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TE VEI
ÎNDRĂGOSTI

DE LA PRIMA
GUSTARE

Aparat de făcut
popcorn Joy

1

Popcornul este o gustare îndrăgită de toată lumea, indiferent de vârstă (sau de preferinţele
cinematografice). Nu doar că este gustos, ci e
chiar şi foarte sănătos, pentru că este:
100%
FĂRĂ
gluten

Bogat în
fibre

Dezavantajul popcornului este acela că:
• se prepară în ulei sau în alt fel de grăsime,
• rămân întotdeauna boabe nefăcute, care
reprezintă o risipă.
2

FĂR Ă

AB

ED

E PORUMB

N
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Dar Aparatul de făcut popcorn Delimano Joy elimină aceste
dezavantaje. El prepară popcorn folosind puterea aerului
cald și nu lasă nicio boabă nefăcută!

NU NECESITĂ
ULEI

Prepararea este foarte uşoară!
Popcornul, sărat sau nu, este atât de bun, încât
probabil că-l vei consuma des. Dar, uneori,
simţițnevoia să schimbi puţin reţeta. Uită de
popcornul din magazin, plin de aditivi care
îl fac să aibă gust de cauciuc soios. Încearcă
reţetele de mai jos şi îndrăgosteşte-te de
popcorn şi sub alte forme.

100%
Gustare fără
grăsimi

aproape
FĂRĂ NICIO
CALORIE

3

Dressing-uri şi topping-uri pentru popcorn

POPCORN CU TOPPING DE
CARAMEL DULCE ŞI SĂRAT

4

Ingrediente:
• 250 g unt
• 250 g zahăr brun
• 1 linguriţă de sare
• 1 linguriță de extract de vanilie
• 300 g popcorn
Preparare:
• Untul se topeşte într-o oală la foc mediu.
• Se adaugă zahăr brun şi sare. Amestecând
constant, se lasă să fiarbă.
• Fierbe fără să amesteci timp de 3 minute.
• Se ia de pe aragaz, se adaugă 1 linguriţă de
extract de vanilie şi se amestecă.
• Toarnă încet peste popcorn.

5

Dressing-uri şi topping-uri pentru popcorn

POPCORN CU MATCHA ŞI
CIOCOLATĂ NEAGRĂ

6

Ingrediente:
• 80 g ciocolată neagră
• 1 lingură ulei de cocos
• 1 lingură pulbere matcha
• 1 linguriţă sare
• 1 linguriţă de pudră de scorţişoară
• 300 g popcorn

Preparare:
• Se topesc ciocolata şi uleiul de cocos într-o oală.
• Se presară pudră matcha, scorţişoară şi sare
peste popcorn şi se amestecă bine.
• Se toarnă ciocolata peste popcorn şi se dă la
frigider pentru cel puţin 30 de minute, până se
întăreşte ciocolata.

7

Dressing-uri şi topping-uri pentru popcorn

POPCORN CU UNT DE ARAHIDE
ŞI BANANE

8

Ingrediente:
• 3 linguri de unt
• 200 g chips-uri de banană măcinate
• Sare
• 300 g popcorn

Preparare:
• Se topeşte untul de arahide într-o oală.
• Se macină chips-urile de banană  folosind
Delimano Brava Chop Express XXL şi se
amestecă bine cu untul de arahide.
• Se adaugă puţină sare, apoi se toarnă compoziţia
peste popcorn şi se amestecă bine.

Delimano Brava Chop
Express XXL – tocă
fulgi de banane, nuci,
ceapă şi alte ingrediente
cu doar câteva
acţionări ale
mecanismului.
9

Dressing-uri şi topping-uri pentru popcorn

POPCORN CU MIERE

10

Ingrediente:
• 2 linguri de unt
• 2-6 linguri de miere
• 1 linguriță sare
• 300 g popcorn

Preparare:
• Se topeşte untul şi se adaugă mierea. Se amestecă
bine şi se ia de pe aragaz.
• Se sărează popcornul, se amestecă bine şi se
toarnă peste dressingul de miere.

11

Dressing-uri şi topping-uri pentru popcorn

POPCORN ZEBRĂ CU
CIOCOLATĂ

12

Ingrediente:
• 100 g ciocolată neagră
• 100 g ciocolată albă
• 50 g unt
• 300 g popcorn

Preparare:
• Se topesc jumătate din cantitatea de unt şi
ciocolata albă într-o oală la foc mic.
• Popcornul se pune pe o tavă sau pe o foaie de
copt.
• Se toarnă dressingul de ciocolată peste popcorn
în linii subţiri.
• Se topesc untul rămas şi ciocolata neagră într-o
oală la foc mic.
• Se toarnă dressingul de ciocolată neagră peste
popcorn pentru a obţine un model zebră.

13

Dressing-uri şi topping-uri pentru popcorn

POPCORN COLORAT

14

Ingrediente:
• 250 g unt
• 100 g bombonele colorate
• 1 lingură de sirop de arţar
• 300 g popcorn

Preparare:
• Untul se topeşte într-o oală la foc mediu.
• Se adaugă siropul de arţar şi se amestecă bine.
• Popcornul se pune pe o tavă sau pe o foaie de
copt.
• Amestecul se toarnă peste popcorn şi se presară
bombonelele colorate.
• Pentru un efect şi mai colorat, se pot presăra şi
bombonele decorative.

15

Dressing-uri şi topping-uri pentru popcorn

POPCORN CU NUCI MIXTE

16

Ingrediente:
• 40 g unt
• 100 g nuci asortate  (alune, migdale, nuci
cashew...)
• 3 linguri de zahăr
• 300 g popcorn
Preparare:
• Se aşază uniform popcornul fierbinte în tava de
copt.
• Se topeşte untul la foc mic.
• Se mărunţesc nucile folosind Delimano Brava
Chop Express XXL.
Delimano Brava
Chop Express XXL –
tocă fulgi de banane,
nuci, ceapă şi alte
ingrediente cu doar
câteva acţionări ale
mecanismului.
•
•

Se presară nucile tocate şi zahărul peste popcorn
şi se toarnă deasupra untul topit.
Se dă la cuptor, la 200°C, până când
zahărul se caramelizează.
17

Dressing-uri şi topping-uri pentru popcorn

SĂRĂŢELE CU POPCORN

18

Ingrediente:
• 80 g ciocolată albă
• 150 g sărăţele
• 300 g popcorn

Preparare:
• Se topeşte ciocolata albă pe bain-marie.
• Se amestecă popcornul într-un bol cu sărăţelele
şi se mută într-o tavă de cop.
• Se toarnă ciocolata albă peste. Aşteaptă să se
întărească.

19

Dressing-uri şi topping-uri pentru popcorn

POPCORN DE CRĂCIUN CU
MIROS DE SCORŢIŞOARĂ ŞI
CUIŞOARE

20

Ingrediente:
• 40 g unt
• 2 lingurițe de scorţişoară răzuită
• 2 linguriţe cuişoare măcinate
• 300 g popcorn
Preparare:
• Se topeşte untul la foc mic.
• Se toarnă untul peste popcorn şi se amestecă
bine.
Se presară peste popcorn scorţişoara răzuită
şi cuişoarele măcinate şi se amestecă bine.

Are gust şi
miros de
turtă dulce.
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Dressing-uri şi topping-uri pentru popcorn

DRESSING BRUN DIN UNT
ŞI LĂMÂIE

22

•
•
•
•

Ingrediente:
1 1/2 linguri de unt
1 linguriţă de suc de lămâie
Sare
300 g popcorn

Preparare:
• Se topeşte untul într-o cratiţă şi se lasă pe foc
până capătă miros nuci.
• Se adaugă sucul de lămâie şi peste se toarnă
popcornul sărat.

23

Dressing-uri şi topping-uri pentru popcorn

DRESSING DIN MUŞTAR

24

Ingrediente:
• 1 1/2 linguri de unt
• 1 lingură de muştar
• 300 g popcorn

Preparare:
• Se topeşte cu grijă untul, apoi se încorporează
muştarul, amestecând cu un tel.
• Se toarnă peste popcorn şi se amestecă bine.

25

Dressing-uri şi topping-uri pentru popcorn

PIZZA CU POPCORN

26

Ingrediente:
• 3 linguri sos de roşii
• 2 linguri unt topit
• 1 linguriţă oregano
• 1 linguriţă busuioc
• 1 linguriţă usturoi tocat
• 1 linguriţă piper roşu măcinat
• 1/ căni de parmezan răzuit
4
• 1/ căni de mozzarella răzuită
2
• 300 g popcorn
Preparare:
• Se căptuşeşte o tavă de copt cu hârtie cerată.
• Se amestecă toate ingredientele, mai puţin
brânza, într-un bol.
• Într-un recipient mai mare, se pune popcornul,
se toarnă peste compoziţie şi se amestecă uşor
folosind mâinile curate.
• Se transferă popcornul pe foaia de copt și se dă
la cuptorul preîncins la 180°C timp de 10 minute.
• După 5 minute, se presară peste amestecul de
brânză şi se mai lasă 5 minute la 180°C.
• Se scoate popcornul din cuptor și se aşteaptă să
se răcească puţin, apoi se poate servi.

27

Dressing-uri şi topping-uri pentru popcorn

POPCORN CU USTUROI ŞI
ULEI DE MĂSLINE

28

Ingrediente:
• 3 linguri de ulei de măsline
• 1 căţel de usturoi
• Sare
• 300 g popcorn
Preparare:
• Se toacă usturoiul folosind Aparatul de tocat
usturoi 4 în 1 Delimano Brava şi se prăjeşte în ulei
de măsline.
• Se sărează popcornul şi se amestecă bine.
• Se toarnă dressingul peste popcorn şi se   
amestecă din nou.
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Dressing-uri şi topping-uri pentru popcorn

POPCORN CU SUSAN

30

Ingrediente:
• 2 linguri de unt
• 1 lingură de ulei de măsline
• 4 linguri seminţe de susan
• 300 g popcorn

Preparare:
• Se topeşte untul într-o tigaie şi se prăjesc
seminţele de susan până se rumenesc puţin.
• Se ia de pe foc, se adaugă ulei de măsline şi se
toarnă peste popcornul sărat.
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Dressing-uri şi topping-uri pentru popcorn

POPCORN CU PIPER ŞI CURRY

32

Ingrediente:
• 3 linguri de unt
• 2 lingurițe praf de curry
• 2 lingurițe piper roşu
• 300 g popcorn

Preparare:
• Untul se topeşte într-o oală la foc mediu.
• Se adaugă praful de curry şi piperul roşu, se
amestecă şi se toarnă peste popcornul sărat.

33

Preparate din popcorn

BATOANE CU POPCORN

34

Ingrediente:
• 8 căni de popcorn
• 2 căni de fulgi de ovăz
• 1 cană de alune
• 1 cană de coacăze deshidratate
• 3/ cană de miere
4
• 2/ cană de zahăr brun
4
• 1/ lingură de sare
4
• 1 lingură de unt
Preparare:
• Se pun mierea, sarea şi zahărul într-o cratiţă.
• Se amestecă până când zahărul se dizolvă, apoi
se ia de pe foc.
• Într-un bol mare se combină popcornul, fulgii de
ovăz, alunele şi coacăzele.
• Dacă doriţi, puteţi toca alunele mărunt folosind
Delimano Brava Chop Express XXL.
• Se toarnă siropul de miere peste combinaţia de
popcorn şi se amestecă bine.
• Se unge tava de copt cu unt şi se transferă
compoziţia preparată în ea.
• Se dă la frigider pentru cel puţin 2 ore,
după care se taie în bucăţi.
35

Preparate din popcorn

SALATĂ CU POPCORN

36

Ingrediente:
• 1/ cană de popcorn
3
• 100 g rucola
• 1 căţel de usturoi
• 1 ceapă roşie
• 50 g brânză feta
• 2 linguri de oţet

•
•

•
•

1 lingură de muştar
1/
4 cană de ulei de
măsline
Sare - dacă popcornul
este nesărat
Piper

Preparare:
• Se spală şi se toacă rucola.
• Se curăţă de coajă usturoiul şi ceapa, se toacă
usturoiul şi ceapa se taie julienne folosind
Delimano Brava Spring Slicer.
• Se pune popcornul într-un bol, se stropeşte cu
ulei şi oţet.
• Se adaugă rucola, ceapa, usturoiul şi brânza feta.
• La final se adaugă sare, piper şi muştar şi se
amestecă bine.

FELIERE

TĂIERE ÎN
BEȚIȘOARE

TĂIERE ÎN
JULIENNE CUBULEȚE

Folosiţi Delimano
Brava Spring Slicer
pentru a tăia perfect
orice aliment - feliază,
taie fâşii şi
chiar cubuleţe.
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Preparate din popcorn

BILUŢE DIN POPCORN

38

Ingrediente:
• 6 căni de popcorn
• 3 linguri de unt
• 8 bezele

Preparare:
• Untul se topeşte într-o oală şi se adaugă bezelele.
• Se ia de pe foc, se adaugă popcornul şi se
amestecă bine.
• Lasă totul să se răcească puţin.
• Unge-ţi bine mâinile cu unt, formează biluţe şi
pune-le într-o tavă de copt.
• Se ţin la loc rece timp de cel puţin o oră.
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Preparate din popcorn

BRIOŞE TOFFEE CU POPCORN

40

Ingrediente:
Pentru brioşe
• 1 1/2 cană de făină
• 2 linguriţe de praf de copt
• 1/2 linguriţă de sare
• 1/2 cană de unt
• 1 cană de zahăr
• 1/4 cană de smântână
• 5 picături de extract de vanilie
• 2 ouă
• 1/2 cană de lapte bătut
Pentru crema de caramel
• 1 1/2 unt
• 1/4 linguriţă de sare
• 5 căni de zahăr pudră
• 1/2 cană sirop de caramel
Bomboane decorative
• Popcorn
• Sirop de caramel

41

Preparare:
• Se cerne făina, praful de copt şi sarea într-un bol
şi se amestecă bine.
• Se mixează untul topit şi zahărul cu ajutorul
Robotului de bucătărie Delimano PRO White timp
de 3-4 minute, la cea mai mare viteză a mixerului.
• Se adaugă smântâna şi aroma de vanilie şi se
mixează mai departe până se omogenizează.
• Se reduce viteza la mediu şi se adaugă ouăle.
• Se adaugă 1/3 din ingredientele uscate şi 1/2 din
laptele bătut şi se continuă mixarea.
• La final, se adaugă ingredientele uscate şi laptele
bătut rămase.
• Se pun formele de brioșe în tava specială.
• Se toarnă 2 linguri de compoziţie în fiecare loc.
• Se dă la cuptorul preîncălzit la 180°C timp de 30
de minute.
Pentru cremă
• Se topeşte untul şi se încorporează untul, sarea
şi siropul de caramel, folosind telul, până devine
cremă.
Se toarnă crema într-un poş şi se decorează
brioşele, apoi se presară popcornul peste
care se poate turna sosul de caramel.
42

Robot de bucătărie Delimano Pro White
- elegant, compact, puternic şi inteligent, un
ajutor în bucătărie pentru oricând ai de copt!
Motor de 1400W pentru aluat perfect de fiecare
dată.
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Preparate din popcorn

SUPĂ DE CONOPIDĂ CU
POPCORN

Use popcorn as
a substitute for
bread cubes.

44

Ingrediente:
•
•
•
•
•

1 căpăţână mare de
conopidă
4 lingură de ulei de
măsline
2 căţei de usturoi
1 linguriţă sare
1 ceapă mică

•
•
•
•
•

100 g ţelină
500 ml apă
1 cub concentrat supă
de legume
Piper
Popcorne pentru
decorat

Preparare:
• Se taie conopida în bucheţele.
• Se toacă mărunt usturoiul folosind Aparatul de
tocat usturoi 4 în 1 Delimano Brava şi se adaugă
peste conopidă, împreună cu 2 linguri de ulei de
măsline.
• Se adaugă sare şi piper şi se amestecă din nou.
• Ceapa se toacă mărunt şi se prăjeşte în ulei de
măsline.
• Se adaugă conopida şi usturoiul, se toarnă apă,
se adaugă supa şi se lasă la foc mediu timp de 25
de minute.
• Supa se pasează cu un mixer manual.
• Se garniseşte şi se serveşte cu popcorn.
Aparatul de tocat usturoi 4 în 1
Delimano Brava pentru usturoi
perfect tocat, fără a vă rămâne cu
un miros neplăcut pe mâini. Conţine
şi un recipient de depozitare pentru
usturoiul rămas - închidere
ermetică, mirosul nu iese.
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Preparate din popcorn

PLĂCINTĂ CU POPCORN

46

Ingrediente:
Pentru foaia de plăcintă
• 200 g de făină
• 100 g unt
• 50 ml apă rece
• 1 linguri de zahăr
• 1/4 linguriță de sare
Pentru compoziţie
• 2 căni de popcorn nesărat
• 1/2 cană de zahăr brun
• 1/3 cană de smântână dulce
• 2 linguri de unt
Dressing de ou
• 1 gălbenuş de ou
• 2 linguri de lapte
Preparare:
• Untul se taie cubuleţe.
• Se amestecă făina, zahărul şi sarea într-un bol, se
adaugă cubuleţele de unt şi se amestecă bine.
• Se adaugă apa rece şi se amestecă în continuare.
• Apoi se frământă aluatul uşor cu mâinile.
• Aluatul trebuie să rămână uscat şi sfărâmicios.
• Se
formează biluţe, care se așază
apoi pe o farfurie şi se dau la frigider
47

•
•

•
•
•
•

•
•
•

timp de cel puţin 45 de minute.
În timp ce aluatul se odihneşte, se toacă popcornul
mărunt.
Pentru a prepara sosul de caramel, se amestecă
toate ingredientele într-o cratiţă şi compoziţia se
încălzeşte la foc mediu.
Se ia de pe foc şi se lasă la răcit timp de aproximativ
10 minute.
Apoi se bate oul cu laptele.
Se întinde aluatul cu un făcăleţ şi se decupează
folosind forme pentru fursecuri.
Se pun câte 2 lingură de sos de caramel pe fiecare
bucată de aluat, se presară popcorn şi se pune
deasupra altă bucată de aluat.
Marginile se netezesc şi aluatul se unge cu ou
bătut.
Se ridică aluatul folosind două beţişoare şi se
pune pe o tavă de copt.
Se dă la cuptorul preîncălzit la 180°C timp de 20
de minute.
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Robot de bucătărie Delimano Pro White
- elegant, compact, puternic şi inteligent, un
ajutor în bucătărie pentru oricând aveţi de copt!
Motor de 1400W pentru aluat perfect de fiecare
dată.
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Aparat pentru
clătite Joy XXL

Aparat de cafea
Joy

Aparat
pentru iaurt
Joy

Aparat pentru
clătite
Utile

Aparat pentru
gustări Joy

Deshidrator
alimentar
Joy

Devino mai independent cu aparatele de uz casnic
Delimano.
www.delimano.ro

Aparat pentru vidat
Joy

Utile
Egg Master PRO

Grill și Aparat
de făcut
sandvișuri Joy

Mașină de
tocat Joy
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