
Grădină uluitoare 
toamna!

Grădină uluitoare 
toamna!



Toamna este un moment bun pentru grădina 
ta. Solul va avea în continuare din căldura verii, per-
mițându-ți să continui să plantezi. Acesta este și tim-
pul recoltei – e vremea să te bucuri de roadele muncii 
tale. Este, de asemenea, timpul pentru a face ordine și 
a-ți pregăti grădina pentru iarnă, a scapa de vegetația 
moartă și pentru a pregăti solul pentru plante perene 
și plante verzi.

Știi cum să faci toată această muncă:
•   ușor și eficient,
•   fără dureri de spate,
•   plăcut?

Ai nevoie de instrumentele de potrivite pentru grădină 
care vor face munca grea în locul tău. TORNADICA, LA 
DATORIE – cu această gamă de unelte de grădină de 
calitate, grădinăritul toamna va fi ușor și chiar distractiv.



Construit pentru a face grădinăritul mai rapid și mai ușor!
Grădinăritul se poate face de 3 ori mai repede! Dar numai dacă ai 
Tornadica, o ustensilă de grădinărit uimitore care te scapă de grija 
durerilor de spate și articulații datorită designului ergonomic, cu 
tijă telescopică reglabilă ce se adaptează în 3 poziții în funcție de 
înălțimea și nevoile tale. Secretul dispozitivului de săpat constă 
în ghearele în spirală ce pot pătrunde în orice tip de sol și elimină 
buruienile, fără a dăuna recoltelor. Ele pot pătrunde până la 20 
cm adâncime în pământ. Nu trebuie să te apleci sau să stai în 
genunchi atunci când sapi sau vrei să îndepărtezi buruienile. 
Grădinăritul va deveni mai rapid și mai eficient!

C O L E C Ț I A  D E  U N E LT E



TORNADICA ÎNLOCUIEȘTE

1. Motocultor de grădină care prelucrează, curăță și aerează solul

2. Lopată, care sapă găuri pentru plantat

3. Extractor de buruieni, care curăță solul

4. Furca mișcă buruienile sau solul în groapa de compost

4  unelte de grădinărit:

1. 2.

3. 4.



De ce este atât de bun?
Datorită ghearelor în spirală. Acestea pot pătrunde până la 20 
cm în sol și vor  elimina buruienile, fără a dăuna culturilor. Se 
pot folosi în orice tip de sol: tare, uscat, pietros, nisipos.
Scapă de buruieni sau afână solul în 3 pași simpli:

Pune Tornadica 
perpendicular cu 
solul

Apasă și răsucește 
în sol

Scoate buruienile 
și afânează solul



MINI TORNADICA

Nu lăsa dimensiunea să te păcălească. Această unealtă mică 
este foarte practică și puternică și va deveni preferata ta încă de 
la prima utilizare. Ghearele spiralate vor săpa în sol fără efort 
și va permite aerului, apei și îngrăsămintelor să pătrundă în 
pământ rezultând astfel o grădină sănătoasă. De asemenea, 
buruienile nedorite vor fi îndepărtate într-o clipă. Mulțumită 
design-ului acesteia, spatele tău va fi protejat.

Mică, dar puternică!



În gama Tornadica avem și alte dispozitive utile pentru casă:
 
• SETUL DE 4 BUCĂTI TORNADICA
• ÎNDEPĂRTĂTORUL DE BURUIENI 
• SĂPĂTORUL DE CARTOFI
• FURCA ERGONOMICĂ
• LOPATĂ ERGONOMICĂ 2 ÎN 1
 
Află mai multe despre aceste produse la sfârșitul 
acestui e-book.

COLECȚIONEAZĂ TOATE DISPOZITIVELE TORNADICA

tot ce are nevoie grădina ta!



SĂ ÎNCEPEM CU CE AI DE FĂCUT TOAMNA ȘI SĂ VEDEM CUM POȚI FACE 
TOATE ACESTE OPERAȚIUNI FĂRĂ BĂTAIE DE CAP SAU DISCONFORT 

pe care nu vrei să le ratezi: 

10sugestii pentru grădinărit 
Sugestia

1
Pentru a te bucura de florile timpurii de primăvară, trebuie să 
le plantezi în septembrie. Poate fi obositor să sapi gropi mici 
pentru bulbi și îți va lua mult timp, așa că te sfătuim să faci 
această operațiune cu MINI TORNADICA. Va slăbi structura 
stratului superior de pământ, până la o adâncime de 10 cm, 
creând gropi pentru plantare, iar mânerul lung va fi comod 
pentru spatele tău. 



A venit vremea recoltei. Vei culege ardei, vinete, dovlecei, fasole, 
varză, mazăre și kale bine coapte. Ai grijă să nu smulgi fasolea 
și mazărea, ci să le tai chiar deasupra nivelului solului, astfel 
încât rădăcinile lor să rămână în pământ, ceea ce va îmbunătăți 
calitatea solului datorită tuberculilor azotați. Sădește legume de 
iarnă, cum ar fi salată de iarnă, spanac, ridichii, salată de câmp, 
sfeclă și rucola, cu ajutorul SUPER ustensilei TORNADICA. Această 
unealtă incredibilă va minimiza riscul întinderilor musculare 
sau al durerilor de spate, asigurând cele mai bune rezultate la 
însămânțare. Îți recomandăm să însămânțezi aceste plante pe 
rânduri. Astfel va fi mai ușor să sapi pământul la sfârșitul iernii 
- poți face această operațiune cu ajutorul ustensilei TORNADICA, 
o unealtă excelentă pentru cultivarea solului și pentru pregătirea 
pământului în vederea sădirii și plantării. 

AI O RECOLTĂ PREA MARE? 
Iată o rețetă pentru un sos delicios de paste pe care îl poți prepara: 

INGREDIENTE:
450 g de vinete (aproximativ 1 vânătă medie)
2 ardei roșii, galbeni sau portocalii de dimensiuni medii
1 ceapă albă medie 
4 căței de usturoi de dimensiuni medii
8 linguri de ulei de măsline
Piper negru proaspăt măcinat 
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1 cutie de roșii tocate în suc, scurse (800 g)
2 cești de supă de legume cu conținut sodic 
redus, sau apă
2 linguri de frunze de oregano proaspăt, tocate 
grosier
1/3 ceașcă de frunze de busuioc proaspete, 
tocate grosier
1/4 ceașcă de frunze de pătrunjel italienesc 
proaspăt, tocate grosier

INSTRUCȚIUNI: 
1. Se curăță și se toacă vânăta în cuburi medii; se pune într-o strecurătoare 
în chiuvetă. Presărați generos sare peste vânătă și amestecați un pic, 
pentru a distribui sarea uniform. Puneți un bol peste vânătă, pentru 
efectul de apăsare (bolul trebuie să preseze pe vânăta tocată fără să o 
sfărâme) și lăsați-o la scurs timp de 20 de minute. 
2. Între timp, tocați legumele rămase: se scot miezul și semințele 
ardeilor, apoi se toacă în cuburi medii. Se pun într-un bol mare. 
Tocați ceapa la dimensiuni medii și adăugați-o în bol. Tocați fin 
usturoiul și puneți-l în bol. Lăsați bolul la o parte.
3. Când vânăta este gata, tamponați-o ușor cu șervete de hârtie 
pentru a îndepărta umezeala excedentară. Încălziți 6 linguri de ulei de 
măsline într-o tigaie mare cu margini drept sau o tigaie de prăjit, la 
foc mediu, până când începe să sfârâie ușor. Adăugați vânăta într-un 
strat uniform și lăsați-o să se gătească fără să interveniți, până când 
începe să se înmoaie, aproximativ 5 minute. Amestecați și continuați 
procesul de gătire, amestecând ocazional, până când vânăta începe să 
devină maronie, aproximativ încă 8 minute. Scoateți vânăta într-un bol 
de dimensiuni medii și dați-o la o parte. 
4. Adăugați cele 2 linguri rămase de ulei de măsline în tigaie și încălziți 
până când începe să sfârâie încet. Adăugați ardeii, ceapa și usturoiul și 
condimentați generos cu sare și piper. Gătiți ingredientele amestecând 
ocazional până când se înmoaie, aproximativ 8-10 minute. 
5. Amestecați busuiocul și pătrunjelul. Gustați și adăugați sare și piper 
după caz. 
6. Pregătiți acest sos în CRATIȚA ROTUNDĂ DELIMANO FIVESTAR ROUND 
MOULD DE 26 CM

Prepare it in the DELIMANO FIVESTAR 
LEGEND ROUND MOULD 26 cm



În septembrie, se culeg cartofii. Momentul potrivit pentru a 
săpa este atunci când coaja acestora devine galbenă sau maro. 
Procesul de săpare depinde de varietatea de cartofi; varietățile 
foarte timpurii se pot săpa după două luni. Este bine să plantați 
hrean și calendula între terenurile de cartofi, pentru că acestea 
resping împreună gândacii de Colorado, iar între rânduri 
plantați spanac. Te putem ajuta să îi culegei cu ajutorul uneltei 
TORNADICA Potato Digger pentru scoaterea cartofilor, iar tu 
nu vei suferi de dureri de spate sau genunchi. Beneficiile unei 
astfel de unelte ușoare vor deveni evidente din momentul în 
care începi să o folosești. Deja simți mirosul cartofilor proaspăt 
copți lângă un castron de salată verde proaspătă.

NU ÎȚI PLAC CARTOFII COPȚI? CREZI CĂ E UN FEL 
PLICTISITOR DE MÂNCARE?
Atunci încearcă această rețetă uimitoare, care credem noi că va 
deveni preferata ta.

INGREDIENTE:
1 kg cartofi 
1 lingură de ulei de măsline
Sare de mare
Piper negru proaspăt măcinat 
2 crenguțe de rozmarin, cu frunzele culese și sfărâmate 
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INSTRUCȚIUNI:
1. Spală cartofii și fierbe-i până când sunt aproape moi. Când sunt gata, 
scurge-i, presară puțin ulei de măsline și tăvălește-i printr-o linguriță 
de sare de mare, puțin piper negru măcinat și rozmarin. 
2. Preîncălzește cuptorul la 220 grade Celsius/425 grade F/nivelul 7 pe plita 
cu gaz. Pune cartofii într-o tavă de copt și coace-i la cuptor timp de 25 de 
minute până devin aurii. Sau învelește-i în folie de aluminiu și aruncă-i pe 
grătar pentru același interval de timp. 

Niciun fel de mâncare nu se coace la 
perfecție fără o tavă cum se cuvine - folosește 
tava de copt DELIMANO FIVESTAR LEGEND

Putem sădi plante pentru îngrășăminte pe câmpuri goale. 
Plantele verzi adecvate sunt legumele - Fabaceae (Vicia sepium, 
lupin, sulfină, phacelia...), plante hibrid (napi, rapiță, ridiche 
furajeră, ...) și ierburi (iarbă de Sudan și  barba șarpelui).
Plantele pentru îngrășăminte verzi protejează solul împotriva 
condițiilor atmosferice, pătrund în straturile inferioare ale 
solului și aduc minerale și nutrienți la suprafață. Acestea aerisesc 
solul, îmbunătățindu-i structura, îmbogățindu-l cu humă, care 
este hrănitoare pentru plante. Planetele sunt mai puternice, 
mai sănătoase și mai rezistente la condițiile atmosferice și la 
atacurile din partea bolilor și dăunătorilor. 

Sugestia
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Începutul toamnei este momentul pentru 
culegerea perelor, strugurilor și al unor 
soiuri de mere din livadă. Le poți mânca 
proaspete sau le poți păstra pentru a le 
consuma iarna. Este totodată momentul 
pentru a planta zmeura și rubarba, pomii 
fructiferi, coacăze, agrișe și alte fructe de 
pădure. Lasă setul de 4 piese TORNADICA 
să te ajute să tratezi parcelele mici de teren.  

AI PREA MULTE FRUCTE?
Iată cinci etape pentru a putea păstra fructele:

1. Găsește recipiente cum ar fi lăzi, rafturi din stinghii de lemn, tave de 
polistiren sau hârtie creponată, ori lăzi adânci de lemn.  Recipientul 
ideal va permite mișcarea aerului pe laturi și pe deasupra. Poți 
cumpăra rafturi speciale de depozitare din lemn cu rafturi.  
2. Alege fructele fără stricăciuni, de dimensiune medie, de preferință cu 
codița intactă. Acestea care sunt culese înainte de a fi perfect coapte 
se păstrează de obicei cel mai bine. 
3. Pune fructele într-un singur strat, fără a se atinge unele de altele. 
Pune fructele cu atenție, pentru a nu le lovi. Dacă este necesar, merele 
se pot depozita unele peste altele, dar într-un recipient cu laturi 
perforate, care permite circularea aerului. Manevrează fructele cu 
mare atenție pentru a nu le lovi. 
4. Încearcă să ții soiurile diferite separat, pentru că se coc în momente 
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diferite. De preferință, soiurile specifice 
mijlocului de sezon trebuie să fie 
separate de cele care se coc la finalul 
sezonului, ca să nu grăbească coacerea 
acestora din urmă. Etichetează cutiile.  
5. Ține fructele la distanță de mirosuri 
puternice care le pot afecta, cum ar fi 
fertilizatori sau ceapă. Gutuile au un 
miros înțepător și este mai bine să le 
depozitezi la distanță de alte fructe. 
Verifică periodic fructele depozitate!

Octombrie este luna de mijloc a toamnei. 
În această lună trebuie să facem următoarele:
• Acoperă salata cu un tunel de plastic sau cadre 

de plastic cu capace. Acestea se deschid în zilele 
însorite și se acoperă din nou seara pentru a le 
proteja împotriva temperaturilor joase. 

• Taie vrejurile de roșii cu roade necoapte la nivelul 
solului și atârnă-le cu susul în jos într-un loc cald. 
Roșiile se vor coace încet. 

• La sfârșitul lunii, culegem toate legumele care nu sunt 
în siguranță pe câmp de-a lungul iernii. 

• În această lună, vei constata că dispozitivul de plivit 
TORNADICA WEED PULLER și dispozitivul de săpat solul 
TORNADICA SOIL RIPPER reprezintă un duo perfect 
care te va ajuta să: 

1. În primul rând, îndepărtează buruienile de pe 
teren cu dispozitivul Tornadica Weed Puller.

2. Dupa ce slăbiți și fertilizați solul, terenul puteți 
folosi Tornadica Soil Ripper care va ajută să 

Dacă nu ai suficient spațiu de depozitare, atunci 
transformă fructele și legumele în gustări 
sănătoase și bucură-te de ele de-a lungul 
iernii, cu ajutorul dispozitivului de deshidratat 
DELIMANO JOY FOOD DEHYDRATOR.

Sugestia
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pregătiți și să mixati solul pentru a fi gata de plantare.
3. După ce ați terminat cu aceste proceduri, acoperiși solul cu folie 

de plastic sau cu rame plastice cu capac.

AI O RECOLTĂ MARE DE ROȘII ANUL ACESTA?
Iată ce poți face cu surplusul de roșii.

1. SALSA PROASPĂTĂ

Cui nu îi place mâncarea mexicană? Mai ales dacă este servită 
cu salsa proaspătă. Manevrează roșiile cu mare atenție pentru a 
nu le storci. 

Pregătește o salsa proaspătă doar apăsând 
de câteva ori pe declanșatorul aparatului 
DELIMANO BRAVA CHOP EXPRESS!



2. FĂ-ȚI PROPRIUL SOS DE PASTE 

INGREDIENTE:
2,2 kg roșii proaspete, decojite și cu 
semințele scoase 
3 cepe medii, tocate 
8 căței de usturoi tocați 
1 morcov, care se va folosi în mai multe 
etape 
1/4 ceașcă ulei de măsline 
1/3 ceașcă de busuioc proaspăt, tocat mărunt 
1 crenguță de cimbru sau 1/2 linguriță de cimbru uscat 
1 crenguță de oregano proaspăt sau 1 linguriță de oregano uscat 
2 frunze de dafin 
2 crenguțe de pătrunjel proaspăt sau 1 linguriță de pătrunjel uscat 
1 linguriță de sare de mare 
1 lingură de miere - opțional 

INSTRUCȚIUNI:
1. Decojește roșiile și scoate-le semințele, apoi lasă-le de o parte. 
2. Toacă ceapa, usturoiul și răzuiește jumătate de morcov. 
3. Toarnă uleiul de măsline într-o cratiță mare pusă la foc mediu. 
4. Când se încinge, adaugă ceapa tocată peste uleiul de măsline și 
sotează timp de 5 minute. 
5. Adaugă usturoiul și morcovul ras și sotează-le încă 2-3 minute sau 
până când ceapa este translucidă și moale. 
6. Adaugă roșiile, frunzele tocate de busuioc, oregano, cimbru, dafin și 
pătrunjel, precum și sarea de mare. 
7. Lasă să fiarbă încet la foc mic timp de 2-3 ore sau până când scade 
și începe să se închidă culoarea sosului. 
8. Adaugă bucata rămasă de morcov în ultimele 30 de minute pentru a 
absorbi aciditatea. 
9. Îndepărtează crenguțele de ierburi, foile de dafin și jumătatea de 
morcov.
Opțional: Folosește un blender vertical pentru a pasa sosul până când 
devine omogen (dacă vrei un sos mai gros, sari peste acest pas). 
Folosește-l proaspăt sau pune-l la frigider pentru cel mult o săptămână, 
sau îl poți conserva conform instrucțiunilor mașinii tale de făcut 
conserve pentru produsele din roșii. 



3.PREPARĂ SUC DE ROȘII 

INGREDIENTE:
1,36 kg de roșii de grădină proaspete, cu miezul scos, tocate grosier
1+1/4 ceașcă de ceapă tocată 
2 linguri de zahăr (după gust)
1 linguriță de sare 
Un praf de piper negru 
Câțiva stropi de sos Tabasco, aproximativ 6-8 (după gust) 

INSTRUCȚIUNI:
1. Pune toate ingredientele într-o cratiță mare nereactivă (din oțel 
inoxidabil, nu din aluminiu). Adu amestecul 
la punctul de fierbere lentă și lasă-l să 
fiarbă până când devine zemos, aprox. 25 de 
minute. 
2. Pasează amestecul printr-o sită sau într-
un robot de bucătărie. Lasă-l să se răcească. 
Depozitează-l acoperit și refrigerat. Va fi 
bun timp de o săptămână dacă este ținut 
la frigider. 

Pregătește suc de roșii chiar mai ușor de atât 
- îți trebuie doar mașina de tocat DELIMANO 
JOY MEAT MINCER cu accesoriu pentru suc 
de roșii. 

4. FOLOSEȘTE-LE PENTRU A-ȚI CURĂȚA TENUL 

Știai că îți poți curăța tenul cu o roșie? DA, este adevărat! 
Acizii din sucul de roșii sunt o modalitate excelentă de a 
face pielea mai catifelată și de a o curăța, iar licopenul ajută 
la eliminarea radicalilor liberi. Pentru ten gras: amestecă 
părți egale de suc proaspăt de roșii și suc de aloe vera.
Pentru ten uscat: folosește o parte de suc de roșii și 2 părți 
de suc de aloe vera.
Freacă o lingură din aceste amestec pe față și clătește cu 
apă caldă. 



5. PENTRU CALMAREA PIELII ÎN CAZUL ARSURILOR SOLARE

Roșiile sunt excelente pentru a calma pielea arsă 
de soare. Dacă ai o arsură recentă și nu s-a format o 
veziculă sau nu se cojește, freacă o felie de roșie pe arsură pentru a 
reduce roșeața. Conform acestui studiu, dacă mănânci roșii sporește 
capacitatea naturală a pielii tale de a se proteja împotriva soarelui. Un 
motiv în plus pentru a consuma aceste legume minunate.

7.  USUCĂ-LE
Cum să faci roșii uscate la soare

INSTRUCȚIUNI:
1. Folosește roșii de mărimi egale pentru rezultate uniforme 
2. Spală și usucă roșiile
3. Decojește-le (opțional). Cu un cuțit, crestează un X pe partea inferioară 
a roșiei, suficient de adânc pentru a perfora pielița. Pune roșiile în 
apă care fierbe. Lasă-le acolo timp de 20-30 de secunde. Folosește o 
lingură perforată pentru a scoate roșiile din apa care fierbe. Scufundă 
roșiile în apă cu gheață. Folosește cuțitul pentru a îndepărta miezul 
roșiei. Pielea pur și simplu se va desprinde de pe fruct. 
4. Scoate miezul roșiilor (fie că sunt decojite sau nu). Îndepărtează 
capătul dinspre coadă al roșiei. 
5. Taie roșiile.
Roșii Roma: în jumătăți sau sferturi
Roșii cherry: în jumătate 
Felierea roșiilor: se taie în felii de 1/4”
6. Se scot semințele (opțional) Cu o lingură sau cu degetele, scoate 
semințele lăsând doar pulpa. Șterge excesul de suc de roșii cu un 
prosop de hârtie. 
7. Pune roșiile cu fața tăiată în sus la distanță de 1,5 cm. Roșiile nu 
trebuie să se atingă. Presară sare, praf de usturoi sau ierburi proaspete 
(după gust) peste roșii. Tăvile pot fi din lemn, plastic, sau metal anti-
aderent. Nu folosiți grile din metal galvanizat, care va interacționa cu 
acidul din roșii. 
8. Pune tăvile la aer, la lumina directă a soarelui, pe rafturi ridicate, 
astfel încât aerul să poată circula pe deasupra și pe dedesubtul 
roșiilor. Nu pune rafturile unele peste altele. 
9. Acoperă roșiile cu tifon sau pânză, suspendate pe bețe pentru 
frigărui, pentru a le proteja de insecte și pentru a permite ventilarea 
acestora. 



10. Răsucește roșiile odată pe zi. 
11. Adu roșiile la interior seara (sau pune-le într-un loc protejat în 
cazul în care temperatura nu scade prea mult noaptea) pentru a evita 
depunerile de rouă pe roșii. 
12. Verifică roșiile zilnic pentru a verifica dacă se usucă. Poate dura 
între 4 zile și 2 săptămâni să faci roșii uscate la soare, în funcție de 
conținutul de apă al roșiilor, de grosimea feliilor, de temperatura 
exterioară și de umiditatea din aer. 
13. Când roșiile ajung la gradul dorit de uscare, ambalează-le bine în 
pungi pentru congelator, în pungi pentru vidat, în recipiente de plastic 
sau în borcane. Depozitează roșiile uscate la soare în frigider sau în 
congelator pentru ca acestea să nu se altereze.

Poți chiar să folosești un aparat de 
deshidratare și să pregătești roșii uscate 
cât ai bate din palme. Află mai multe despre 
dispozitivul de deshidratare DELIMANO JOY 
FOOD DEHYDRATOR pe site-ul 
www.delimano.ro 

1. În grădina de zarzavaturi, culegem semințele ierburilor pe 
care le-am lăsat să se coacă. Pentru a le culege mai ușor, 
putem folosi setul de 4 piese TORNADICA atunci când: 

-tratăm o parcelă mică de teren înainte de plantare 
-săpăm gropi pentru plantare 
-îndepărtăm buruienile 
-tratăm zonele greu de accesat 
-îndepărtăm toate frunzele, ramurile, pietrișul...
După ce ați cules și pregătit grădina de zarzavaturi, puneți un 

tunel din plastic pentru grădinărit sau o bucată de pâslă 
peste ierburile care sunt sensibile la frig. 

2. Înainte de primul ger, culegeți toate ierburile care sunt 
sensibile la frig și uscați-le. Dacă ați cultivat plante 
perene care nu supraviețuiesc la exterior iarna, acestea 
se sapă primăvara cu MINI TORNADICA astfel încât să nu 
le deteriorăm și le plantăm în ghivece. Se lasă ghivecele la 
exterior până când vine gerul. Ierburile perene se separă și 
se replantează. 

Sugestia
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3. Culegem ultimele ierburi rămase și le uscăm. Ierburile care pot 
supraviețui iarna la exterior se taie și se acoperă cu compost grosier 
în strat de 10 cm sau alte materii organice înainte de primul ger. 
Săpăm și pregătim cu setul de 4 piese TORNADICA care este perfect 
pentru parcelele mici cu ierburi anuale. Se mută plantele care nu 
supraviețuiesc iarna la exterior, cum ar fi rozmarinul și dafinul, într-o 
seră sau alt loc de iernat corespunzător. 

Ai multe ierburi și vrei să grăbești 
procesul de uscare - folosește 
dispozitivul pentru deshidratat 
DELIMANO JOY DEHYDRATOR - poți 
pregăti amestecuri pentru ceai din 
ierburi făcute în casă sau chiar 
bază de supă din legume. 



Pregătirea plantelor perene pentru iarnă 
Plantele perene au nevoie de îngrijiri toamna pentru a fi 
pregătite de iarnă și pentru a înflori în anul următor. 
Îndepărtează toate florile împreună cu tijele tăiate de la nivelul 
solului. Sapă plantele cu tuberculi și bulbii plantelor perene 
care nu supraviețuiesc iarna la exterior (de exemplu daliile și 
gladiolele) cu setul de 4 piese TORNADICA. La alte plante cu 
turbeculi sau bulbi perene, frunzele se taie când sunt veștejite 
și maronii. Fertilizează și pune 
îngrășământ cu ajutorul uneltei 
MINI TORNADICA și replantează-le. 
Când solul îngheață, îndepărtează 
stratul vechi de resturi vegetale și 
înlocuiește-l cu un nou strat. 
Acesta protejează plantele perene 
împotriva temperaturilor joase și a 
zăpezii. Iarna, dacă nu este zăpadă, 
atunci este necesară irigarea. 
Plantele se irigă în zilele uscate, 
însorite și mai calde.

Sugestia
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18DINTRE CELE MAI POPULARE PLANTE PERENE 

1. Crinul galben (Hemerocallis)
2. Crinul de toamnă 
3. Hibiscus 
4. Heuchera (clopoței portocalii) 
5. Iarba mâțelor
6. Iarbă ornamentală (diverse soiuri)
7. Perovskia (salvie rusească)
8. Salvia
9. Veronica (șopârliță)
Dianthus
11. Allium (ceapă ornamentală)
12. Lavandula (lavandă) 
13. Sedum 
14. Margareta 
15. Baptisia (indigo sălbatic)
16. Coreopsis (ochiul fetei)
17. Echinacea 
18. Phlox paniculata 

Știai că?



Ploaia, ceața și temperaturile joase sunt comune în noiembrie, 
dar multe zile din noiembrie pot fi călduroase și uscate. Copacii 
își pierd de obicei frunzele în această lună; aceste frunze se 
pot colecta și transforma în compost. Pe parcela cu legume, 
culegem morcovii târzii, sfecla și legumele verzi. Legumele verzi 
și varza de Bruxelles se lasă pe câmp până când vine gerul. 
Nu vrei să deteriorezi legumele atunci când le culegi. Un 
echipament perfect pentru a face acest lucru este MINI 
TORNADICA cu care poți culege un morcov și îl poți scoaate prin 
rotire din pământ, fără a lăsa jumătate de rădăcină înăuntru. 

Sugestia
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CUM SĂ PREPARI CELE MAI BUNE CHIPS-URI 
Chips-uri de sfeclă

INGREDIENTE:
• 2 sfecle medii 
• un strop de ulei (dacă doriți)
• sare după gust 
• piper (opțional)
INSTRUCȚIUNI: 
1.  Spală sfecla, decojește-o. Cu ajutorul unui cuțit, taie sfecla în felii subțiri. 
2. Întinde feliile de sfeclă pe foaie de copt și pune o altă foaie peste 
acestea. Lasă-le așa vreme de 10 minute. Astfel se va absorbi orice 
umiditate excedentară de pe feliile de sfeclă. 
3. Presară sare pe sfeclă. 
4. Preîncălzește aparatul Air Fryer la 150 grade C timp de 4 minute. 
Scoate coșul din aparatul de prăjit cu aer fierbinte și pune chips-urile 
în coș.Pune coșul înapoi în air fryer și prăjește-le timp de 15 minute. 
Ai grijă să le scuturi în timp ce se prăjesc, la fiecare 5 minute. Atunci 
când chips-urile sunt ușor crocante pe margini și moi la mijloc, lasă-le 
să se răcească. 
5. Pune coșul cu chips-urile înapoi în aparat și încinge-l la 180 grade 
C pentru încă 3 minute. Chips-urile vor fi crocante peste tot și numai 
bune de mâncat. 
6. Presară pe ele sare și piper proaspăt măcinat dacă îți place, sau 
mănâncă-le așa cum sunt... Sunt perfecte oricum. 

SFATURI CULINARE:
Cum să te bucuri de aceste 
legume târzii, cum ar fi morcovii, 
sfecla, sau varza de Bruxelles? 
Pune-le în cuptor și presară 
pe ele amestecul preferat de 
condimente, împreună cu o 
lingură de ulei de măsline. Sfecla 
și morcovii se pot prepara chiar 
și sub formă de chips-uri. 

Se pot face mai rapid și mai 
crocante decât la cuptor: 
folosește DELIMANO AIR FRYER. 



Adu vitaminele din grădină direct 
în sistemul tău imunitar

Pregătește un smoothie care va 
stimula sistemul tău imunitar din 
morcovi proaspeți cu aparatul 
revoluționar MULTIFRESH 5în1

SMOOTHIE ENERGIZANT DE GRAPEFRUIT ȘI MORCOV

INGREDIENTE:
• sucul de la 1 grapefruit
• 3 morcovi 

INSTRUCȚIUNI:
• Înșurubează supapa pe borcanul de mixare, apoi introdu toate 

ingredientele
• Toarnă lichidele (nu mai mult 

de nivelul MAX)
• Înșurubează lama
• Pune borcanul de mixare pe 

baza aparatului Delimano 
MultiFresh, setează discul 
rotativ la viteza VB (mixare în 
vid) și apasă pe butonul de 
pornire. 

• După ce ai terminat, deschide-l 
și bucură-te de un plus de 
energie, sau toarnă-l într-un 
pahar și păstrează-l pentru 
mai târziu.



Știai că?

1. Pentru morcovi și sfeclă, se îndepărtează partea superioară 
(verde) pentru că aceasta va trage umezeala din morcov, lăsându-l 
uscat și crăpat. 
2. Pentru cantități mai mici, pune morcovii/sfecla nespălați(tă) în 
pungi cu sigiliu de vidare, închide-le bine pentru a te asigura că 
nu pătrunde aerul înăuntru, și depozitează-le în cea mai răcoroasă 
parte a frigiderului tău. 
3. Pentru recolte mai mari, ia morcovii/sfecla nespălați(tă) (ai grijă 
să nu fie vătămate deloc pentru că se vor strica rapid) și taie frunzele 
aproape de baza părții comestibile, fără să o deteriorezi. 
4. Îndepărtează cu peria orice urme de noroi apoi pune morcovii/
sfecla în cutii pline cu nisip puțin umed, alternând straturi de 
morcovi/sfeclă cu straturi de nisip.  

 

CUM SE PĂSTREAZĂ MORCOVII ȘI SFECLA 
PROASPETE TOATĂ IARNA



Pământul de grădină sau de pe câmp se poate pregăti înainte 
să vină iarna în două moduri. Unii grădinari preferă să afâneze 
pământul, alții preferă să îl sape. Afânează pământul argilos 
care este greu cu unealta Tornadica, pentru ca acesta să fie mai 
permeabil la apă și aer. Când afânezi pământul cu TORNADICA 
SOIL RIPPER, nu uita să fertilizezi cu compost, bălegar sau 
fertilizatori organici din comerț. 

Sugestia
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AFLĂ MAI MULTE DESPRE 

prietenul tău cel mai bun
DIN TOAMNA ACEASTA! 

Echipamentele noastre excelente nu numai că te ajută să ai 
grijă în condiții ideale de grădina ta, dar te vor scăpa și de 
problemele cu durerile de spate. 



SETUL DIN 4 PIESE TORNADICA
Este conceput spec ial pentru cele mai dif ic i l e  sarc in i ! 

Hrănește-ți grădina, plantele din ghivece sau grădina de tip container 
cu unelte manuale practice, perfecte pentru a tratata suprafețele mici 
de teren. Folosește-l pentru grădina de pe balcon sau pentru flori 
sau în sere. Este ușor de cărat și ocupă puțin spațiu. Aceste 4 unelte 
manuale mici sunt perfecte pentru: 
• tratarea unei parcele mici de teren înainte de plantare
• săparea de gropi pentru plantare
• plivire 
• tratarea zonelor greu de accesat
• îndepărtarea frunzelor, ramurilor și pietrișului

Unealta Mini Tornadica 
- afânează pământul la 
o adâncime de 10 cm, 
înainte de plantare, 
prin mișcări rotative. 
Poți face gropi pentru 
plantarea răsadurilor 
dintr-o singură mișcare. 

Unealta tip gheară - 
este dezvoltată pentru 
a crea șanțuri mici 
pentru însămânțare 
sau plantare.

Mini-grebla - 
strânge frunzele, 
ramurile mici, 
smulge crenguțe 
sau buruieni.

Sapa cu acțiune 
de sfărâmare - se 
înfășoară în jurul 
plantelor tinere 
și lăstarelor, 
îndepărtând 
buruienile mici, 
umplând gropile, 
șanțurile și 
plantând în zone 
intens populate 
cu plante. 



UNEALTA DE PLIVIT TORNADICA
Grădinăr i tul va f i  dis tract iv ș i  plăcut!

Este o unealtă unică, cu mâner rotativ, pentru îndepărtarea mai rapidă 
și mai ușoară a buruienilor. 
Îndepărtează toate buruienile din straturile de flori sau de pe peluze 
printr-o singură mișcare. Se poate seta la două poziții de înălțime, și 
nu necesită să te apleci, ceea ce asigură o activitate mai eficientă cu 
mai puțin disconfort pentru spate și genunchi. 

 



UNEALTA TORNADICA DE SĂPAT PENTRU CARTOFI
Această sarc ină dif ic i lă va deven i  amuzantă ș i  ușoară!
Vei putea să îți scoți cartofii crescuți de tine mult mai ușor și de patru 
ori mai rapid decât în mod obișnuit. Această unealtă excelentă se 
poate seta la trei poziții de înălțime, iar spatul în poziție dreaptă va fi 
distractiv, rapid și fără efort. 

Iată ce îți oferă unealta de săpat pentru cartofi Tornadica:

• Este o unealtă ușoară de mici dimensiuni care te ajută să 
economisești timp și energie 

• Se poate seta la 3 poziții diferite de înălțime
• Sapi mai rapid și mai eficient datorită designului inovator
• Nu este nevoie să te apleci în timp ce sapi, prin urmare 

menții o poziție confortabilă fără a exercita un stres 
suplimentar asupra coloanei vertebrale.



LEVIERUL TORNADICA
    Grădinăr i tul nu va mai f i  n ic i odată la fel ! 

Aceasta este o unealtă de grădinărit care te ajută să faci șanțuri și să 
tai buruienile. Afânând solul și ridicând ca o pârghie buruienile care 
cresc în paturile de răsaduri și în zonele pavate, acesta va îndepărta 
chiar și cele mai mici elemente nedorite. Acest instrument ușor 
cântărește doar 800 g, ceea ce înseamnă că te va feri de dureri de 
spate. Pedala se poate monta pe orice unealtă Tornadica. 



SUPER-BURGHIUL SPIRAL TORNADICA
        Efort  min im pentru rezultate perfecte !
O nouă abordare pentru săparea de gropi în pământ, pentru a monta 
garduri sau pentru a planta copaci fără să îți deteriorezi gazonul. 
Dinții de ghidaj permit uneltei să penetreze solul, ba chiar solul 
plin de reziduuri din construcții sau pietriș și în zonele cu creșteri 
intense de iarbă. Are o adâncime de săpare de 1,5 m, un diametru de 
perforare de 25 cm și cântărește doar 25 kg. De la operațiuni simple 
de grădinărit până la aplicații complexe de peisagistică, această 
unealtă se va dovedi un ajutor de 
nădejde în multe proiecte. 



UNEALTA TORNADICA DE PERFORAT PĂMÂNTUL
         Nu mai p ierde t imp ș i  energ ie !

Este o unealtă unică pe care fiecare grădinar ar trebui să o dețină 
în gospodăria sa. Constă dintr-o piesă mobilă și o piesă fixă, care 
au fost concepute pentru a da performanțe maxime. Piesa mobilă 
are niște gheare care sapă adânc în pământ, în timp ce partea fixă 
te ajută să ridici ghearele și să amesteci solul totodată. Îți permite 
să perforezi solul împingând cu piciorul pe marginea din spate a 
uneltei, apoi rotind pământul. Spre deosebire de o lopată obișnuită, 
îți permite să sapi în locuri specifice. Te ajută să transformi solul într-
un loc prielnic pentru creșterea plantelor. Ești gata de săpat?



FURCA TORNADICA 3&5
Se ocupă de cele mai dif ic i l e  sarc in i ,  cu ușur ință! 
Cultivă-ți grădina cu ajutorul furcii Tornadica 3, o unealtă puternică, de 
înaltă calitate și foarte ușoară. Această furcă robustă și ușoară pentru 
grădină este un instrument de care vei avea nevoie pentru operațiuni 
importante, cum ar fi săpatul, aerarea solului și răsucirea și deplasarea 
fânului, a compostului și a reziduurilor vegetale. Dacă ai constatat că 
solul tău este prea dur pentru a-l perfora cu lopata, această furcă va 
face tot ce este mai greu pentru tine. Este excelentă pentru: aerarea 
solului pentru a-l pregăti pentru săpare, spargerea celor mai dure soluri, 
săparea dublă, scoaterea rădăcinilor de plante, pentru a lucra cu materii 
organice, fertilizatori sau compost în straturile din grădină.
Furca Tornadica 5 este o versiune îmbunătățită a furcii Tornadica 3. 
Acum are mai mulți dinți, dar aceștia sunt și mai lungi, având 22 cm, iar 
mânerul este mai este mai lat, pentru 20 cm. Este o unealtă excelentă pe 
care o poți folosi oriunde în grădină și în curte.



SAPA DIN METAL
    Săpatul în g rădină dev ine o sarc ină mai 
ușoară cu această unealtă putern ică!
Orice grădinar are nevoie de o lopată pentru a săpa gropi, pentru 
a afâna solul, pentru a îndepărta buruienile dificile, pentru a 
marca marginile peluzelor și pentru a săpa șanțuri. Este o muncă 
obositoare, care necesită o unealtă bună și de încredere. Fă-ți 
munca mai ușoară cu lopata metalică Tornadica, o lopată ușoară 
de înaltă calitate pentru grădinărit, care se poate folosi pentru 
numeroase activități în grădina ta. Este fabricată manual și sudată. 
Are o rezistență maximă la rupere. Tija sa metalică rezistentă rămâne 
puternică și fiabilă pentru mulți ani. Designul sudat din metal este 
mult mai durabil decât cel din lemn și nu se îndoaie ca fibra de 
sticlă. Lopata metalică Tornadica rezistă la rugină și se curăță ușor, 
iar orificiul special pentru a o atârna permite depozitarea facilă a 
acesteia în șopron sau garaj.  



Dragă cumpărător Top Shop,

Bun venit în familia Top Shop! Sperăm că ești mulțumit de noul produs și suntem 
convinși că te vei folosi de el mult timp.
Pentru a îți ura bun venit în familia noastră, îți oferim un cupon exclusiv și îți dăm 
ocazia de a economisi  10%  pentru încă un produs Top Shop. 
Poți folosi imediat această reducere de 10% pentru orice produs, care nu este 
deja redus, din gama Top Shop Tornadica.

Cod: TopShop10
1. Adaugă în coș un produs la pret intreg din gama Top Shop - exclusiv.
2. Denumire cod: TopShop10
3. Click pe butonul “ Trimite”
Reducerea va fi vizibila in cos dupa ce urmeaza cei 3 pasi

Codul este   valabil pentru 30 de zile , așa că nu rata 
ocazia! Prețuim încrederea ta și vom face tot posibilul pentru a continua 
să îți oferim serviciile pe care le meriți. 

Cu drag,
Ozana Moșteanu
Brand Manager Top Shop

valabil doar pentru 30 de zile 

10%
REDUCERE

COUPON


