cukrų.
• Pasirinkite programą „Dough“ (tešla).
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Pieniška duona su spanguolėmis
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Ingredientai:
• 250 ml pieno
• 2 šaukšteliai medaus
• 50 g sviesto
• 500 g kvietinių miltų (500 tipo)
• 7 g sausų mielių
• 1 šaukštelis druskos
• 1 šaukštelis cukraus
• 50 g džiovintų spanguolių
Gaminimas:
• Susmulkinkite spanguoles.
• Į duonkepės talpyklą supilkite šlapius
ingredientus (pieną, sviestą ir medų).
• Sudėkite miltus. Palei vieną karštą suberkite
druską, palei kitą – mieles ir cukrų.
• Galiausiai suberkite spanguoles.
• Pasirinkite programą „Basic Bread“ (įprasta
duona), 700 g svoris.

27

Jogurtas, džemas
ir kiti skanumynai,
kuriuos galite gaminti
duonkepėje
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Duonkepėje gamintas jogurtas
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Ingredientai:
• 1 l nenugriebto pieno
• 100 ml natūralaus jogurto
Gaminimas:
• Supilkite pieną ir jogurtą į duonkepės
talpyklą.
• Pasirinkite programą „Yogurt“ (jogurtas) ir
nuspauskite mygtuką START / STOP.
• Programai pasibaigus jogurtą sudėkite į
stiklainius ir laikykite šaldytuve. Suvartokite
per 3 dienas.

PASTABA. Programos metu neatidarykite
ir nekratykite viršutinio dangčio, nes galite
sutrukdyti fermentaciją.
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Mėlynių džemas
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Ingredients:
• 500 g mėlynių
• 300 g cukraus
• 1 šaukštas citrinų sulčių
• 1 šaukštas pektino
Gaminimas:
• Nuplaukite mėlynes ir nusausinkite.
• Į duonkepės talpyklą sudėkite mėlynes,
cukrų, citrinų sultis ir pektiną. Gerai
išmaišykite.
• Pasirinkite programą „Jam“ (džemas) ir
nuspauskite mygtuką START / STOP.
• Programai pasibaigus džemą sudėkite į
sterilizuotus stiklainius.
• Uždarykite stiklainius su dangteliais, laikykite
šaldytuve ir suvartokite per kelias dienas.
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Picos tešla
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Ingredientai:
• 200 ml vandens
• 1 šaukštas alyvuogių aliejaus
• 400 g kvietinių miltų (500 tipo)
• 7 g sausų mielių
• 1 šaukštelis druskos
• 1 šaukštas cukraus
Gaminimas:
• Į duonkepės indą supilkite šlapius
ingredientus, po to – sausus, juose
padarykite duobutę ir ten suberkite mieles.
• Pasirinkite programą „Dough“ (tešla).
• Praėjus kelioms minutėms patikrinkite
tešlą. Įsitikinkite, kad visi ingredientai gerai
išmaišyti ir kad tešla nėra per sausa ar per
šlapia. Jeigu per sausa, pilkite po 1 šaukštelį
vandens, kol taps tinkamos tekstūros. Jeigu
per šlapia – po šaukštelį miltų.
• Kai pasibaigia programa (tešlos programa
užtrunka apie 90 minučių), perkelkite tešlą ar
miltuoto paviršiaus ir kočiokite, kol gausite
norimą formą. Ant viršaus uždėkite norimų
ingredientų.
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Kruasanų tešla
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Ingredientai:
• 120 ml pieno
• 80 g grietinės
• 40 ml saulėgrąžų aliejaus
• 2 kiaušiniai
• 445 g kvietinių miltų (500 tipo)
• 7 g sausų mielių
• 1 šaukštelis druskos
• 50 g cukraus
• Mėgstamo įdaro (šokoladinio kremo, džemo)
Gaminimas:
• Į duonkepės indą supilkite šlapius
ingredientus (pieną, grietinę, kiaušinius ir
saulėgrąžų aliejų).
• Tada sudėkite miltus.
• Palei vieną kraštą suberkite druską, palei kitą
– mieles ir cukrų.
• Pasirinkite programą „Dough“ (tešla).
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JOY XXL
blynų keptuvė

JOY
ledų gaminimo
aparatas

JOY
jogurto
gaminimo
aparatas

UTILE
elektrinė blynų
keptuvė

JOY
keptuvas

JOY
maisto
džiovintuvas

Dar daugiau laisvės su
praktiškais DELIMANO prietaisais
JOY
vakuumatorius

UTILE EGG
MASTER PRO
daugiafunkcis
virtuvas

JOY
grilissumuštinių
keptuvas

JOY
mėsmalė

www.delimano.lt

