
REȚETE DELICIOASE
CU DOAR O PICĂTURĂ DE ULEI  

AIR FRYER STAR
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GĂTEȘTE ALIMENTELE 
ÎNTR-UN MOD MAI SĂNĂTOS

Fă cunoștință cu Friteuza cu aer cald Air Fryer STAR, un ajutor 
de nădejde pentru mese mai sănătoase, gătite cu mai puține 
grăsimi. Prăjirea cu ajutorul aerului cald reprezintă una dintre 
cele mai populare modalități de a prepara diverse mâncăruri. Te 
bucuri de o crustă crocantă și un gust delicios, fără să folosești 
prea mult ulei. 

Savurează toate mâncărurile tale preferate, precum cartofi 
prăjiți și burgeri, dar fără să te simți vinovat. Revoluționara 
Friteuză cu aer cald Air Fryer STAR transformă toate 
mâncărurile nesănătoase în variante sănătoase cu tehnologia 
aerului fierbinte. Pune în coș carne, legume sau chiar produse 
de patiserie și vezi cum capătă o culoare maronie. 

Friteuza cu aer cald Air Fryer STAR este mai sigură și mai 
eficientă decât o friteuză tradițională sau chiar decât un cuptor. 
Diferența este clară - nu există grăsimi excesive sau mirosuri 
neplăcute în bucătărie, ci doar mâncare prăjită delicioasă și 
crocantă. Secretul constă în fluxul de aer ciclonic supraîncălzit, 
care asigură faptul că preparatele vor fi crocante la exterior și 
gătite uniform la interior.

Bucură-te de preparate prăjite fără să folosești prea mult ulei!
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ÎNCĂ NU V-AȚI CONVINS DE 
BENEFICIILE FRITEUZEI CU AER CALD?

PRĂJIT
CU AER CALD

PRĂJIT
ÎN ULEI

3,4 g grăsime/ 
100 g
192 kcal

4x 
mai puțină
 grăsime

ȘNIȚEL VIENEZ

12,9 g grăsime / 100 g 
264 kcal

9,1 g grăsime/ 
100g 
243 kcal

40% 
mai puțină
 grăsime

SEA FOOD

14,06 g grăsime /100g 
288 kcal

8,4 g grăsime/ 
100g 
198 kcal

45% 
mai puțină
 grăsime

DRUM STICKS 

15,5 g grăsime /100g 
261 kcal

<0,3 g grăsime/ 
100g
145 kcal 

95% 
mai puțină
 grăsime

FRENCH FRIES 

7,4 g grăsime /100 g
186 kcal
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MĂNÂNCĂ
ȘI FII SĂNĂTOS

Dacă până acum credeai că acest aparat casnic multifuncțional este greu 
de folosit, adevărul este chiar opusul. Doar umple coșul pentru prăjit cu 
ingrediente, setează temperatura și timpul de gătire și ai terminat. 

Este foarte ușor să pregătești chipsuri de casă, dar această friteuză poate 
face mult mai multe! Este ideală pentru a pregăti preparatele favorite 
ale familiei tale, dar cu mai puține grăsimi. Poți pregăti cartofi, carne, 
pește, pizza, alimente congelate sau chiar și dulciuri. Este, de asemenea, 
alegerea perfectă pentru reîncălzirea mâncărurilor. 

Friteuza cu aer cald Air Fryer STAR are un temporizator de până la 30 de 
minute, precum și un coș încăpător de 3,5L și o tavă detașabilă, fapt ce 
ușurează procesul de colectare a grăsimii. Temperatura este reglabilă, de 
la 80°C la 200°C. Aceasta asigură o tratare termică rapidă și uniformă în 
tot coșul, iar circulația mai bună a aerului înseamnă rezultate mai bune – 
mâncare super-crocantă cu mai multă savoare.

Oprirea automată are indicator sonor, care este declanșat în momentul 
în care preparatele sunt deja gata, așadar, nu mai ești nevoit să le 
monitorizezi permanent. Mai mult decât atât, friteuza se oprește automat 
pentru a preveni supraîncălzirea alimentelor și a dispozitivului. Coșul și 
tava  sunt detașabile și se pot spăla în mașina de spălat vase.

     

Tehnologie specială cu aer fierbinte 
pentru mâncăruri crocante, prăjite 

sau coapte fără ulei

Coș de 3,5 L cu înveliș antiaderent 
pentru până la 875 g de cartofi prăjiți 

sau 625 g de carne gătite odată

Extra rapid – pregătește o porție de 
cartofi prăjiți în doar 8 minute

8 MIN
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În limita stocului, sunt disponibile trei accesorii adiționale pe care le poți 
cumpăra pentru a se potrivi perfect cu Friteuza cu aer cald Delimano 
STAR și acestea vor face mai ușoară prepararea tuturor rețetelor tale 
preferate:

Tavă de copt pentru Friteuza cu aer cald STAR   –  
prezintă o suprafață care previne lipirea și poate fi 
pusă în mașina de spălat vase; astfel nici o mâncare 
nu va rămâne lipită de ea, iar curățarea va fi rapidă 
și ușoară.

  

Stativul pentru Friteuza cu aer cald STAR – îți 
permite să prepari eficient mâncăruri în două 
straturi – orice de la crenvurști în aluat la legume 
coapte și burgeri.

  

Stativul cu frigărui pentru Friteuza cu aer cald STAR 
– este accesoriul perfect pentru a prepara frigărui 
pentru un picnic gustos. Folosește țepușele pentru 
a găti frigăruile pe stratul de sus.
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CUPRINS
PREPARATE DIN CARNE gătite la Friteuza cu Aer Cald STAR
8       Chiftele de petrecere 
10     Ciolane de porc cu pâine
12     Piept de curcan
14     Ciolane de porc cu unt și usturoi
16     Friptură înăbușită de vacă
18     Cordon Bleu de pui fără făină
20     Buzunare cu șuncă și ouă
22     Empanadas mexicane de pui
24     Tortellini cu prosciuto
26     Vită Wellington

REȚETE VEGETARIENE gătite la Friteuza cu Aer Cald STAR
30     Fasole verde friptă
32     Arancini cu quinoa
34     Rulouri de pizza vegetariană
36     Frittata
38     Ciuperci cu usturoi
40     Burgeri vegetarieni
42     Baghetă de pâine detașabilă cu cinci brânzeturi
44     Rulouri Sushi vegane
48     Bile Mac’n Cheese
50    Tempeh Kababs fripte

REȚETE DULCI gătite la Friteuza cu Aer Cald STAR
54     Chipsuri de mere 
56     Gogoși
58     Oreo fripte
60     Prăjitură cu lămâie
62     Prăjitură cu morcovi și cafea
64     Churro cu sos de ciocolată
66     Mere coapte
68     Plăcinte de mână cu mere
70     Terci de ovăz copt
72     Batoane Granola
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PREPARATE
DIN CARNE

Carnivorii înrăiți spun că pentru ei 
nu există masă fără carne.  Vei fi 
uimit la cât de simplu și de sănătos 
poți să prepari carnea în Friteuza 
cu Aer Cald STAR. S-ar putea să fii 
atât de entuziasmat că vei încerca 
cele 10 rețete. 
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CHIFTELE DE PETRECERE

 LA  FRITEUZA CU AER CALD 

Timp de preparare: 35 min    Porții: 24
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INGREDIENTE 
• 450 g de carne de vită tocată
• ¾ de cană de ketchup de roșii
• 1 lingură de tabasco
• 2 ½ linguri de sos Worcester
• ¼ cană de oțet
• 1 lingură de suc de lămâie
• ½ cană de zahăr brun
• ½ lingură de muștar uscat
•  3 fursecuri cu ghimbir zdrobite
 
PREPARARE
• Pune toate ingredientele cu excepția cărnii de vită tocate într-un 

bol și amestecă bine.
• Adaugă apoi carnea de vită și amestecă bine.
• Modelează amestecul în chiftele de mărime medie și pune-le în 

Friteuza cu aer cald Air Fryer STAR.
• Setează temperatura la 190° C timp de 15 minute sau până devin 

crocante și bine făcute la mijloc.
• Înfige-le bețișoare colorate din lemn sau bețe pentru frigărui și 

servește-le.

Timp de preparare: 35 min    Porții: 24

Cu Stativul pentru Friteuza cu aer cald de 
la Delimano poți să folosești eficient tava de 
copt și să faci mai multe chiftele deodată!
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COTLET DE PORC CU PÂINE 

ÎN FRITEUZA CU AER CALD

Timp de preparare: 15 min    Porții: 5
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INGREDIENTE
• 5 cotlete de porc fără os
• 100 g de făină
• 2 linguri de ulei de măsline
• 75 ml de suc de mere
• 1 ou mare
• 4 felii de pâine de casă
• 1 lingură de condimente pentru porc
• 3 linguri de pătrunjel
• Sare
• Piper
 
PREPARARE
• Preîncălzește Friteuza cu aer cald 2 minute la 175°C.
• Macină pâinea pentru a obține pesmet.
• Asezonează cotletele de porc cu puțină sare și piper.
• Apoi freacă carnea cu puțin ulei de măsline.
• Adaugă într-un bol făina simplă cu sare, piper și condimentele 

pentru porc.
• Într-un al doilea bol bate oul cu suc de mere.
• Într-un al treilea bol adaugă pesmetul cu sare, piper și pătrunjel.
• Pune cotletele de porc în făină, apoi în amestecul cu ou și, în 

final,ocoperă-le cu un strat consistent de pesmet.
• Frige cu aer la175°C ciolanele de porc timp de 10 minute.

Pentru pesmet de casă făcut oricând  perfect folosește  
Tocătorul Delimano Joy Chopper PRO. 
Fără efort, cu doar câteva apăsări.
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PIEPT DE CURCAN 

ÎN FRITEUZA CU AER CALD

Timp de preparare: 60 min    Porții: 4
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INGREDIENTE
• 1800 g de piept de curcan cu piele
• 1 lingură de ulei de măsline
• 2 linguri de sare

PASTA de unt
• 2 linguri de unt
• ½ lingură de praf de piper roșu
• 1 lingură de cimbru uscat
• ½ lingură de oregano uscat

PREPARARE
• Amestecă ingredientele pentru pasta de unt într-un bol mic și 

întinde-o ușor sub pielea pieptului de curcan.
• Unge tot pieptul de curcan  cu ½ lingură de ulei.
• Asezonează ambele părți cu sare, iar apoi freacă uleiul rămas pe 

marginile pielii.
• Preîncălzește friteuza cu aer cald la 180°C și frige cu pielea în jos 

timp de 20 de minute, întoarce și frige până când temperatura 
din interior este de 80°C (folosind un termometru instant) pentru 
30 - 40 de minute sau mai mult, în funcție de dimensiunea 
pieptului de curcan.

• Lasă să stea timp de 10 minute înainte de a-l tăia.
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COTLET DE PORC 

CU UNT ȘI USTUROI 

ÎN FRITEUZA CU AER CALD

Timp de preparare: 20 min    Porții: 2
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INGREDIENTE
• 4 bucați cotlet de porc cu os 
• 1 lingură de unt de cocos
• 1 lingură de ulei de cocos
• 2 linguri de căței de usturoi
• 2 linguri de pătrunjel
• Sare
• Piper

 
PREPARARE
• Preîncălzește friteuza cu aer cald la 175°C.
• Adaugă într-un bol toate condimentele, uleiul și untul de cocos, 

precum și usturoiul ras. Pune amestecul pe ambele părți ale 
cotletelor de porc, învelește-le în folie de aluminiu și refrigerează 
timp de o oră.

• Scoate cotletele din folia de aluminiu iar sosul marinat rămas 
toarnă-l peste cotlete.

• Pune cotletele pe tava de copt a Friteuzei cu aer cald și frige-le 
timp de 8 minute pe o parte și apoi 8 minute pe cealaltă.

• Servește-le cu o salată de legume și stropește puțin ulei de 
măsline extra.
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FRIPTURĂ ÎNĂBUȘITĂ 

ÎN FRITEUZA CU AER CALD

Timp de preparare: 8-24 ore              Porții: 4
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INGREDIENTE
• 1/2 cană de suc de portocale
• 3 linguri de sos de soia
• 3 linguri de zahăr brun
• 1 lingură de sos Worcestershire
• 1200 – 1800 g de carne de vită dezghețată
• 1 lingură de sare
• 1/2 lingură de piper

 
PREPARARE
• Amestecă sucul de portocale cu sosul de soia, zahărul brun și 

sosul Worcestershire până se dizolvă zahărul.
• Toarnă peste carne și marinează timp de 8-24 de ore.
• Pune carnea de vită în coșul Friteuzei cu aer cald.
• Presară sare și piper deasupra.
• Setează temperatura la 200° C timp de 30 de minute, întorcând 

carnea la jumătatea timpului.
• Lasă să stea timp de 3 minute.
• Taie în felii groase și servește.

Deși această rețetă ia mult timp pentru preparare, crede-ne, va 
merita așteptarea. 
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CORDON BLEU DE PUI 

FĂRĂ FĂINĂ ÎN FRITEUZA 
CU AER CALD

Timp de preparare: 35 min    Porții: 2
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INGREDIENTE 

PREPARARE
• Preîncălzește Friteuza cu aer cald la 180°C.
• Pune pieptul de pui pe un tocător. Taie-l orizontal în jumătate, dar 

nu până în capăt, ca să poți să îl umpli.
• Presară pe toate părțile sare, piper și tarhon.
• Amestecă bine, într-un bol, brânza moale, usturoiul și pătrunjelul.
• Pune un strat din amestecul cu brânză pe fiecare bucată de pui și 

acoperă cu ½ felie de cheddar și ½ felie de șuncă.
• Răsucește stâns fiecare bucată pentru a forma un rulou de pui.
• Pune într-un bol oul bătut, iar în altul pune ovăzul și cimbrul 

amestecate.
• Tăvălește rulourile de pui în amestecul de ovăz cu cimbru, apoi în 

ou și din nou în amescecul de ovăz.
• Pune rulourile de pui pe o foaie de copt în Friteuza cu aer cald 

timp de 30 de minute la 180°C. 
• După 20 de minute întoarce-le ca să fie ambele părți crocante.
• Servește cu piure de cartofi.

•  2 bucați piept de pui
• 1felie de brânză Cedar
• 1 lingură de brânză moale
• 1 felie de șuncă
• 20 g de ovăz
• 1 ou bătut

• 1 lingură de pastă de usturoi 
• 1 lingură de pătrunjel
• 1 lingură de tarhon
• 1 lingură de cimbru
• Sare
• Piper
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BUZUNARE DE ȘUNCĂ 
CU OU 

ÎN FRITEUZA CU AER CALD

Timp de preparare: 25 min    Porții: 2
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INGREDIENTE
• 1 ou mare
• 2 linguri de lapte integral (3,5% grăsime)
• 2 linguri de unt
• 30 g de felii subțiri de șuncă, tocate
• 2 linguri de brânză Cedar rasă
• 1 tub (cca. 120 g) de rulouri semilună refrigerate

PREPARARE
• Preîncălzește Friteuza cu aer cald la 180°C.
• Amestecă oul și laptele într-un bol mic.
• Într-o tigaie mică încălzește untul până devine fierbinte.
• Adaugă amestecul cu ou;  gătește și amestecă la foc mediu până 

ouăle se așază complet.
• Îndepărtează de pe foc. Împăturește în șuncă și brânză.
• Separă aluatul semilună în 2 dreptunghiuri.  Adaugă umplutura în 

mijlocul fiecăruia.
• Împăturește aluatul peste umplutură. Ciupește marginile ca să se 

închidă.
• Acoperă în folie de aluminiu o tavă de copt care să încapă în 

coșul Friteuzei cu aer cald STAR (sau cumpără cel mai bun 
accesoriu - Tava de copt pentru Friteuza cu aer cald) și așază 
buzunarele pe un singur strat.

• Frige cu aer cald până  se rumenesc, 8 – 10 minute.
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EMPANADAS MEXICANE 
CU PUI 

ÎN FRITEUZA CU AER CALD

Timp de preparare: 20 min    Porții: 2
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INGREDIENTE

PREPARARE
•  Într-un bol mare amestecă puiul mărunțit cu brânza Cedar, ceapa 

verde tocată, piperul măcinat, coriandrul, praful de usturoi, 
chimenul pisat, sosul picant, sare și piper.

•  Derulează aluatul de plăcintă pe o suprafață presărată cu făină.
•  Folosind un tăietor de fursecuri de 13 cm, decupează cât mai 

multe cercuri posibil.
•  Cu un făcăleț întinde resturile și continuă să tai cercuri până 

se termină aluatul. Vei obține cam 10 cercuri dintr-un aluat de 
plăcintă.

• Repetă aceiași pași cu celălalt rulou de aluat.
• Pune cam o lingură din puiul mărunțit în mijlocul aluatului.
• Umezește marginile cu amestecul de ou și apă.
•  Împăturește aluatul în două peste umplutură, formând un 

semicerc, apoi folosește-ți degetele pentru a apăsa ușor ca să 
închizi marginile. Folosește o furculiță pentru a lipi marginile.

• Unge fiecare empanada cu amestec de ou cu apă.
• Frige cu aer la 200°C empanadele timp de 10 minute.

Opțional: Servește-le fierbinți cu sos de coriandru.

• 1 cutie de aluat de plăcintă 
refrigerat (2 role)

• 1 cană de pui rotisat, mărunțit
• ½ cană de brânză cedar mărunțită
• ¼ cană de ceapă verde tocată
• ½ cană de coriandru tocat
• Piper
• ½ lingură de praf de usturoi
• ½ lingură de chimen pisat
• 2 linguri de sos picant
• Sare și piper după gust
• Amestec de ou cu apă (1 ou bătut 

cu 1 lingură de apă)

Sos de coriandru
• ½ cană de smântână
• 1 lingură de ceapă 

verde/ praz tocat
• ½ cană de coriandru 

tocat
• ¼ lingură de piper 

cayenne
• ¼ lingură de piper 

afumat
• Sare după gust
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TORTELLINI CU PROSCIUTO 

ÎN FRITEUZA CU AER CALD

Timp de preparare: 25 min    Porții: 2
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INGREDIENTE
• 1 lingură de ulei de măsline
• 3 linguri de ceapă tocată mărunt
• 4 căței de usturoi tocați grosier
• 1 conservă (cca. 400 g) de pastă de roșii 
• 1 lingură de busuioc proaspăt, tocat
• ½ lingură de sare
• ¼ lingură de piper
• 2 ouă mari
• 2 linguri de lapte
• 2/3 cană de pesmet condimentat
• 1 lingură de praf de usturoi
• 2 linguri de brânză rasă
• 1 lingură de pătrunjel verde, tocat
• 1 pachet (cca. 250g) de tortellini cu prosciuto și ricotta 
• Ulei spray de gătit

PREPARARE
• Într-o cratiță mică, încălzește uleiul la foc mediu
• Pune la călit ceapa și usturoiul până se frăgezesc, 3 - 4 minute, 

amestecând pentru a nu se arde.
• Adaugă în cratiță pasta de roșii, busuiocul, sarea și piperul.
• Lasă să dea în fiert, apoi redu focul.
• Fierbe la foc mic, fără capac, timp de 10 minute. 
• Între timp preîncălzește Friteuza cu aer cald la 175 °C.
• Într-un bol mic bate ouă și lapte.
• În alt bol combină pesmet, praf de usturoi, brânză, pătrunjel și 

sare.
• Înmoaie tortellini în amestecul cu ou, apoi în cel cu pesmet 

pentru a le acoperi.
• În serii, aranjează tortellini pe un singur strat pe tava unsă cu 

grăsime din coșul Friteuzei cu aer cald, stropește cu sprayul de 
gătit.

• Frige cu aer cald până se rumenesc, 4 - 5 minute.
• Întoarce, stropește din nou cu spray de gătit. Frige cu aer cald 

până se rumenesc, încă 4 - 5 minute.
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VITĂ WELLINGTON 

ÎN FRITEUZA CU AER CALD

Timp de preparare: 60 min    Porții: 3
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INGREDIENTE
• 450 g de vită file
• 1 lingură de ulei
• 230 g de foietaj
• 100 g de pate sau ciuperci duxelle
• 2 gălbenușuri de ou
• Piper negru proaspăt pisat
• Sare de mare

PREPARARE
• Preîncălzește o tigaie până e foarte fierbinte.
• Freacă uleiul peste vita file și pune-o repede în tigaie pentru a 

izola carnea. Nu trebuie să o gătești.
• Ia vita file din tigaie.
• Desfă foietajul într-o formă dreptunghiulară astfel încât forma sa 

să fie cu circa 2 cm mai lungă pe fiecare parte decât lungimea 
file-ului -  acest pas este necesar pentru ca foietajul în plus să 
poată fi împăturit pe capetele expuse ale cărnii.

• Întinde pate-ul sau amestecul de ciuperci peste file, apoi pune 
file-ul peste foietaj.

• Împăturește foietajul peste carne până este acoperită complet, 
iar apoi taie foietajul rămas.

• Unește capetele foietajului ungând cu puțin gălbenuș de ou pe la 
margini și apăsându-le ușor împreună.

• Apoi împăturește marginile care atârnă din laturile file-ului și 
sigilează-le cu mai mult gălbenuș.

• Pune file-ul Wellington împăturit în tava grill a Friteuzei cu aer 
cald. Netezește suprafața cu gălbenuș de ou și răcește în frigider 
pentru 20 de minute.

• Preîncălzește Friteuza cu aer cald la 175°C.
• Înțeapă suprafața Wellington-ului împăturit de 4, 5 ori. Aceasta 

va permite aburului să iasă din foietaj în timpul gătirii.
• Frige friptura în Friteuza cu aer cald timp de 30 de minute.
•  Scoate și lasă să stea 10 minute înainte de a servi.
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REȚETE VEGETARIENE 
PENTRU FRITEUZA       

CU AER CALD
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Dacă ești vegetarian sau ți-ar plăcea să prepari oricare 
din mâncărurile vegetariene pentru festin, doar aruncă 
o privire pe rețetele de mai jos. Două dintre rețete nu 
sunt doar vegetariene, ci chiar vegane.
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FASOLE VERDE FRIPTĂ 

ÎN FRITEUZA CU AER CALD

Timp de preparare: 12 min    Porții: 2
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INGREDIENTE
• Circa 25 de păstăi de fasole verde
• 1 ou
• 1 albuș de ou
• ¼ cană de pesmet panko
• ¼ cană de pesmet din făină integrală de grâu
• 2 linguri de brânză parmezan rasă
• ½ lingură de praf de usturoi
• 1/8 lingură de sare
• 1/8 lingură de piper negru

PREPARARE
•  Pregătește păstăile de fasole verde: clătește-le și usucă-le 

temeinic. Taie orice capete care arată diferit.
•  Adaugă ou și albuș de ou într-un bol, bate 30 de secunde pentru a 

le amesteca complet. 
•  Într-un alt bol adaugă panko, pesmet normal, usturoi praf, brânză, 

sare și piper,  amesteca bine și pune deoparte.
•  Pregătește o linie de asamblare cu fasolea verde, pasta de ouă și 

amestecul de pesmet una lângă alta.
•  Ia o mână de păstăi, pune-le în pasta de ouă și acoperă-le bine. 

Ridică cu un clește câteva păstăi, lasă-le să se scurgă puțin, apoi 
pune-le în amestecul de pesmet. Agită-le până când sunt complet 
acoperite cu pesmet.

•  Așează-le una lângă alta cu un pic de spațiu între ele, în Friteauza 
cu aer cald, repetă până când și rest păstăilor sunt complet 
acoperite cu pesmet, apoi pune-le în Friteuza cu aer cald.

• Frige cu aer la 200° C timp de 5 minute. 
•  Mișcă cu grijă păstăile, întorcându-le dacă e nevoie, apoi mai lasă-

le încă două minute în Friteuza cu aer cald.
• Servește-le imediat alături de sosul tău preferat.

Pesmetul panko este un pesmet în stil japonez făcut din pâine albă fără coajă. Rezultatul este un 
pesmet mai ușor, mai aerat, care absoarbe mai puțină grăsime și rămâne mai mult timp crocant.
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ARANCINI CU QUINOA 

ÎN FRITEUZA CU AER CALD

Timp de preparare: 25 min    Porții: 3
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INGREDIENTE
•  1 pachet (cca. 225 g) de quinoa gata de servit sau 1 ¾ căni de 

quinoa gătită
• 2 ouă mari, bătute ușor, folosite împărțit
• 1 cană de pesmet împărțită în 2
• ¼ cană de brânză parmezan rasă
• 1 lingură de ulei de măsline
• 2 linguri de busuioc proaspăt, tocat sau 2 linguri de busuioc uscat
• ½ lingură de praf de usturoi
• ½ lingură de sare
• 1/8 lingură de piper
• 6 cuburi de brânză mozzarela slabă (2 cm fiecare)
• Ulei sau spray de gătit
• Sos de paste încălzit, opțional

PREPARARE
• Preîncălzește Friteuza cu aer cald la 190°C.
• Prepară quinoa conform instrucțiunilor de pe pachet.
•  Amestecă în quinoa un ou, ½ cană de pesmet, brânza parmezan, 

ulei, busuioc și condimente.
•  Împarte în 6 porții. Modelează fiecare porție în jurul cubului de 

mozzarella, ca să formeze o bilă.
•  Pune oul rămas și ½ cană de pesmet în două boluri.
• Înmoaie bilele de quinoa în ou, apoi rostogolește prin pesmet.
• Pune-le în coșul Friteuzei cu aer cald, stropește cu ulei.
• Frige în aer card până se rumenesc, 6 – 8 minute.
• Dacă dorești, servește cu sos de paste.

Cu Stativul pentru Friteuza cu aer cald de la 
Delimano poți să folosești eficient coșul friteuzei– 
să coci mai mult deodată – pe straturi! 
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RULOURI DE PIZZA 

VEGETARINĂ ÎN FRITEUZA 
CU AER CALD

Timp de preparare: 20 min    Porții: 10
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INGREDIENTE
• 1 cană de iaurt grecesc
•  Făină care dospește singură sau înlocuiește cu făina generică și 

praf de copt. La o cană de făină se adaugă 2 linguri de praf de copt.
• 1 lingură de pastă de roșii
• ½ cană de mozzarella rasă sau brânză cheddar
• ½ ceapă mărunțită
• ¼ cană de Capsicum sau gogoșar mărunțit
• ¼ de măsline tăiate pe jumătate
• ¼ cană de ciuperci
• Ananas – este opțional, dar foarte recomandat

PREPARARE
•  Preîncălzește Friteuza cu aer cald la 180°C fie folosind setarea de 

preîncălzire sau pornind Friteuza timp de 5 minute la temperatura 
aceasta.

• Pune iaurtul grecesc într-un bol, adaugă o cană de făină și  
   amestecă bine.
•  Treptat, adaugă restul de făină până ce aluatul începe să capete 

consitență.
•  Întoarce aluatul pe o suprafață bine presărată cu făină și 

frământă-l cu mâinile un minut sau două. Dacă aluatul e încă 
lipicios, adaugă niște făină și continuă să frămânți.

•  Aluatul e gata când își păstrează forma și nu se lipește.
•  Modelează aluatul într-un dreptunghi, îmtinde pastă de roșii 

deasupra și apoi presară restul ingredientelor peste.
•  Rulează aluatul strâns, apoi taie-l în 8 bucăți egale. Împrăștie 

bucățile în coșul Friteuzei cu aer cald sau în tăvi, păstrând puțin 
spațiu între bucăți pentru a lăsa loc aluatului să crească. Presară 
puțină brânză pe fiecare rulou.

•  Frige cu aer cald timp de 10 – 15 minute sau până ce aluatul e 
auriu și bine pătruns.

• Mută rulourile pe un grătar de metal pentru a se răci complet.
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FRITTATA ÎN FRITEUZA 

CU AER CALD

Timp de preparare: 35 min    Porții: 2
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INGREDIENTE
• 250 g de cartofi dulci
• 200 g de ardei asortați
• 1 lingură de frunze de spanac
• 2 linguri de ulei de măsline extravirgin
• 4 ouă mari
• 2 linguri de smântână pentru gătit
• 56 g de brânză parmezan
• 6 roșii cherry înjumătățite
• 1 lingură de oregano
• 2 linguri de cimbru
• Sare
• Piper

PREPARARE
•  Curăță cartofii dulci. Taie cuburi ardeii asortați și cartofii dulci. 

Pune-i într-un bol și adaugă ulei de măsline, cimbru, sare și piper.
• Amestecă cu mâinile până totul e bine acoperit.
•  Pune totul în tava de copt pentru Friteuza cu aer cald și frige cu aer 

la 180°C timp de10 minute.
•  Bate ouăle cu smântâna, adaugă sare și piper extra și amestecă 

jumătate din brânza parmezan rasă.
•  Când Friteuza cu aer cald scoate un sunet de avertizare, încarcă 

legumele în tigaia de copt a friteuzei, incluzând spanacul înmuiat, 
apoi toarnă peste amestecul cu ou.

•  Deasupra amestecului de ou și roșii cherry, presară cu sare, piper, 
oregano și ce a rămas din brânza parmezan

• Frige cu aer la 180°C 16 minute, intoarce și lasă alte 5 minute tot la 
   160°C.
• Lasă să se răcească ușor, feliază și servește.

Tava de copt pentru Friteuza cu aer cald  este o 
componentă indispensabilă pentru friteuză. Este perfectă 
nu doar pentru focaccia, poți prepara mini pizza, plăcinte 
vegetariene, prăjituri...
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CIUPERCI CU USTUROI 

ÎN FRITEUZA CU AER CALD

Timp de preparare: 18 min    Porții: 3
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INGREDIENTE
• 200 g de ciuperci
• 4 căței medii de usturoi
• 1 lingură de unt
• 1 lingură de ulei de măsline
• Sare
• Piper

PREPARARE
• Taie ciupercile în jumătăți și spală-le rapid.
• Curăță și feliază subțire cățeii de usturoi.
•  Pune folie de aluminiu într-o tigaie de gătit care să încapă în coșul 

Friteuzei cu aer cald (sau cumpără cel mai bun accesoriu - Tava de 
copt pentru Friuteuza cu aer cald).

• Pune în ea ciupercile, usturoiul, sare, piper și ulei de măsline.
• Amestecă bine ciupercile cu ulei de măsline ca să fie bine 
acoperite.
• Pune bucăți mici de unt deasupra ciupercilor.
•  Pune tava de copt în Friteuza cu aer cald și frige timp de 8 minute 

la 180°C.
• Când sunt gătite, servește-le calde în farfurii pentru tapas.
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BURGERI VEGETARIENI ÎN 

FRITEUZA CU AER CALD

Timp de preparare: 20 min    Porții: 4
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INGREDIENTE
• 500 g de cartofi dulci
• 800 g de conopidă
• 190 g de morcovi
• 1 cană de năut
• 2 căni de pesmet din făină integrală
• 1 cană de brânză mozzarella rasă
• 1 lingură de verdețuri asortate
• 1 lingură de busuioc
• Sare
• Piper

PREPARARE
•  Curăță și taie mărunt legumele și fierbe-le până devin moi – cu 

Oala Sub Presiune Delimano (vei găti legumele în mai puțin de 10 
minute).

•  Scurge legumele și, folosind un șervet de ceai, stoarce excesul de 
umiditate pentru ca legume să fie destul de uscate.

• Adaugă năutul și zdrobește legumele împreună.
• Adaugă pesmetul și amestecă bine.
• Adaugă condimentele și modelează formele de burgeri.
• Presară brânza rasă ca să fie complet acoperiți cu brânză.
•  Pune burgerii vegetarieni în Friteuza cu aer cald și frige cu aer la 

180°C timp de 10 minute. 
•  După aceasta lasă alte 5 minute la 200°C pentru a obține acea 

textură aspră de burger vegetarian.
• Servește-i calzi în chifle și salată.
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BAGHETĂ DE PÂINE DETAȘABILĂ 

CU CINCI BRÂNZETURI ÎN 

FRITEUZA CU AER CALD

Timp de preparare: 19 min    Porții: 2
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INGREDIENTE
• 1 baghetă de pâine
• 100 g de unt
• 2 linguri de pastă de usturoi 
• 30 g de brânză cheddar
• 30 g de brânză de capră
• 30 g de mozzarella
• 30 de g de brânză moale
• 30 g de brânză edam
• 2 linguri de arpagic
• Sare
• Piper

PREPARARE
•  Rade brânzeturile tari în patru grămezi separate și pune-le 

deoparte.
• Într-o cratiță topește untul la foc mediu.
• Adaugă arpagicul, sarea, piperul și usturoiul.
• Călește pentru încă 2 minute și amestecă bine. Pune deoparte.
• Cu un cuțit pentru pâine de calitate creează mici fante în pâine.
•  Adaugă unt cu usturoi în fiecare fantă. Apoi acoperă-le cu brânza 

moale pentru a le da un minunat gust cremos.
•  Pune puțină brânză de capră și cheddar în jumătate din fante, 

edam și mozzarella în restul fantelor.
•  Pune în Friteuza cu aer cald pentru 4 minute sau până se topește 

brânza iar pâinea e minunată și caldă, apoi servește imediat.
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Timp de preparare: 1 h 20 min    Porții: 3

RULOURI DE SUSHI 

ÎN FRITEUZA CU AER CALD
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INGREDIENTE
SALATĂ KALE
• 1 ½ căni de kale tăiată (fără nervuri)
• ½ lingură de oțet
• ¾ lingură de ulei de susan prăjit
• 1/8 lingură de usturoi praf
• ¼ lingură de ghimbir pisat
• ¾ lingură de sos de soia
• 1 lingură de semințe de susan

RULOURI DE SUSHI
• 3 căni de orez fiert și răcit
• 3 foi de sushi nori
• 1 avocado – feliat

SRIRACHA MAYO
• ¼ cană de maioneză vegană
• Sriracha (sau sos de chilli) după gust

PREPARARE
SALATĂ KALE
Într-un bol mare combină kale, oțet, ulei de susan, usturoi praf, 
ghimbir pisat și sos de soia. Cu mâinile curate, amestecă salata până 
devine verde aprins și se înmoaie. Amestecă semințele de susan și 
pune deoparte.

SRIRACHA MAYO
Într-un bol scund și larg, bate împreună maioneza vegană cu 
sriracha până ajungi la gustul picant care îți place.
Începe cu o linguriță și mai adaugă câte jumătate de linguriță o dată, 
până ai gustul picant pe care îl dorești!
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KALE ȘI RULOURILE DE SUHI

• Întinde o foaie de nori pe o suprafață uscată. 
• Cu degetele ușor umede, ia o mână de orez și întinde-o pe 

foaia nori. Ideea este să obții un strat subțire de orez care 
acoperă aproape toată foaia. De-a lungul unei margini, va 
trebui să lași cam 12 mm de foaie de alge goală pentru că 
aceasta este fâșia care îți va închide ruloul.

• În capătul opus părții goale, întinde cam 2-3 linguri de 
salată kale, și acoper-o cu câteva bucăți de avocado.

• Începând de la capăt cu umplutura, rulează sushi-ul, 
apăsând ușor pentru a obține un rulou frumos și strâns.

• Când ajungi în capăt, folosește bucata goală de fâșie 
pentru a închideruloul. Dacă e nevoie, umezește-ți vârfurile 
degetelor și umezește bucata goală de foaie de alge pentru 
a o lipi. 

• Repetă pașii pentru a face încă 3 rulouri de sushi.



47

FRIGE ȘI FELIAZĂ

• Toarnă pesmetul panko într-un bol întins și scund.
• Apucă primul rulou de sushi, și acoperă-l cât poți de bine 

în maioneza sriracha, apoi în panko. Pune sulul în coșul 
Friteuzei cu aer cald. 

• Repetă operațiunea cu restul rulourilor de sushi.
• Frige cu aer la 200° C pentru 10 minute, scuturând ușor după 

5 minute. Când rulourile sunt destul de reci, ia un cuțit bun și, 
foarte ușor, taie-le în 6 - 8 bucăți.

• Când tai, gândește-te că tai cu delicatețe și nu apăsa prea 
tare cu cuțitul. Altfel nu vei face decât să scoți salata kale și 
avocado afară prin capetele sulului.

• Serverște cu sos de soia pentru înmuiat.
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BILE MAC’N CHEESE 

ÎN FRITEUZA CU AER CALD

Timp de preparare: 50 min    Porții: 4
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INGREDIENTE
• 200 g de macaroane
• ¼ cană de lapte
• 4 linguri de margarină
• ¾ cană de brânză cheddar
• 1 cană de pesmet
• ½ lingură de sare
• ½ lingură de mirodenii, usturoi praf
• 2 ouă mari
• Ulei

PREPARARE
• Toarnă apă și dă în fiert la foc mare. Adaugă și amestecă 

macaroanele. Fierbe 7 - 8 minute, până devin moi, mestecând 
ocazional. Scurge, nu clăti. 

• Amestecă brânza, sosul, laptele și margarina. Adaugă cheddar și 
amestecă până s-au îmbinat bine, iar brânza este topită.

• Refrigerează macaroanele și brânza până se întăresc, timp de 2 
ore sau peste noapte. Formează bile de 4 cm din macoaroanele 
cu brânză și pune-le pe o tavă acoperită cu hârtie de copt.

• Lasă la rece timp de o oră.
• Preîncălzește Friteuza cu aer cald la 175°C. Pulverizează coșul 

cu spray de gătit pentru a nu se lipi.
• Amestecă pesmetul, sarea și usturoiul pudră împreună într-un 

bol mediu. Înmoaie fiecare bilă în ouă bătute, iar apoi în pesmet. 
• Pune bilele mac’n cheese în coșul Friteuzei cu aer cald pe un 

singur strat, având grijă să nu se atingă; gătește pe loturi dacă 
este necesar. Frige cu aer cald în Friteuza preîncălzită timp de 
6 până la 8 minute. Întoarce și mai frige încă 3 - 4 minute, până 
devin galben-aurii.

Cu  Stativul pentru Friteuza cu aer cald 
Delimano poți să folosești eficient coșul 
friteuzei– coci mai multe deodată!
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TEMPEH KABABS VEGANE 

ÎN FRITEUZA CU AER CALD

Timp de preparare: 20 min    Porții: 4
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INGREDIENTE
• 225 g de tempeh
• ¾ cană de fiertură de legume
• Suc de la 2 lămâi
• ¼ cană de tamari sau sos de soia 
• 2 linguri de ulei de măsline extra virgin
• 1 lingură de sirop de arțar sau sirop de agave
• 2 linguri de chimen măcinat
• 1 lingură de turmeric măcinat
• ½ lingură de piper negru măcinat
• 3 căței de usturoi tocați
• 1 ceapă roșie medie tăiată în 4
• 1 mic ardei verde, feliat subțire
• 1 cană de ciuperci rotunde cu coadă feliate
• 1 cană de roșii cherry tăiate în două

PREPARARE
• Fierbe la aburi tempeh-ul 10 minute într-o cratiță pe aragaz. 

Combină tempeh-ul fiert cu sucul de lămâie, tamari, ulei, sirop de 
arțar, chimen, turmeric, piper și usturoi într-un bol mediu. 

• Taie tempeh-ul în 12 cuburi. Transferă-le într-un recipient etanș. 
Pune legumele într-un alt recipient etanș. Toarnă jumătate din sosul 
marinat peste tempeh și jumătate peste legume. Refrigerează-
le timp de 2 ore (sau chiar peste noapte). Scurge tempeh-ul și 
legumele, păstrând sosul. Pregătește frigărui din cate 4 cuburi de 
tempeh, alternând cu legume

• Pune frigăruile  în coșul Friteuzei cu aer cald pe stativul cu frigărui. 
Frige cu aer la 200° C timp de 5 minute.

• Întoarce kabab-urile și toarnă ușor restul sosului marinat peste 
ele.

• Frige cu aer cald încă 5 minute.

Stativul cu frigărui pentru Friteuza cu aer 
cald este cel mai bun accesoriu pentru prepararea 
frigăruilor, exact ca cele de la picnic, dar mult mai 
sănătoase – fără grăsimi în plus. 
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REȚETE DULCI 
PENTRU FRITEUZA 

CU AER CALD
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Indiferent cât de mult ai mâncat deja, mereu mai este 
loc pentru desert. Mai ales dacă desertul est esimlu și 
sănătos.
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CHIPS-URI CU MERE 

ÎN FRITEUZA CU AER CALD

Timp de preparare: 2 min    Porții: 4
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INGREDIENTE
• 6 mere roșii mari
• 1 lingură de ulei de măsline/ cocos
• 1 vârf de cuțit de scorțișoară

 
PREPARARE
• Feliază merele în felii subțiri.
• Așează-le în Friteuza cu aer cald și stropește-le ușor o lingură 

de ulei de măsline/ cocos.
• Frige cu aer la 180° C timp de 10 minute sau până devin 

rumene și crocante.
• Dă-le prin scorțișoară într-un bol mare și servește.
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GOGOȘI ÎN FRITEUZA 

CU AER CALD

Timp de preparare: 25 min    Porții: 4
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INGREDIENTE 
• 225 g de făină care dospește singură
• 50 g de zahăr pudră
• 50 g de zahăr brun
• 118 ml de lapte integral
• 1 lingură de praf de copt
• 2,5 linguri de unt
• 1 ou mare
• 50 g de unt
• 100 g de zahăr glazurat
• ½ lingură de colorant alimentar roz
• 1 lingură de frișcă
• ¼ cană de căpșuni proaspete trecute prin blender

PREPARARE
• Preîncălzește Friteuza cu aer cald la 180°C.
• Într-un bol mediu bate împreună unt, făină, zahăr pudră și zahăr 

brun.
• În alt bol amestecă ușor lapte, unt și ou. Enită să amesteci 

excesiv.
• Cu un tăietor îndepărtează centrul pentru a face forme de gogoși. 

Unge cu grăsime o foaie de copt în Friteuza cu aer cald și adaugă 
gogoșile.

• Frige cu aer la 180° C  timp de 25 min sau până revin la forma 
inițială când sunt apăsate ușor.

• Lasă să se răcească 5 minute până pregătești glazura.
• Topește untul și, treptat, adaugă zahărul glazurat până obții o 

mixtură cremoasă.
• Adaugă colorantul alimentar, frișca și căpșunele zdrobite, și 

amestecă bine.
• Când gogoșile s-au răcit, pune glazura deasupra. Servește!

SFAT: Când decorezi gogoșile, lasă-ți imaginația să zboare. 
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OREO PRĂJITE 

ÎN FRITEUZA CU AER CALD

Timp de preparare: 14 min    Porții: 9 oreo
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INGREDIENTE
• 9 prăjituri Oreo
• O rolă de foaie de copt

PREPARARE
• Întinde foaia de copt pe masă.
• Taie foaia în 9 pătrate egale.
• Împachetează prăjiturile în pătrate de aluat. 
• Preîncălzește Friteuza cu aer cald la 180°C.
• Pune prăjiturile învelite în friteuză pe un strat și frige timp de 14 

minute, scuturându-le și întorcându-le la jumătatea timpului.
• Presară cu zahăr pudră sau scorțișoară dacă dorești și bucură-te 

de ele!

SFAT: O rețetă ușoară cu două ingerdiente, 
recomandată chiar pentru un începător!
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PRĂJITURĂ CU LĂMÂIE

ÎN FRITEUZA CU AER CALD

Timp de preparare: 50 min    Porții: 9 felii
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INGREDIENTE
• 1 ½ cănă de făină generică
• 1 lingură de praf de copt
• ½ lingură de sare
• 1 cană de zahăr
• 4 ouă
• 1 lingură de coajă de lămâie
• 2 linguri de suc de lămâie proaspăt stors
• 1 lingură de esență de vanilie
• ⅔ cană de iaurt grecesc simplu sau smântână
• 1 lingură de zahăr pudră pentru a decora

PREPARARE
• Combină făina, sarea și praful de copt într-un bol mediu.
• Adaugă untul și îndulcitorul într-un bol de mixat. Folosește un 

mixer de mână (sau unul fix) pentru a face untul cremos. 
• Adaugă 2 ouă și amestecă-le cu mixerul. Apoi adaugă ouăle 

rămase și amestecă.
• Adaugă amestecul de făină uscată, coaja de lămâie, sucul de 

lămâie, iaurt și vanilie în bolul de mixat. Amestecă până aluatul 
devine fin.

• Toarnă aluatul în tigaia joasă.
• Acoperă tigaia cu foaie de copt.
• Frige cu aer la 160° C timp de 15 minute.
• Deschide Friteuza cu aer cald și îndepărtează hârtia de copt.
• Frige cu aer cald timp de încă 15 – 20 de minute.
• Testează dacă prăjitura e gata înfigând o scobitoare. Daca aluatul 

nu se lipește de scobitoare, atunci este coaptă.
• Lasă prăjitura să se răcească 10 minute.
• Răstoarnă pe un platou.
Opțional: Presară cu zahăr pudră folosind o sită.
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PRĂJITURĂ CU MORCOVI 
ȘI CAFEA

 ÎN FRITEUZA CU AER CALD

Timp de preparare: 50 min    Porții: 6 felii
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INGREDIENTE:
• 1 ou la temperatura camerei
• ½ cană de zer
• ⅓  cană de zahăr + 2 linguri de zahăr
• 3 linguri de ulei de canola
• 2 linguri de zahăr brun închis
• 1 lingură se coajă de lămâie rasă
• 1 lingură de esență de vanilie
• ⅔ cană de făină generică
• ⅓ cană de făină integrală de grâu
• 1 ¼ lingură de praf de copt
•  2 linguri de mirodenii pentru plăcinta de dovleac (scorțișoară măcinată, 

ghimbir măcinat, nucșoară măcinată, ienibahar măcinat, cuișoare 
măcinate)

• ¼ lingură de sare
• 1 cană de morcovi răzuiți
• ¼ cană de merișoare uscate
• ⅓ cană de nuci mărunțite, prăjite

PREPARARE:
• Preîncălzește Friteuza cu aer la 180°C. Unge cu grăsime și presară făină 

în tava de copt. Într-un bol mare, bate oul, adaugă zerul, ⅓ cană de 
zahăr, uleiul, zahărul brun, coaja de lămâie și vanilia. 

• Într-un alt bol amestecă făina, praful de copt, 1 lingură de mirodenii 
pentru plăcintă de dovleac și sare. Treptat, adaugă și amestecul de ouă. 
Adaugă la mijlocul aluatului morcovii și merișoarele uscate. 

• Toarnă în tava pregătită. 
• Într-un bol mic, combină nucile, cele 2 linguri rămase de zahăr și lingura 

rămasă de mirodenii pentru plăcintă de dovleac. Presară uniform peste 
aluat. Pune ușor tigaia în coșul Friteuzei cu aer cald.

• Frige cu aer la 180° C în tava de copt 35 - 40 de minute, încearcă aluatul 
cu o scobitoare.

• Acoperă strâns cu hârtie de copt dacă devine prea maronie.
• Răcește în tavă sau pe un grilaj de metal pentru 10 minute înainte de a 

o scoate din tavă.
• Servește-o caldă.
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CHURRO CU SOS DE CIOCOLATĂ

ÎN FRITEUZA CU AER CALD

Timp de preparare: 60 min    Porții: 12 churro
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INGREDIENTE
• ½ cană cu apă
• ¼ lingură de sare
• ¼ cană + 2 linguri de unt fără sare
• ½ cană de făină generică, împărțită
• 2 ouă mari
• ⅓ cană de zahăr granulat
• 2 linguri de scorțișoară măcinată
• 115 g de ciocolată pentru prăjituri, mărunțită fin
• 3 linguri de smântână grasă
• 2 linguri de kefir cu vanilie

PREPARARE
• Pune la fiert apa, sarea și ¼ cană de unt într-o cratiță mică la foc 

mediu.
• Redu focul la mic, adaugă făină și amestecă viguros cu o lingură de 

lemn, până când aluatul este fin, cam 30 de secunde.
• Continuă să fierbi amestecând constant, până ce aluatul începe să se 

dezlipească de pe marginile tigăii și se formează o peliculă pe fundul 
acesteia, 2 până la 3 minute.

• Transferă aluatul într-un bol mediu. Amestecă constant până se 
răcește puțin, circa 1 minut.

• Adaugă ouăle, pe rând, amestecând constant până devine complet 
omogen.

• Transferă amestecul într-un sac pentru decorat, cu vârf mediu în formă 
de stea.

• Răcește 30 de minute.
• Toarnă din sac 6 bucăți (cca. 7 cm lungime) pe un singur strat în coșul 

friteuzei cu aer cald.
• Frige cu aer la 190°C până devin aurii, aproximativ 10 minute.
• Repetă cu aluatul rămas.
• Amestecă împreună zahăr și scorțișoară într-un bol mediu. Unge 

churro fripți cu cele 2 linguri de unt rămase și tăvălește-le prin 
amestecul de zahăr că scorțișoară.

• Pune ciocolata și smântâna într-un mic bol pentru microunde.
• Pune-l în cuptorul cu microunde pe intensitate mare până se topesc și 

devin fine, cam 30 de secunde, amestecând după 15 secunde.
• Adaugă și chefirul. Servește churro cu sos de ciocolată.
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MERE COAPTE ÎN FRITEUZA 

CU AER CALD

Timp de preparare: 20 min    Porții: 2
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INGREDIENTE
• 2 mere
• 1 cub mic de unt
• ½ lingură de scorțișoară
• ¼ cană de ovăz
• 1 lingură de făină
• ¼ cană de sirop de arțar

PREPARARE
• Preîncălzește Friteuza cu aer cald la 180°C folosind setarea 

de preîncălzire sau pornind Friteuza timp de 5 minute la acea 
temperatură.

• Taie merele în jumătate prin coadă și folosește un cuțit sau o 
lingură pentru a îndepărta miezul, coada și semințele.

• Unge puțin unt pe părțile tăiate ale merelor, apoi presară 
scorțișoară.

• Amestecă ingredientele de topping într-un bol mic și pune 
uniform cu lingura peste jumătățile de măr.

• Pune merele cu grijă în coșul Friteuzei cu aer cald, apoi lasă-le 
la copt 15 minute sau până se înmoaie.

• Servește-le calde cu înghețată sau smântână dacă dorești.
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PLĂCINTE DE MÂNĂ CU MERE 

ÎN FRITEUZA CU AER CALD

Timp de preparare: 20 min    Porții: 2
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INGREDIENTE
• 1 cană de făină
• ½ linguriță de sare
• ½ lingură de zahăr
• 3 linguri de unt
• 3 - 4 linguri de apă rece
• 1 măr roșu
• 1 măr verde
• 1 lingură de scorțișoară
• 3 lingură de zahăr alb
• 3 lingură de zahăr brun
• 1 lingură de oțet de mere

PREPARARE
• Taie merele în bucăți mici și combină toate ingredientele dîntr-un 

bol mare. Pune-l deoparte să se îmbine aroma.
• Pentru a face aluatul de plăcintă, amestecă făina, zahărul, sarea, 

untul cu o furculiță sau cu mâinile.
• Adaugă 3 linguri de apă și frământă, completând pentru a obține 

un aluat legat.
• Întinde crusta plăcintei cu mere la o grosime de 12 mm și apoi taie 

în formele dorite pentru plăcinte.
• Pune o lingură de umplutură în centru în jumătate din formele de 

plăcintă apoi pune o a doua crustă în formă de plăcintă deasupra. 
Apasă de jur împrejurul marginilor pentru a închide.

• Pune în Friteuza cu aer cald și frige la 180° C timp de 7 - 10 minute, 
având grijă să nu se frigă prea tare.
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TERCI DE OVĂZ COPT 

ÎN FRITEUZA CU AER CALD

Timp de preparare: 20 min    Porții: 2
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INGREDIENTE
• 200 g de banane
• 120 g fulgi de ovăz 
• 1 lingură de esență de vanilie
• 2 linguri de miere
• 2 ouă mari
• 2 linguri de iaurt grecesc
• 75 ml de lapte degresat
• O mână de zmeură proaspătă
• 2 linguri de fructe de pădure asortate

PREPARARE
• Zdrobește, într-un bol, bananele cu o furculiță.
• Adaugă esența de vanilie, miere, ovăz și ouă. Amestecă bine.
• Adaugă și iaurtul grecesc și câte puțin lapte până obții un aluat 

ca pentru clătite.
• Adaugă toate celelalte ingrediente și amestecă.
• Pune în boluri de copt, căni sau ulcioare și așază în coșul 

Friteuzei tale cu aer cald.
• Frige cu aer la 200°C timp de 8 minute.
• Servește-l cald.
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BATOANE GRANOLA 

ÎN FRITEUZA CU AER CALD

Timp de preparare: 20 min    Porții: 2
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INGREDIENTE
• 250 g de ovăz
• 60 g de unt topit
• 30 g de zahăr brun
• 3 linguri de miere
• 1 măr mediu decojit și fiert
• 1 lingură de ulei de măsline
• 1 lingură de esență de vanilie
• 1 lingură de scorțișoară
• O mână de stafide

PREPARARE
• Dă ovăzul prin blender până devine fin și adaugă și restul 

ingredientelor în blender.
• În Tava ta de copt pentru Friteuza cu aer cald adaugă toate 

ingredientele lichide și amestecă bine cu o lingură de lemn.
• Toarnă ingredientele uscate din blender în tava de copt și ai grijă 

să fie nivelate.
• Frige cu aer la 160° C timp de 10 minute urmate de încă 5 minute 

la 180°C.
• Pune în congelator timp de 5 minute ca să se întărească.
• Taie în bucăți masticabile de granola și servește

Tava de copt pentru Friteuza cu aer cald 
Delimano  este o componentă indispensabilă pentru 
Friteuză. Perfectă nu doar pentru focaccia, poți prepara 
mini pizza, plăcinte vegetariene, prăjituri...
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VISEZI LA O 
AVENTURĂ
CULINARĂ?
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Sperăm că ai găsit inspirația în rețetele noastre 
pentru creațiile tale culinare cu ajutorul tău preferat 

în bucătărie, Friteuza cu aer cald Air Fryer STAR. 
Noi vom fi foarte fericiți dacă vei împărtăși cu noi 

creațiile tale pe rețelele sociale (Facebook sau 
Instagram) și dacă vei da tag paginii Delimano 

locale.



Dragă cumpărător al FRITEUZEI CU AER CALD Delimano,
Bine ai venit în familia Delimano! Sperăm că ești încântat de noul tău produs și suntem convinși că te va 
servi bine timp îndelungat.

ÎMBUNĂTĂȚEȘTE-ȚI 
FRTEUZA CU AER CALD

Tava de copt 
pentru Friteuza 
cu aer cald

Grãtarul 
pentru 
Friteuza cu 
aer cald

Grãtarul 
cu frigarui 
pentru 
Friteuza cu 
aer cald

www.delimano.ro  •  în magazine


