Rețete pentru friteuza

AIR FRYER
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pe care trebuie să le
încercați vara asta

ÎN ACEASTĂ VARĂ, PUTEȚI SĂRI PESTE REȚETELE LA CUPTOR ÎNCINS ȘI SĂ ALEGEȚI ÎN
SCHIMB CEL MAI TARE PRODUS NOU AL NOSTRU - FRITEUZA DELIMANO AIR FRYER!
O puteți folosi pentru a prepara tot felul de mâncăruri care sunt în mod normal prăjite, sotate, coapte sau la
grătar: de la gustări la feluri principale și chiar la garnituri și deserturi - posibilitățile sunt cu adevărat nelimitate!
Friteuza Delimano Air Fryer este o opțiune excelentă pentru oricine apreciază o mâncare bună, dar dorește să
evite sntimentul de vinovăție atunci când consumă calorii din uleiul și grăsimile suplimentare.

PRĂJIT ÎN ULEI

PRĂJIT CU AER
ŞNIŢEL VIENEZ

12,9 g grăsime/ 100 g
264 kcal

FRUCTE DE MARE
14,06 g grăsime/100g
288 kcal

4x

de
mai puţină
grăsime
3,4 g grăsime /
100 g
192 kcal

40%

cu
mai puţină
grăsime

9,1 g grăsime
/100g
243 kcal

PRĂJIT CU AER

PRĂJIT ÎN ULEI
PULPE DE PUI
15,5 g grăsime
/100g
261 kcal
CARTOFI PRĂJIŢI
7,4 g grăsime /100 g
186 kcal

cu

45%

mai puţină
grăsime

8,4 g fat /100g
198 kcal

cu

95%

mai puţină
grăsime

<0,3 g fat /100g
145 kcal

Și este și o opțiune excelentă pentru vară. Nu numai că nu îți vei încălzi bucătăria cu coacerea în cuptorul tradițional, ci
vei economisi și bani pe factura electrică!
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CÂTĂ ELECTRICITATE CONSUMĂ FRITEUZELE AIR FRYER?

Friteuzele Air Fryer nu consumă multă electricitate. În comparație cu un cuptor, acestea consumă energia
electrică eficient, reducând timpii de gătit cu aproximativ 25%, ceea ce, desigur, face ca o friteuză Air Fyer să
funcționeze mai puțin timp când se prepară mâncare.
Exemplu:

1. FRITEUZA DELIMANO AIR FRYER

• Preț mediu curent electric: 0,10 Eur/kWh
• Putere friteuză Air Fryer: 1500 W
• Timp pregătire rețetă: 0,5h

 Utilizarea friteuzei Air Fryer la 1500 Wați pentru 30 de minute, la 10 cenți kWh, ar costa 0,075 Eur

2. CUPTOR TRADIȚIONAL

• Preț mediu curent electric: 0,10 Eur/kWh
• Putere cuptor: 2500 W
• T imp pregătire rețetă: 0,5 h + 25% = 0,625h (timpul este cu 25% mai mare deoarece un cuptor tradițional are
nevoie de un timp de gătit cu 25% mai mare decât al friteuzei)

 Utilizarea unui cuptor tradițional de 2500 Wați pentru 37,5 minute, la 10 cenți kWh ar costa 0,156 Eur

CONCLUZIE: Pentru o rețetă ce durează 37 minute în cuptor (fără preîncălzire) și 30 de minute în friteuza Air Fryer, veți cheltui

€

0,075 Eur să o pregătiți în Air Fryer și 0,156 Eur să o pregătiți într-un cuptor tradițional. Asta înseamnă că,
folosind friteuza Air Fryer, reduceți costul electricității la jumătate! Și economisiți timp, gătiți cu mai
puține grăsimi și calorii și cu cel mai bun gust!

IATĂ 20 DE IDEI DE MÂNCARE DE VARĂ DUPĂ CARE VĂ VA LĂSA GURA APĂ ȘI VĂ VOR CONVINGE
CĂ FRITEUZA DELIMANO AIR FRYER ESTE UN APARAT ESENȚIAL ÎN BUCĂTĂRIE.
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CHIPSURI CROCANTE DIN KALE

PORȚII: 1
TIMP DE PREGĂTIRE: 5 MIN

INGREDIENTE:
• 1 mănunchi de Kale, cu tulpinile și ramificațiile eliminate
• 1/2 lingură ulei sau spray de gătit
• Sare și piper proaspăt măcinat

PREPARARE:
•
•
•
•
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Într-un bol, amestecați Kale-ul cu ulei sau pulverizați-l cu ulei de gătit.
Adăugaţi sare şi piper în abundență.
Puneți kale-ul în coșul friteuzei Air Fryer și coaceți la 200 ° C timp de aproximativ 5 minute, agitând coșul pe jumătate.
Bucurați-vă de ele calde sau la temperatura camerei.
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CHIPSURI DE CARTOFI DULCI

PORȚII: 4 (aproximativ 15 chipsuri/porție)
TIMP DE PREGĂTIRE: 60 MIN

INGREDIENTE:
•
•
•
•
•

1 cartof dulce mediu, necurățat, tăiat în felii
1 lingură ulei de canola
1/4 linguriță sare de mare
1/4 linguriță de piper negru proaspăt măcinat
1 lingură rozmarin proaspăt tocat (opțional

PREPARARE:
• Într-un bol mare cu apă rece, înmuiați feliile de cartof dulce timp de 20 de minute. Se scurg cartofii dulci, se usucă
cu prosoape de hârtie.
• Uscați bolul, apoi adăugați ulei, sare, piper și rozmarin. Se adaugă cartofii dulci, se amestecă ușor cu condimentele.
• Spreiați ușor coșul friteuzei Air Fryer cu spray de gătit. Puneți jumătate din cartofii dulci în coș și coaceți în două ture
la 180 ° C până se pătrund și devin crocanți, aproximativ 15 minute.
• Folosind clești, transferați cu grijă cartofii dulci din friteuza Air Fryer în farfurie. Serviți fie imediat, fie reci. Îi puteți
depozita într-un recipient de plastic etanș.
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CARTOFI PRĂJIȚI CU BACON ȘI AVOCADO
INGREDIENTE:

PORȚII: 24 BUC
TIMP DE PREGĂTIRE: 5 MIN

• 3 avocado
• 24 de fâșii subțiri de bacon
• 1/4 cană dressing ranch, pentru servire

PREPARARE:
• Feliați fiecare avocado în 8 felii de dimensiuni egale. Înfășurați fiecare felie cu o bandă de bacon.
• Lucrând pe ture, aranjați-le în coșul friteuzei Air Fryer într-un singur strat. Coaceți la 200 ° C timp de 8 minute până când
bacon-ul este pătruns și crocant.
• Serviți cald cu dressing ranch.

SFAT EXTRA: cumpără Coșul pentru Air Fryer pentru a găti în straturi,
prevenind astfel aglomerarea preparatelor! Pentru a asigura gătirea uniform,
la jumătatea timpului de preparare, întoarce mâncarea cu Cleștele Delimano
Brava Pro.
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TACOS CROCANTE CU AVOCADO

PORȚII: 4
TIMP DE PREGĂTIRE: 30 MIN

INGREDIENTE:
Salsa:
• 240 g ananas tocat fin sau zdrobit
• 1 roșie roma, tocată fin
• 1/2 ardei iute roșu, tocat fin
• 1/2 dintr-o ceapă roșie medie, tocată fin
• 1 cățel de usturoi, tocat mărunt
• 1/2 jalapeno, tocat fin
• un praf de chimen
• un praf de sare

Tacos de avocado:
• 1 avocado
• 35 g făină universală
• 1 ou mare, bătut
• 65 g pesmet panko
• Un praf de sare și un praf de piper
• 4 tortilla cu făină

Sosul Adobo:
• 60 g iaurt simplu
• 2 linguri maioneză
• 1/4 linguriță de suc de lime
• 1 lingură de sos adobo dintr-un
borcan de ardei iute chipotle

PREPARARE:
•
•
•
•
•
•
•
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Combinați toate ingredientele sosului (tocați fin cu mâna sau în procesorul de alimente), acoperiți și puneți deoparte la frigider.
Tăiați avocado-ul în jumătate pe lungime și îndepărtați sâmburele. Așezați avocado-ul cu coaja în jos și tăiați fiecare jumătate în 4
bucăți de dimensiuni egale, apoi curățați ușor coaja de pe fiecare.
Preîncălziți friteuza Air Fryer la 190 ° C Aranjați-vă spațiul de lucru astfel încât să aveți un bol de făină, un bol de ou bătut, un bol de
pesmet panko amestecat cu sare și piper și o foaie de copt cu care ați căptușit friteuza Air Fryer.
Înmuiați fiecare felie de avocado mai întâi în făină, apoi în ou, apoi în pesmet panko. Se așează pe foaia de copt pregătită și se prăjesc
cu aer timp de 10 minute, întorcând la jumătatea timpului de gătit, până se rumenesc ușor.
În timp ce gătiți avocado-ul, combinați toate ingredientele din sosul Adobo.
Se întinde cu lingura salsa pe o tortila, se adaugă cu 2 bucăți de avocado și se stropesc cu sos.
Serviți imediat și bucurați-vă de ele!
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TOFU CROCANT PRĂJIT CU AER

PORȚII: 4
TIMP DE PREGĂTIRE: 45 MIN

INGREDIENTE:
•
•
•
•
•

453 g tofu extra-tare
2 linguri de sos de soia
1 lingură de ulei de susan prăjit (sau ulei de măsline)
1 lingură ulei de măsline
1 cățel de usturoi, tocat mărunt

PREPARARE:
• Presați tofu timp de cel puțin 15 minute, folosind fie o presă tofu, fie așezând o tigaie grea deasupra acestuia, lăsând
umiditatea să se scurgă. După ce ați terminat, tăiați tofu în blucăți cât o mușcătură și transferați-l într-un bol.
• Combinați cu toate ingredientele rămase. Lăsați tofu la marinat timp de 15 minute.
• Preîncălziți friteuza Air Fryer la 190 ° C Adăugați bucățile de tofu în coșul friteuzei Air Fryer într-un singur strat. Gătiti timp de
10 până la 15 minute, agitând ocazional pentru a ajuta la gătirea uniformă.
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PORUMB PE ȘTIULETE ÎN
STIL MEXICAN

PORȚII: 4
TIMP DE PREGĂTIRE: 20 MIN

INGREDIENTE:
•
•
•
•
•
•
•

4 știuleți de porumb proaspăt, fără frunze
1 1/2 lingură unt nesărat
2 lingurițe de usturoi tocat
1 linguriță de coajă de lime plus 1 lingură de suc proaspăt de lime
1/2 linguriță sare
1/2 linguriță de piper negru
2 linguri de coriandru proaspăt tocato

PREPARARE:
• Se stropește ușor porumbul cu spray de gătit și se așază într-un singur strat în coșul friteuzei Air Fryer. Gătiti la 200 ° C până
când este fraged și ușor carbonizat, 14 minute, întorcând porumbul la jumătatea timpului de gătit.
• Între timp, amestecați untul, usturoiul, coaja de lămâie și sucul de lămâie într-un bol mic pentru cuptor microunde. Puneți
bolul în cuptorul cu microunde (la temperatură mare) până se topeste untul și usturoiul începe să miroase, aproximativ 30
de secunde. Puneți porumbul pe un platou și turnați peste el amestecul de unt. Se presară cu sare, piper și coriandru. Se
servește imediat.
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SANDWICH CU BRÂNZĂ LA GRĂTAR
INGREDIENTE:

PORŢII: 1
TIMP DE PREGĂTIRE: 10 MIN

• 2 felii de pâine
• Unt
• 1 felie de brânză

PREPARARE:
• Ungeți o parte a fiecărei felii de pâine, dar nu folosiți prea mult unt. Împachetați brânza și așezați-o între feliile de pâine.
Asigurați-vă că partea cu unt este orientată spre exterior.
• Introduceți sandvișul cu brânză la grătar în coșul friteuzei Air Fryer și gătiți la 180 ° C timp de 8 minute. Întoarceți ușor după
5 minute.
• Îndepărtați sandwich-ul cu brânză făcut în friteuza Air Fryer, lăsați-l să se răcească și bucurați-vă de el!

TIPS:
•
•
•
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Asigurați-vă că brânza este în interiorul pâinii. Dacă brânza iese pe dinafară, se poate arde.
Este posibil ca pâinea să se deplaseze în friteuza Air Fryer, așezați pur și simplu un suport metalic (de la Air Fryer
sau o altă oală) deasupra pentru a o menține în loc.
Puteți adăuga, de asemenea, ingrediente la alegere: bacon și roșii, nacho picant, cheddar și murături, avocado...
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PUI FRAGED

PORȚII: 2
TIMP DE PREGĂTIRE: 18 MIN

INGREDIENTE:
• 675 g pui fraged
• 2 ouă
• 1 cană (aprox. 100 g) făină fină de migdale (pentru o
versiune fără nuci folosiți în schimb doar semințe de in
măcinate)
• 2 linguri semințe de in măcinate

•
•
•
•
•
•

1 linguriță condiment italian
1 linguriță sare de mare fină
1 linguriță de paprica
1/2 linguriță de piper negru
1/2 linguriță de usturoi pudră
1/2 linguriță de ceapă pudră

PREPARARE:
•
•
•
•
•
•

Preîncălziți friteuza Air Fryer la 200 ºC.
Se usucă puiul cu un prosop de hârtie și se condimentează cu un vârf de sare și piper.
Într-un castron mediu bateți ouăle.
Într-un recipient cu adâncime mică, se toarnă făina de migdale, semințele de in și toate condimentele și se combină.
Înmuiați puiul feliat în ou, apoi treceți-l prin amestecul de făină. Repetați până când tot puiul este acoperit.
Stropiți coșul friteuzei Air Fryer cu generozitate cu ulei de avocado și plasați cât mai multe bucăți de pui fraged în coș, cu
mult spațiu între ele. Pulverizați puiul cu ulei de avocado suplimentar până este acoperit de o pojghiță de ulei.
• Se prăjește 10 minute, întorcând o dată la 5 minute.
• Repetați cu bucățile de pui rămase până când se pătrund toate și ating o temperatură de 74ºC în interior.
• Serviți cu sosul preferat.
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COTLET DE PORC

PORȚII: 4
TIMP DE PREGĂTIRE: less than 30 MIN

INGREDIENTE:
•
•
•
•
•
•
•

1/2 cup (approx. 120 g) Dijon mustard
1/2 cană (aprox. 120 g) muștar Dijon
4 cotlete de porc
65 g pesmet italian
1/2 lingură sare
1/2 lingură de piper negru
1/4 lingură de piper cayenne

PREPARARE:
• Întindeți muștarul uniform pe ambele părți ale cotletului de porc.
• Într-un vas îngust, combinați firimiturile de pâine, sarea, piperul negru și piperul cayenne. Treceți cotletele de porc prin
pesmet, astfel încât ambele părți să fie uniform acoperite.
• Așezați cotletele de porc în friteuza Air Fryer (într-un singur strat, dacă este posibil) și gătiți la 200 ° C timp de 8-10 minute
pe fiecare parte sau până este pătruns.
• cooked through.
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PIEPT DE CURCAN

PORȚII: 10
TIMP DE PREGĂTIRE: 60 MIN

INGREDIENTE:
•
•
•
•

1,8 kg piept de curcan, pe os cu piele (oscioare scoase)
1 lingură ulei de măsline
2 lingurițe de sare
1/2 lingură condiment de curcan sau de pasăre

PREPARARE:
• Frecați 1/2 lingură de ulei peste pieptul de curcan. Condimentați ambele părți cu sare și condiment de curcan, apoi masați
jumătatea de lingură de ulei rămasă peste partea cu piele.
• Se preîncălzește friteuza Air Fryer până la 177° C și se gătește cu pielea în jos timp de 20 de minute, se întoarce și se
gătește până când temperatura internă este de 70 ° C (cel mai bine este să folosiți un termometru instant), aproximativ
30 până la 40 de minute sau mai mult, în funcție de dimensiunea pieptului. Se lasă să se odihnească 10 minute înainte
de tăiere.
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SOMON PRĂJIT CU AER

PORȚII: 2
TIMP DE PREGĂTIRE: 12 MIN

INGREDIENTE:
•
•
•
•
•

2 fileuri de somon sălbatic cu o grosime comparabilă
2 lingurițe de ulei de avocado sau ulei de măsline
2 lingurițe de paprica
Asezonați generos cu sare și piper negru semi-măcinat
Felii de lămâie

PREPARARE:
• Înlăturați oasele din somon dacă este necesar și lăsați peștele să stea pe blat timp de o oră. Frecați fiecare file cu ulei de
măsline și condimentați cu paprica, sare și piper.
• Puneți fileurile în coșul friteuzei Air Fryer. Setați temperatura la 200 ° C timp de 7 minute (consultați sfaturile de mai jos).
• Când cronometrul se oprește, deschideți coșul și verificați fileurile cu o furculiță, pentru a vă asigura că sunt gata și făcute
cum trebuie.

SFAT: Timpii de gătit vor varia pentru somon, în funcție de temperatura peștelui și de mărimea fileurilor. Setați întotdeauna
friteuza Air Fryer la un timp mai jos decât credeți că este cel mai bun până când vă obișnuiți mai bine cu timpii aparatului.
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HAMBURGER SIMPLU
ȘI RAPID

PORȚII: 4
TIMP DE PREGĂTIRE: 25 MIN

INGREDIENTE:
• 500 g carne de vită măcinată, slabă
• sare și piper, după gust

PREPARARE:
•
•
•
•
•

Preîncălziți friteuza Air Fryer la 200 ° C timp de 2-3 minute.
Împărțiți carnea măcinată în 4 porții uniforme și formați discuri rotunde. Condimentați ambele părți după gust.
Așezați chiftelele de hamburger într-un singur strat în coșul de prăjitoare.
Gătiti la 200 ° C timp de 12 minute. Întoarceți-le, apoi gătiți încă 2-3 minute până când sunt pătrunse complet.
Ungeți chiflele de hamburger cu maioneză, apoi adăugați salată, chiftelele, roșii și ceapă sau folosiți ingredientele la
alegere.
• choice.
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CARTOFI ROȘII COPȚI
CU PĂTRUNJEL

PORȚII: 6
TIMP DE PREGĂTIRE: 33 MIN

INGREDIENTE:
•
•
•
•
•
•
•

900 g cartofi roșii, tăiați, cu coajă
1 ceapă medie, tocată mărunt
2 linguri de ulei de măsline sau avocado
2 linguri de muștar
1 - 2 linguri de pătrunjel uscat
1/2 linguriță de piper negru
1/4 linguriță sare

PREPARARE:
•
•
•
•
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Amestecă toate ingredientele într-un bol mare. Întindeți amestecul de cartofi uniform în coșul friteuzei Air Fryer.
Gătiti la 200 ° C timp de 25 minute, amestecând după 10 minute și din nou 10 minute mai târziu.
Se servesc calzi.
Pentru a reîncălzi resturile de mâncare în friteuza Air Fryer încălziți timp de 3-4 minute.
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ARDEI UMPLUȚI
INGREDIENTE:
•
•
•
•
•
•

6 ardei grași roșii
500 g carne de vită tocată
1 lingură ulei de măsline
1/4 cană ceapă verde, tăiată cubulețe
1/4 cană pătrunjel proaspăt
1/2 linguriță salvie măcinată

PORȚII: 6
TIMP DE PREGĂTIRE: 33 MIN

•
•
•
•
•

1/2 linguriță sare de usturoi
1 conservă porumb (mică)
1 cană (aprox. 200 g) orez fiert
1 cană sos marinara, sau mai mult, după gust
1/4 cană de brânză mozzarella mărunțită

PREPARARE:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Se încălzește o tigaie de mărime medie și se gătește cu puțin ulei carnea de vită tocată, până când este bine făcută.
Scurgeți carnea de vită și reveniți la tigaie.
Adăugați ulei de măsline, ceapă verde, pătrunjel, salvie, porumb și sare. Amestecați bine.
Adăugați orezul fiert și marinara, amestecați bine.
Tăiați partea de sus a fiecărui ardei și curățați semințele.
Puneți cu o lingură amestecul în fiecare ardei și așezați-l în coșul friteuzei Air Fryer.
Gătiti timp de 10 minute la 180 ° C în Air Fryer, deschideți cu atenție și adăugați brânza.
Gătiți încă 5 minute sau până când ardeii sunt usor moi și brânza topită.
Serviți.
Cook for an additional 5 minutes or until peppers are slightly soft and cheese is melted.
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BROCCOLI ASIATIC PRĂJIT

PORȚII: 4
TIMP DE PREGĂTIRE: 30 MINS

INGREDIENTE:
•
•
•
•
•

450 g broccoli, tăiat în florete
1 1/2 lingură ulei de arahide
1 lingură de usturoi, tocat
Sare
2 linguri de sos de soia cu conținut redus de sodiu

•
•
•
•
•

2 lingurițe de miere (sau sirop de agave)
2 lingurițe sriracha
1 linguriță de oțet de orez
¹/3 cană alune sărate prăjite
Suc proaspăt de lime (opțional)

PREPARARE:
• Într-un bol mare amestecați broccoli, uleiul de arahide, usturoiul și condimentați cu sare de mare. Asigurați-vă că uleiul
acoperă toate floretele de broccoli.
• Împrăștiați broccoli în coșul de sârmă al friteuzei Air Fryer într-un singur strat lăsând puțin spațiu între fiecare floretă.
• Se gătește la 200 ° C până când este maroniu auriu și crocant, aproximativ 15-20 de minute, amestecând la jumătatea
timpului.
• În timp ce preparați broccoli-ul și alunele, se amestecă împreună mierea, sosul de soia, sriracha și oțetul de orez într-un
bol mic, de microunde.
• Odată amestecat, puneți amestecul la microunde timp de 10-15 secunde până când mierea este topită și încorporată
uniform.
• Transferați broccoli-ul gătit într-un bol și adăugați amestecul de sos de soia. Amestecați până se acoperă și condimentați
după gust, cu mai multă sare, dacă este nevoie.
• Se amestecă alunele și se strecoară lime deasupra (opțional).
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MORCOVI PRĂJIȚI CU AER
INGREDIENTE:
• 6 morcovi mari
• 2 linguri ulei de măsline

• 1 lingură de oregano
• Sare

• Piper
• Pătrunjel proaspăt

PREPARARE:
•
•
•
•
•

Decojiți și tăiați morcovii pe lungime, astfel încât să fie cât chipsurile mai groase.
Așezați-i în coșul friteuzei Air Fryer și stropiți cu ulei de măsline.
Gătiți timp de 12 minute la 180 ° C.
Agitați-i bine, adăugați condimentele și gătiți încă 2 minute la 200 ° C.
Se servește cu pătrunjel proaspăt.

SFAT: Asigurați-vă că morcovii sunt de dimensiuni similare. În caz contrar, unii vor fi gătiți și alții
nu. De asemenea, asigurați-vă că morcovii nu sunt prea mici, deoarece aceștia se micșorează
atunci când sunt gătiți și veți obține morcovi la fel de subțiri ca chipsurile.
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PORȚII: 4
TIMP DE PREGĂTIRE: 19 MIN
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CHIPSURI DE MERE CU SCORȚIȘOARĂ
CU SOS DE IAURT CU MIGDALE
INGREDIENTE:
•
•
•
•
•
•

1 măr
1 linguriță de scorțișoară măcinată
2 lingurițe ulei de canola
1/4 cană (aproximativ 70 g) iaurt grecesc cu conținut scăzut de grăsimi (1%)
1 lingură unt de migdale
1 linguriță de miere

PORȚII: 4 (per porție: 6 până la 8 chipsuri de
mere, aproximativ 1 linguriță sos)

TIMP DE PREGĂTIRE: 25 MIN

PREPARARE:
• Tăiați mărul subțire și așezați feliile într-un bol cu scorțișoară și ulei; a se acoperi uniform.
• Spreiați ușor coșul friteuzei Air Fryer cu spray de gătit. Puneți 7 - 8 felii de mere într-un singur strat în coș și gătiți la 190 °
C timp de 12 minute, întorcând feliile la fiecare 4 minute și rearanjând feliile pentru a le aplatiza, deoarece acestea se vor
deplasa în timpul procesului de gătit. Feliile nu vor fi complet crocante, dar vor continua procesul și la răcire. Repetați cu
feliile de mere rămase.
• În timp ce preparați feliile de mere, amestecați iaurtul, untul de migdale și mierea într-un castron mic, până la omogenizare.
Pentru a servi, așezați între 6 și 8 felii de mere pe fiecare farfurie cu puțin sos.
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CRUMBLE DE FRUCTE

PORȚII: 2
TIMP DE PREGĂTIRE: 30 MIN

INGREDIENTE:
•
•
•
•
•
•

1 măr mediu, tăiat fin
1/2 cană afine, căpșuni sau piersici congelate
1/4 cană (aprox. 40 g) plus 1 lingură făină de orez brun
2 linguri de zahăr
1/2 linguriță de scorțișoară măcinată
2 linguri de unt non-lactat

PREPARARE:
• Preîncălziți friteuza Air Fryer la 177 ° C timp de 5 minute. Combinați mărul și afine congelate într-un recipient de copt ce
rezistă în Air Fryer.
• Într-un bol mic, combinați făina, zahărul, scorțișoara și untul. Se unge amestecul de făină peste fructe. Presărați puțină
făină în plus pentru a acoperi orice fruct expus. Gătiti la 177 ° C timp de 15 minute.

SFAT: Gustă-l mai întâi fără zahăr, pentru că fructele ar putea fi suficient de dulci. Apoi adăugați aproximativ 1/2 cantitatea
de îndulcitor alternativ preferată, dacă este nevoie, și gustați din nou.
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TORT DE CIOCOLATĂ FĂRĂ GLUTEN

PORȚII: 10
TIMP DE PREGĂTIRE: 65 MIN

INGREDIENTE:
•
•
•
•

3 ouă mari
128 g făină de migdale
85 g zahăr
78 ml smântână grasă

•
•
•
•

59 ml ulei de nucă de cocos topit
32 g pulbere de cacao neîndulcită
1 linguriță praf de copt
1/2 linguriță coajă de portocală

•
•
•

16 g nuci tocate
16 g de nuci pecan tocate
Unt nesărat la temperatura camerei

PREPARARE:
•
•
•
•
•
•
•
•

Ungeți o tigaie rotundă de 18 cm și aliniați pe partea inferioară hârtie de copt.
Puneți toate ingredientele într-un bol mare. Cu un mixer manual, cu viteză medie, bateți până când amestecul este ușor și pufos.
Acest lucru este important pentru ca tortul să nu fie prea dens.
Presărați cu grijă nucile în aluat, menținând aerul înăuntru.
Se toarnă aluatul în tavă și se acoperă bine cu folie de aluminiu.
Puneți în coșul friteuzei Air Fryer și gătiți timp de 45 de minute la 160 ° C.
Îndepărtați folia și apoi gătiți încă 10-15 minute, până când un cuțit introdus în centru iese curat.
Scoateți tigaia din friteuza Air Fryer și puneți-o pe un suport de răcire timp de 10 minute. Apoi scoateți tortul din formă și lăsați-l să se
răcească încă 20 de minute.
Feliați, serviți și bucurați-vă de el!

SFAT: Nu este necesar să amestecați ingredientele umede și pe cele uscate în boluri separate.

Pur și simplu așezați totul într-un bol, amestecați până când aluatul este pufos, apoi turnați într-o
formă pentru tort deja pregătită.
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CHEC CU BANANE

PORȚII: 8
TIMP DE PREGĂTIRE: 45 MIN

INGREDIENTE:
•
•
•
•
•
•

3/4 cană (aproximativ 90 g) făină de grâu integral alb
1 linguriță de scorțișoară
1/2 linguriță sare
1/4 linguriță praf de copt
2 banane coapte medii, piure (aproximativ 3/4 cană)
2 ouă mari, ușor bătute

•
•
•
•
•

1/2 cană (aprox. 100 g) zahăr granulat
1/3 cană (aprox. 82 g) iaurt simplu fără grăsime
2 linguri ulei vegetal
1 linguriță de extract de vanilie
2 linguri de nucă prăjită, tocată mare

PREPARARE:
• Aliniați partea de jos a unei tăvi de chec sau a unei forme rotunde de 16 cm cu hârtie de copt, spreiați ușor tava cu spray
de gătit. Amestecați împreună făina, scorțișoara, sarea și praful de copt într-un castron mediu, puneți deoparte.
• Într-un alt bol mediu, bateți împreună piureul de banane, ouăle, zahărul, iaurtul, uleiul și vanilia. Amestecați ușor
ingredientele umede în amestecul de făină până când sunt bine combinate. Se toarnă aluatul în tava pregătită și se
presară cu nuci.
• Încălziți friteuza Air Fryer la 155 ° C și apoi așezați tava în Air Fryer și gătiți până se rumenește și o scobitoare de lemn
introdusă în mijloc iese curată, 30 - 35 minute, întorcând tava la jumătatea timpului de gătit. Transferați checul pe un
suport de sârmă pentru a se răcori în tavă timp de 15 minute înainte de a îl scoate și a îl tăia felii.
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ÎNCĂ NU AVEȚI FRITEUZĂ AIR FRYER? VERIFICAȚI AICI CARE ESTE CEA MAI POTRIVITĂ ALEGERE
Friteuza Air Fryer

Friteuza Air Fryer Deluxe

1300-1500 W

1300-1500 W

TEMPERATURĂ

80 - 200°C

80 - 200°C

TIMER

0-30 min

0-30 min

VOLUM (COȘ)

2.5 L

3.2 L

DIMENSIUNI

32 x dia 27 cm

29 x 36 x 34 cm

OPERARE

Analog (2 butoane)

Digital

FUNCȚII PRE-SETATE

Nu are

Pre-set (7): Cartofi prăjiți, cotlete de porc, fructe de mare, prăjitură, pui fript, friptură, pește + opțiunea pe care o dorești tu

INDICAȚII

Indicațiile pentru rețete sunt printate pe produs

Mai multe indicații pentru rețete printate pe produs

PUTERE

CULORI DISPONIBILE

(cartofi prăjiți, brioșe, cartofi wedges, nuggets, friptură, pui fript)

CAPACITATE MAXIMĂ MÂNCARE
• cartofi prăjiți
• cartofi wedges
• carne (friptură)

• 700 g
• N/A
• 500 g

O PORȚIE (150G) DE CARTOFI
PRĂJIȚI E GATA ÎN
ACCESORII

(cartofi wedges, nuggets, cârnați, burger, chipsuri vegetariene, brioșe)

• 800 g
• 800 g
• 600 g
10 min

•
•
•

Grilaj
Tava de jos
Clești

8 min
•
•
•

Grilaj
Tava de jos
Clești
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SCRIE PROPRIILE REȚETE GĂTITE LA AIR FRYER
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Dragă client Delimano,
Bine ai venit în familia Delimano!
Sperăm că ești încântat de noul tău produs și suntem siguri că te vei folosi de el mult timp. Pentru a îți ura bun venit în familie

economisi 10%

îți trimitem un cupon exclusiv și îți oferim șansa de a
pe încă un produs Delimano pe care îl
alegi! Poți folosi imediat discountul de 10% pe orice produs Delimano alegi dintre cele care nu au deja discount – oricare îți
place, indiferent cât costă. Cuponul este

valabil doar 30 de zile însă, așadar nu rata ocazia!

Punem mare preț pe încrederea ta și vom face tot posibilul să continuăm să îți oferim serviciile pe care le meriți.
Cu considerație,
Alina Pricea, Delimano Brand Manager

BINE AI VENIT

10%

REDUCERE

valabil doar 30 de zile

021 407 66 00

www.delimano.ro • în magazine
48

