ЕЪР
ФРАЙЕР

Рецептите, които трябва
да изпробвате това лято
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ПРЕЗ ЛЕТНИЯ СЕЗОН, МОЖЕТЕ ДА НАМАЛИТЕ ГОТВЕНЕТО С
ГОРЕЩАТА ФУРНА И ДА СЕ ВЪЗПОЛЗВАТЕ ОТ НАЙ-НОВАТА НИ
ГОРЕЩА ОФЕРТА – ДЕЛИМАНО ЕЪР ФРАЙЕР!

ПРЕДЛАГАМЕ ВИ
20 ИДЕИ ЗА ПРИГОТВЯНЕ НА
ЯСТИЯ ПРЕЗ ЛЕТНИЯ СЕЗОН,
НА КОИТО НЯМА ДА МОЖЕТЕ
ДА УСТОИТЕ. ТЕ ЩЕ ВИ УБЕДЯТ,
ЧЕ ДЕЛИМАНО ЕЪР ФРАЙЕР Е
НЕЗАМЕНИМ УРЕД ЗА КУХНЯТА ВИ.

С него можете да приготвяте всякакъв вид храни, които обикновено пържите, сотирате, печете или гриловате по класическия начин; от снаксове до основни ястия, гарнитури и десерти – възможностите са безкрайни!
Делимано Еър Фрайер е добър избор за всеки, който обича да се наслаждава на добрата храна, без угризения за мазнините и калориите, които би погълнал при традиционното пържене.
ДЪЛБОКО
ПЪРЖЕНЕ

ЕЪР ФРАЙЪР
ВИЕНСКИ ШНИЦЕЛ

4x

по-малко
мазнини

12,9 г мазнини / 100 г
264 ккал

МОРСКИ ХРАНИ

3,4 г мазнини / 100 г
192 ккал

40%
по-малко

ДЪЛБОКО
ПЪРЖЕНЕ

ЕЪР ФРАЙЪР
ПИЛЕШКИ КРИЛЦА/
ХАПКИ

15,5 г мазнини / 100 г
261 ккал

ПЪРЖЕНИ КАРТОФКИ

9,1 г мазнини /100 г
243 ккал

мазнини

8,4 г мазнини /100 г
198 ккал

95%
по-малко
мазнини

мазнини

14,06 г мазнини / 100 г
288 ккал

45%
по-малко

7,4 г мазнини / 100 г
186 ккал

<0,3 г мазнини /100 г
145 ккал

Освен това, този уред е подходящ вариант за лятото. Няма да се налага да готвите във фурната, която загрява
цялата Ви кухня и ще спестите средства от сметката за електричество!
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ХРУПКАВ ЧИПС ОТ КЕЙЛ
СЪСТАВКИ:
•
•
•
•

ПОРЦИИ: 1
ВРЕМЕ ЗА ПРИГОТВЯНЕ: 5 МИН

1 лист кейл, с отстранени стъбло и жилки
½ с.л. олио или спрей за готвене
прясно смлян черен пипер
сол

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ:
• В купа поставете кейла, поръсете го с олио или напръскайте с готварския спрей.
• Подправете добре със сол и пипер.
• Поставете кейла в кошницата на Еър Фрайера и го гответе на 200°C, за около 5 минути, като разтръскате
кошницата, след като измине половината време за готвене.
• Насладете му се, докато е топъл или със стайна температура.
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ЧИПС ОТ СЛАДЪК КАРТОФ
СЪСТАВКИ:
•
•
•
•
•

1 средно голям сладък картоф, необелен, нарязан на слайсове
1 с.л. рапично олио
¼ ч.л. морска сол
¼ ч.л. прясно смлян черен пипер
1 ч.л. нарязан пресен розмарин (по избор)

ПОРЦИИ: 4 (около 15 парчета
чипс на порция)
Време за приготвяне: 60 МИН

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ:
• В голяма купа със студена вода, накиснете слайсовете сладък картоф за 20 минути. След това ги отцедете и попийте с кухненска хартия.
• В подсушена купа добавете олиото, солта, пипера и розмарина. Оваляйте сладките картофи в приготвената смес.
• Напръскайте леко кошницата на Еър Фрайера с готварския спрей. Поставете половината от сладкия картоф в кошницата и гответе на две партиди, при 180°C, докато станат хрупкави, за около 15 минути.
• Използвайте кухненски щипки, за да пренесете внимателно сладките картофи от Еър Фрайера в чинията. Сервирайте веднага или след като изстинат. Можете да ги съхранявате в херметически пластмасов
контейнер.
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ПЪРЖЕНИ РОЛЦА С АВОКАДО И БЕКОН
СЪСТАВКИ:
• 3 бр. авокадо
• 24 тънки ленти бекон
• ¼ чаша сос „Ранч“, за сервиране

ПОРЦИИ: 24 броя
ВРЕМЕ ЗА ПРИГОТВЯНЕ: 5 МИН

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ:
• Нарежете всяко авокадо на 8 равни по големина парчета. Увийте всяко парче с лента бекон.
• Разделете бройките на партиди. Покрийте дъното на кошницата на Еър Фрайера с един слой ролца.
Гответе ги при 200°C, за 8 минути, докато беконът стане хрупкав и готов от всички страни.
• Сервирайте ястието, докато е топло със сос „Ранч“.

СЪВЕТ:

С помощта на Делимано Еър Фрайер решетка за готвене,
можете да готвите на две нива. За да постигнете най-добър резултат,
обърнете ролцата, когато мине половината от зададеното време.
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ТАКОС С ХРУПКАВО АВОКАДО
СЪСТАВКИ:
Салца:
• 240 г фино нарязан или пресован ананас
• 1 домат рома, фино нарязан
• ½ червена чушка „Камба“, фино нарязана
• ½ средна глава червен лук, фино нарязан
• 1 скилидка чесън, пресован
• ½ люта чушка „Халапеньо“, фино нарязана
• щипка кимион
• щипка сол

Авокадото за такоса:
• 1 авокадо
• 35 г универсално брашно
• 1 голямо яйце, разбито
• 65 г панко галета
• щипка сол и щипка пипер
• 4 тортили (с брашно)

ПОРЦИИ: 4
Време за приготвяне: 30 МИН

Сос Адобо:
• 60 г обикновено кисело мляко
• 2 с.л. майонеза
• ¼ ч.л. сок от лимон
• 1 с.л. сос Адобо от буркан с люти чушки
„Чипотле“

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ:
• Смесете всички съставки на салцата (нарежете ги фино на ръка или с уред за рязане), покрийте и оставете в хладилника.
• Нарежете авокадото на половинки по дължина и отстранете костилката. Поставете авокадото с кората надолу и нарежете всяка половинка на 4 равни по размер парчета, след това внимателно обелете кората от всяко парче.
• Загрейте предварително Еър Фрайера на 190°C. Подгответе работния си плот, като осигурите купа с брашно, съда с разбитото
яйце, купа с панко галета, смесени със сол и пипер и лист пергаментова хартия за печене, поставена в Еър Фрайера.
• Оваляйте всяко парче авокадо първо в брашно, после в яйце, след това в панко. Поставете парчетата с панировката върху
подготвената хартия за печене и гответе за 10 минути, като ги обърнете на 5-та минута. Готови са, когато леко покафенеят.
• Докато авокадото се готви, смесете всички съставки за сос Адобо.
• Сложете една лъжица от салцата в тортилата, поставете отгоре 2 парчета авокадо и поръсете със соса.
• Сервирайте веднага и се насладете!
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ХРУПКАВО ТОФУ
СЪСТАВКИ:
•
•
•
•
•

ПОРЦИИ: 4
ВРЕМЕ ЗА ПРИГОТВЯНЕ: 45 МИН

453 г твърдо тофу
2 с.л. соев сос
1 с.л. олио от препечени сусамови семена (или зехтин)
1 с.л. зехтин
1 скилидка чесън, пресован

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ:
• Пресовайте тофуто за 15 минути, като използвате преса за тофу или като поставите тежък тиган върху
него, така че да се отцеди течността. Като приключите, нарежете тофуто на хапки и ги поставете в купа.
• Смесете ги с останалите съставки. Оставете тофуто да се маринова за 15 минути.
• Загрейте предварително Еър Фрайер на 190°C. Наредете един слой от тофу хапките в кошницата на Еър
Фрайер. Гответе за 10 до 15 минути, като разтърсвате периодично тенджерата, за да се изпържат тофу
хапките равномерно.
• Насладете му се, докато е топло или със стайна температура.
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ЦАРЕВИЦА НА КОЧАН
ПО МЕКСИКАНСКИ

ПОРЦИИ: 4
ВРЕМЕ ЗА ПРИГОТВЯНЕ: 20 МИН

СЪСТАВКИ:
•
•
•
•

4 кочана млечна царевица, обелена
1½ с.л. обезсолено масло
2 ч.л. нарязан чесън
1 ч.л. кора от лайм и 1 с.л. пресен сок от лайм

• ½ ч.л. сол
• ½ ч.л. черен пипер
• 2 с.л. нарязан пресен кориандър

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ:
• Напръскайте леко царевицата със спрея за готвене и я поставете на един ред в кошницата на Еър
Фрайер. Гответе я на 200°C, докато леко се препече, за 14 минути, като я обърнете по средата на времето за готвене.
• Междувременно разбъркайте заедно маслото, чесъна, кората и сока от лайм в малка купа, подходяща
за микровълнова фурна. Поставете купата в микровълновата на висока (HIGH) степен, докато маслото
се разтопи и чесънът пусне аромата си, за около 30 секунди. Поставете царевицата върху плато и полейте с маслената смес. Поръсете със солта, пипера и кориандъра. Сервирайте веднага.
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ПЕЧЕНИ САНДВИЧИ СЪС СИРЕНЕ
СЪСТАВКИ:

ПОРЦИИ: 24 броя
ВРЕМЕ ЗА ПРИГОТВЯНЕ: 5 МИН

• 2 филии хляб
• масло
• 1 слайс сирене

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ:
• Намажете с тънък слой масло едната страна на двете филии. Прегънете сиренето и поставете между
филиите. Уверете се, че външната страна на филиите е намаслената.
• Поставете сандвича със сирене в кошницата на Еър Фрайера и гответе на 180°C за 8 минути. Внимателно го обърнете на 5-та минута.
• Извадете сандвича от Еър Фрайера, оставете го да изстине и се насладете!

СЪВЕТИ:

• Уверете се, че сиренето е между филиите. Ако е извън хляба, може да залепне и да прегори.
• Възможно е сандвичът да се движи из вътрешността на Еър Фрайера, затова поставете метална стойка
отгоре (от Еър Фрайер или Мултикукър), за да го застопорите.
• Можете да добавите по избор: бекон и домат, пикантен начос, чедър и кисели краставички, авокадо…
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ПИЛЕШКИ ФИЛЕТА

ПОРЦИИ: 2
Време за приготвяне: 18 МИН

СЪСТАВКИ:
• 675 г пилешки филета
• 2 яйца
• 1 чаша (приблизително 100 г) фино
бадемово брашно (като алтернативен
вариант, можете да използвате смляно
ленено семе)

•
•
•
•
•

2 с.л. смляно ленено семе
1 ч.л. Италианска подправка
1 ч.л. фина морска сол
1 ч.л. червен пипер
½ ч.л. смлян черен пипер

• ½ ч.л. чесън на прах
• ½ ч.л. лук на прах

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Загрейте предварително Еър Фрайера на 200°C.
Подсушете пилешкото месо с кухненска хартия и подправете с щипка сол и пипер.
В средно голяма купа разбийте яйцата.
В широк плитък контейнер, разбъркайте бадемовото брашно, лененото семе и всички подправки, докато се миксират добре.
Потопете нарязаното пилешко месо в яйце, след това поръсете с брашнената смес. Повторете докато се покрие
изцяло месото.
Напръскайте кошницата на Еър Фрайер обилно със спрей авокадово олио и поставете пилешките филета в кошницата така, че да остане доста свободно място между тях. Напръскайте ги допълнително с авокадовия спрей,
докато се образува фино покритие.
Пържете за 10 минути, като ги обърнете веднъж на 5-та минута.
Повторете с останалите филета, докато всички се сготвят така, че да достигнат вътрешна температура 74°C.
Сервирайте с любимия си сос за топене.

СВИНСКИ КОТЛЕТИ
СЪСТАВКИ:
•
•
•
•
•
•

½ чаша (приблизително 120 г) Дижонска горчица
4 котлети от свинско филе
65 г италианска галета
½ ч.л. сол
½ ч.л. черен пипер
¼ ч.л. лют червен пипер

ПОРЦИИ: 4
ВРЕМЕ ЗА ПРИГОТВЯНЕ:
по-малко от 30 МИН

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ:
• Намажете равномерно двете страни на котлетите с горчица.
• В плитък съд смесете галетата, солта, черния пипер и лютия червен пипер. Поръсете котлетите от двете
страни със сместа, докато се покрият равномерно.
• Поставете свинските котлети в Еър Фрайера (на един слой, ако е възможно) и гответе на 200°C, за
8-10 минути, докато станат готови от всички страни.
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ПУЕШКИ ГЪРДИ
СЪСТАВКИ:
•
•
•
•

ПОРЦИИ: 10
ВРЕМЕ ЗА ПРИГОТВЯНЕ: 60 МИН

1,8 кг. пуешки гърди (с костите и кожата, с отстранени ребра)
1 с.л. зехтин
2 ч.л. сол
½ с.л. суха подправка за пуешко или птиче месо

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ:
• Намажете пуешките гърди с ½ супена лъжица олио от всички страни. Подправете ги целите със сол и
подправка за пуешко, след това отново ги намажете с останалата ½ супена лъжица олио върху страната
с кожата.
• Загрейте предварително Еър Фрайера на 177°C и гответе, като ги поставите с кожата надолу за 20 минути, обърнете ги и гответе, докато вътрешната температура достигне 70°C (най-добре е да използвате
инстантен кухненски термометър), за около още 30 до 40 минути, в зависимост от размера на гърдите.
Оставете ги да постоят около 10 минути, преди да ги нарежете.
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ПЪРЖЕНА СЬОМГА
СЪСТАВКИ:
•
•
•
•
•

ПОРЦИИ: 2
ВРЕМЕ ЗА ПРИГОТВЯНЕ: 12 МИН

2 филета от дива сьомга с еднаква дебелина
2 ч.л. олио от авокадо или зехтин
2 ч.л. червен пипер
подправете обилно със сол и едро смлян черен пипер
резени лимон

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ:
• Отстранете всички кости от сьомгата, ако е необходимо и я оставете да постои върху плота за около час.
Натрийте всяко филе със зехтин и подправете с червен пипер, сол и черен пипер.
• Поставете филетата в кошницата на Еър Фрайера. Настройте температурата на 200°C, за 7 минути (виж
съвета по-долу).
• Когато изтече зададеното време, отворете кошницата и проверете филетата с вилица, за да се уверите,
че са достатъчно сготвени.

СЪВЕТ:

Времето за готвене ще варира в зависимост от температурата на рибата и размера на избраните филета. Винаги настройвайте Еър Фрайера на по-малко време за готвене, отколкото мислите, че е
необходимо, докато свикнете с характеристиките на уреда.
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ЛЕСНИ И БЪРЗИ ХАМБУРГЕРИ
СЪСТАВКИ:

ПОРЦИИ: 4
ВРЕМЕ ЗА ПРИГОТВЯНЕ: 25 МИН

• 500 г телешка кайма
• сол и черен пипер на вкус

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ:
• Загрейте предварително на 200°C за 2-3 минути.
• Разделете каймата на 4 равни порции и оформете кръгли плоски кюфтета. Подправете ги от двете страни на вкус.
• Поставете кюфтетата за хамбургерите в кошницата на Еър Фрайера, на един слой.
• Гответе на 200°C за 12 минути. Обърнете ги и гответе още 2-3 минути, до пълна готовност.
• Намажете хлебчетата за хамбургерите с майонеза, сложете отгоре лист маруля, кюфтетата, доматите и
лук или използвайте продукти по избор.
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ПЕЧЕНИ ЧЕРВЕНИ КАРТОФИ
С МАГДАНОЗ

ПОРЦИИ: 6
ВРЕМЕ ЗА ПРИГОТВЯНЕ: 33 МИН

СЪСТАВКИ:
•
•
•
•

900 г червени картофи, нарязани, небелени
1 средно голяма глава лук, нарязана
2 с.л. зехтин или олио от авокадо
2 с.л. горчица

• 1–2 с.л. сушен магданоз
• ½ ч.л. черен пипер
• ¼ ч.л. сол

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ:
• Смесете всички съставки в голяма купа. Разпределете равномерно картофите с подправките в кошницата на Еър Фрайер.
• Гответе на 200°C за 25 минути, разбъркайте след 10 минути и още веднъж, 10 минути по-късно.
• Сервирайте докато е топло.
• За да ги притоплите, ги поставете в Еър Фрайера за 3-4 минути.
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ПЪЛНЕНИ ЧУШКИ

ПОРЦИИ: 6
Време за приготвяне: 30 МИН

СЪСТАВКИ:
•
•
•
•
•
•

6 червени чушки „Камба“
500 г телешка кайма
1 с.л. зехтин
¼ чаша зелен лук, нарязан на кубчета
¼ чаша пресен магданоз
½ смлян градински чай

•
•
•
•
•

½ ч.л. смес от чесън на прах и сол
1 консерва царевица (малка кутия)
1 чаша (приблизително 200 г) сварен ориз
1 чаша сос Маринара, може и повече по желание
¼ чаша настъргана моцарела

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Загрейте средно голям тиган, запържете каймата с малко олио, докато стане готова.
Отцедете каймата и я върнете в тигана.
Добавете зехтин, зеления лук, магданоза, градинския чай и сол. Миксирайте добре.
Добавете и сварения ориз, сос Маринара и миксирайте добре.
Отрежете върха на всяка чушка и почистете семето.
Напълнете със сместа всяка от чушките и поставете в кошницата на Еър Фрайера.
Гответе за 10 минути на 180°C в Еър Фрайера, внимателно отворете и добавете моцарелата.
Гответе още 5 минути или докато чушките леко омекнат и моцарелата се разтопи.
Сервирайте.

ПЕЧЕНИ БРОКОЛИ ПО АЗИАТСКИ
СЪСТАВКИ:
•
•
•
•
•

450 г броколи, накъсани на розички
1½ с.л. фъстъчено олио
1 с.л. чесън, пресован
сол
2 с.л. соев сос с ниско съдържание на сол

ПОРЦИИ: 6
ВРЕМЕ ЗА ПРИГОТВЯНЕ: 30 МИН

•
•
•
•
•

2 ч.л. мед (или агаве)
2 ч.л. лют сос Срирача
1 ч.л. оризов оцет
1
/3 чаша печени солени фъстъци
пресен сок от лайм (по избор)

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ:
• В голяма купа, смесете броколите, фъстъченото олио, чесъна и подправете с морска сол. Уверете се, че олиото
покрива всички розички на броколите.
• Разпределете броколите в кошницата на Еър Фрайера на един слой, като оставите малко разстояние между розичките.
• Гответе на 200°C, докато покафенеят и станат хрупкави, за около 15-20 минути, като разбъркате по средата на
готвенето.
• Докато броколите и фъстъците се готвят, смесете меда, соевия сос, соса Срирача и оризовия оцет в малка, устойчива на микровълнова фурна, купа.
• След като миксирате съставките, поставете сместа в микровълновата за 10-15 секунди, докато медът се разтопи
и разпредели равномерно.
• Прехвърлете готовите броколи в купа и добавете вътре сместа със соевия сос. Разбъркайте всичко, докато броколите се покрият със сместа и подправете с още една щипка сол, ако е необходимо.
• Добавете фъстъците, разбъркайте и изстискайте лайм отгоре, по желание.
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ПЪРЖЕНИ МОРКОВИ В ЕЪР ФРАЙЕР
СЪСТАВКИ:
• 6 големи моркова
• 2 с.л. зехтин
• 1 с.л. риган

ПОРЦИИ: 4
ВРЕМЕ ЗА ПРИГОТВЯНЕ: 19 МИН

• сол
• черен пипер
• пресен магданоз

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ:
•
•
•
•
•

Обелете и нарежете морковите на слайсове, по дължина, така че да станат на дебели пръчици.
Поставете ги в кошницата на Еър Фрайера и напръскайте със зехтина.
Гответе за 12 минути на 180°C.
Разтръскайте ги добре, добавете подправките и гответе още 2 минути на 200°C.
Сервирайте с пресен магданоз.

СЪВЕТ:

Постарайте се морковите да са с еднакъв размер, иначе някои от тях
ще се сготвят добре, други не. Уверете се също, че морковите не са твърде малки,
защото по време на пърженето, те ще се свият и ще станат тънки като чипс.
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ЯБЪЛКОВ ЧИПС С КАНЕЛА И ДИП
ОТ БАДЕМОВ ЙОГУРТ

ПОРЦИИ: 4 (размер на порцията:
от 6 до 8 ябълкови чипса и около
една супена лъжица дип)
ВРЕМЕ ЗА ПРИГОТВЯНЕ: 25 МИН

СЪСТАВКИ:
•
•
•
•
•
•

1 ябълка
1 ч.л. смляна канела
2 ч.л. рапично олио
¼ чаша (приблизително 70 г) обикновен 1% обезмаслен Гръцки йогурт
1 с.л. бадемово масло
1 ч.л. мед

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ:
• Нарежете ябълката на фини слайсове и ги поставете в купа с канела и олио. Оваляйте ги в сместа равномерно.
• Напръскайте добре кошницата на Еър Фрайер с готварския спрей. Поставете ябълковите слайсове на един ред
в кошницата и гответе на 190°C за 12 минути. Обръщайте ги на всеки 4 минути и ги разпределете така, че да са в
хоризонтална позиция, тъй като те ще се движат, докато тече процеса на готвене. Слайсовете няма да са съвсем
хрупкави в началото, след като ги извадите, но ще станат такива, когато се охладят. Повторете с останалите ябълкови слайсове.
• Докато се готвят, разбъркайте йогурта, заедно с бадемовото масло и меда в малка купа, до получаване на гладка
смес. За да сервирате, поставете 6 до 8 ябълкови слайса във всяка чиния с малко количество дип.
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КРАМБЪЛ С ПЛОДОВЕ
СЪСТАВКИ:
•
•
•
•
•
•

ПОРЦИИ: 2
ВРЕМЕ ЗА ПРИГОТВЯНЕ: 30 МИН

1 средно голяма ябълка, нарязана на фини кубчета
½ чаша замразени боровинки, ягоди или праскови
¼ чаша (приблизително 40 г) + 1 с.л. брашно от кафяв ориз
2 с.л. захар
½ ч.л. смляна канела
2 с.л. немлечно масло

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ:
• Загрейте предварително Еър Фрайера на 177°C за 5 минути. Смесете ябълките и замразените боровинки в тиган, подходящ за употреба в Еър Фрайер или в малък огнеупорен съд.
• В малка купа, смесете брашното, захарта, канелата и маслото. Покрийте плодовете със сместа. Разпръснете още малко брашно отгоре, така че да се покрият всички плодове. Гответе на 177°C за 15 минути.

СЪВЕТ:

Опитайте да консумирате без да добавяте захар, защото плодовете може да са достатъчно сладки. Добавете, ако
е необходимо, алтернативен подсладител по избор и опитайте отново.
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БЕЗГЛУТЕНОВ ШОКОЛАДОВ КЕЙК
ПОРЦИИ: 10
Време за приготвяне: 65 МИН

СЪСТАВКИ:
•
•
•
•

3 големи яйца
128 г бадемово брашно
85 г захар
78 мл готварска сметана

•
•
•
•

59 мл разтопено кокосово масло • 16 г нарязани орехи
32 г неподсладено какао на прах • 16 г нарязани пекани
1 ч.л. бакпулвер
• обезсолено масло на
стайна температура
½ ч.л. кора от портокал

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ:
• Намажете с масло кръгла тава за печене с диаметър 18см., като покриете дъното с пергаментова хартия.
• Смесете всички съставки в голяма купа. Бъркайте с ръчен миксер на средна скорост, докато се получи леко и пухкаво тесто. Това е важно, за да не стане глетав кейкът.
• Внимателно добавете ядките в тестото, така че да не излезе въздуха от него.
• Изсипете тестото в съда за печене и го покрийте плътно с алуминиево фолио.
• Поставете в кошницата на Еър Фрайер и печете за 45 минути на 160°C.
• Отстранете фолиото и печете за още 10-15 минути. Можете да проверите готовността,
като пъхнете в средата нож и ако той излезе чист, значи кейкът е достатъчно изпечен.
• Извадете тавата от Еър Фрайера и го поставете върху стойката, за да изстине за около 10 минути. След това отстранете кейка от тавата и го оставете да изстине за още 20 минути.
• Нарежете, сервирайте и се насладете!

СЪВЕТ:

Не е необходимо да смесвате течните и сухите съставки в отделни купи. Просто поставете всичко в
една купа, миксирайте докато тестото стане пухкаво и след това го прехвърлете в подготвената тава за печене.
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БАНАНОВ ХЛЯБ

ПОРЦИИ: 8
ВРЕМЕ ЗА ПРИГОТВЯНЕ: 45 МИН

СЪСТАВКИ:
• ¾ чаша (приблизително 90 г) бяло
или пълнозърнесто брашно
• 1 ч.л. канела
• ½ ч.л. сол
• 1/4 ч.л. сода
• 2 средно големи узрели банана,
смачкани (около ¾ чаша)
• 2 големи яйца, леко разбити

• ½ чаша (приблизително 100 г)
захар на гранули
• 1/3 чаша (приблизително 82 г)
обикновено обезмаслено кисело мляко
• 2 с.л. зеленчуково олио
• 1 ч.л. екстракт от ванилия
• 2 с.л. печени орехи, едро нарязани

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ:
• Покрийте дъното на формата за хляб или кръгъл съд за печене на кейк, с диаметър 16 см. с пергаментова хартия,
като леко го напръскате с готварски спрей. Разбъркайте заедно брашното, канелата, солта и содата в средно голяма купа и оставете настрани.
• В отделна, средно голяма купа, разбъркайте бананите, яйцата, захарта, киселото мляко, олиото и ванилията. Внимателно смесете течните съставки с брашнената смес и миксирайте добре. Изсипете тестото в подготвения съд за
печене и го поръсете с орехите.
• Загрейте Еър Фрайера на 155°C, като след това поставите съда за печене в него и печете докато покафенее, за
30 до 35 минути. Обърнете съда за печене по средата на времето за готвене. Можете да проверите дали е достaтъчно изпечен, като пъхнете дървена клечка до сърцевината на кейка. Ако клечката остане чиста, значи е готов.
Преместете съда с хляба върху метална поставка да изстине за 15 минути, преди да го извадите и нережете.
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Все още нямате Еър Фрайер? Запознайте се с информацията по-долу и изберете най-подходящия за вас:
Еър Фрайер

Еър Фрайер Делукс

1300 - 1500 W

1300 - 1500 W

ТЕМПЕРАТУРА

80 - 200°C

80 - 200°C

ТАЙМЕР

0-30 мин

0-30 мин

ОБЕМ (КОШНИЦА)

2.5 литра

3.2 литра

РАЗМЕРИ

32 x ø 27 см

29 x 36 x 34 см

НАЧИН НА РАБОТА

Аналогов (2 копчета)

Цифров

ПРЕДВАРИТЕЛНО
ЗАДАДЕНИ ФУНКЦИИ

Няма

(7 функции) Пържени картофи, свински котлети,
морска храна, кейк, пържено пилешко месо, пържола, риба
+ опция за индивидуална настройка

Съвети за рецепти, приложени към продукта

Допълнителни съвети за рецепти, приложени към продукта

МОЩНОСТ

ТВОЯТА РЕЦЕПТА С ЕЪР ФРАЙЕР:

ЦВЕТОВЕ

СЪВЕТИ

(пържени картофи, мъфини, картофи „Уеджис“, хапки, пържола,
пържено пилешко месо)

МАКСИМАЛЕН
КАПАЦИТЕТ ЗА ХРАНА:

• пържени картофи
• картофи „Уеджис“
• месо (пържола)

1 ПОРЦИЯ (150 г)
ПЪРЖЕНИ КАРТОФИ
СА ГОТОВИ ЗА:

АКСЕСОАРИ

• поставка
• плитка тава
• щипки

(картофи „Уеджис“, хапки, наденица, бургер, зеленчуков чипс, мъфини)

• 700 г
• -----• 500 г

• 800 г
• 800 г
• 600 г

10 мин

8 мин
• поставка
• плитка тава
• щипки
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Добре дошли в семейството на Делимано!
Надяваме се, че сте доволни от новата си придобивка.
Убедени сме, че Делимано Еър Фрайер ще Ви бъде от полза всеки ден и ще го ползвате дълъг
период от време.
Искрено Ваша,
Гергана Петрова, Делимано Бранд Мениджър

ДОБРЕ ДОШЛИ

www.delimano.bg
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