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In order to help protect the environment, you can
download the recipes online at

Z důvodu ochrany životního prostředí naleznete
recepty online ke stažení na adrese

Pour des raisons de protection de l‘environnement,
vous trouverez les recettes en ligne, à télécharger sous
le lien

Z dôvodu ochrany životného prostredia sú recepty
online a môžete si ich stiahnuť na

Per ragioni di tutela ambientale, potrete scaricare
direttamente online la ricetta all’indirizzo
Uit milieuoverwegingen vindt u de recepten online,
vanwaar ze kunnen worden gedownload
Természetvédelmi okokból a recepteket az alábbi
linken tudja letölteni

Dun motive de protecție a mediului, rețetele le puteți
descărca de pe internet de la adresa
Ponieważ dobro środowiska bardzo leży nam na sercu
zdecydowaliśmy, że fantastyczne, smakowite przepisy
udostępnimy Państwu online pod adresem
Tarifleri, çevre koruma nedenlerinden dolayı online
olarak indirebilirsiniz

https://www.mediashop.tv/DE/power-airfryer-multifunction/
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INDICAŢIE:
1 ceaşcă corespunde unei ceşti cu o capacitate de aprox. 240 ml!

INDICAŢIE: Timpii de deshidratare pot varia în funcţie de tipul alimentului; de ex. mărimea fructelor şi gradul de
coacere influenţează durata de deshidratare necesară. Pentru toate reţetele poate fi necesar un timp mai lung pentru
încheierea procesului de deshidratare sau puteţi să adăugaţi un timp suplimentar pentru un rezultat mai crocant.
SUGESTII: La jumătatea timpului de deshidratare schimbaţi între ele grătarele conform principiului rotaţiei pentru a
obţine un rezultat uniform.
Aşezaţi întotdeauna în aparat o cuvă de colectare picături pentru a vă înlesni curăţarea.

GLASATĂ
SLĂNINĂ

GLASATĂ

SLĂNINĂ

pentru 4 persoane

Ingrediente:

½ kg
¼ ceaşcă
¼ linguriţă
2 linguri

Preparare:

1.

Aşezaţi fâşii de slănină pe grătar şi tăiaţi-le la dimensiune după cum este necesar.

2.

Pulverizaţi slănina cu zahăr şi piper Cayenne şi o frecaţi în carne.

3.

Ungeţi cu sirop de arţar.

4.

Apăsaţi tasta Shrimp, pentru a începe prepararea.

5.

Atunci când ciclul s-a încheiat întoarceţi slănina.

6.

Apăsaţi tasta Shrimp, pentru a începe din nou prepararea.

7.

Atunci când procesul de coacere este încheiat serviţi slănina glasată.

fâşii groase de slănină
zahăr brun
piper Cayenne
sirop de arţar
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VARZĂ CREAŢĂ

CIPSURI

pentru 4 persoane

6

Ingrediente:

2 legături
2 linguri
1 linguriţă
½ linguriţă
½ linguriţă

Preparare:

1.

Îndepărtaţi cotoarele din varza creaţă şi le tăiaţi în bucăţi mari.

2.

Amestecaţi uleiul de măsline, sarea, piperul şi usturoiul şi răsturnaţi varza creaţă în
marinată.

3.

Aşezaţi varza creaţă marinată pe grătar.

4.

Apăsaţi tasta pentru deshidratare, pentru a începe prepararea. Deshidrataţi cipsurile de
varză creaţă timp de 15-20 minute la 55 °C.

varză creaţă
ulei de măsline
sare
piper negru măcinat
usturoi granulat

VERDEŢURI

USCATE

rezult aprox. 1/3 ceaşcă

Ingrediente:

2

Preparare:

1.

Distribuiţi verdeţurile proaspete pe grătar.

2.

Pentru a porni procesul de deshidratare acţionaţi tasta pentru deshidratare.

pacheţele (fiecare câte 20 g) verdeţuri proaspete (pătrunjel,
rozmarin, cimbru, tarhon, oregano şi salvie se pretează bine)

Timpi recomandaţi de deshidratare:
Pătrunjel timp de 1 ½ ore la 50°C
Rozmarin timp de 2 ore la 50°C
Cimbru timp de 3 ore la 50°C
Tarhon timp de 3 ore la 50°C
Oregano timp de 2 ore la 50°C
Salvie timp de 3 ore la 50°C
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LEGUME
CIPSURI

LEGUME

CIPSURI
2 porţii

Ingrediente:

3
3
2

Preparare:

1.

Aşezaţi pe grătar legumele tăiate. Nu le stivuiţi unele peste altele.

2.

Acţionaţi tasta pentru deshidratare. Creşteţi temperatura la 45°C. Pentru pornirea
procesului de deshidratare reglaţi ceasul temporizator la 10 ore.

3.

Pentru cipsuri şi mai crocanţi creşteţi timpul de coacere.

păstârnaci mari, cojiţi şi tăiaţi foarte subţire
sfecle de mărime medie, cojite şi tăiate foarte subţire
cartofi dulci de mărime medie, cojiţi şi tăiaţi foarte subţire
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CRUTOANE
ITALIENE

CRUTOANE

ITALIENE
10 porţii

Ingrediente:

1
1 /3 ceaşcă
1 linguriţă
½ linguriţă
1 lingură

Preparare:

1.

Amestecaţi toate ingredientele într-un bol.

2.

Distribuiţi pe grătar cubuleţele de pâine marinate.

3.

Reglaţi temperatura la 175°C. Regalţi ceasul temporizator la 8 minute. Pentru a porni
procesul de coacere atingeţi butonul Pornit-Oprit-/Start-Stop.

Felie de păine italiană cu crustă, tăiată în cuburi de mărime 1 cm
ulei de măsline extravirgin
Sare
Piper
Oregano uscat
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BEEF
JERKY

BEEF

JERKY

pentru 4 persoane

Ingrediente:

1 kg
file de vită, rotund, tăiat subţire
4 linguri
sos de soia dulce
5 linguri
ketchup de roşii
½ linguriţă piper negru măcinat
½ linguriţă sare
½ linguriţă pulbere de usturoi
Un strop de sos Sriracha(sos iute)

Preparare:

1.

Amestecaţi toate ingredientele.

2.

Lăsaţi-le să se pătrundă în marinată timp de 1 oră, cel mai bine peste noapte.

3.

Luaţi carnea din marinată şi o uscaţi prin tamponare. În continuare aşezaţi-o pe grătar.

4.

Porniţi programul de deshidratare la 70 °C şi 6 ore de preparare.
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USCATE
ROŞII

USCATE

ROŞII
6 porţii

Ingrediente:

1,5 kg

Preparare:

1.

Aşezaţi pe grătar jumătăţile de roşii având coaja în jos spre grătar.

2.

Acţionaţi tasta pentru deshidratare şi creşteţi temperatura la 65°C.

3.

Pentru pornirea procesului de deshidratare reglaţi ceasul temporizator la 10 ore.

Roşii înjumătăţite
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CROCANTĂ

FASOLE VERDE
pentru 4 persoane
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Ingrediente:

½ kg
¼ ceașcă
1 linguriţă
1 linguriţă

Preparare:

1.

Amestecaţi toate ingredientele într-un bol mare.

2.

Acum aşezaţi fasolea verde pe grătar.

3.

Apăsaţi tasta de deshidratare şi setaţi o temperatură de 50 °C şi o durată 6 ore.

fasole verde , tăiate şi înjumătăţite
ulei de măsline
Sare
Piper

ZEMOASE

FELII DE KIWI
4 porții
Ingrediente:

6

Preparare:

1.

Distribuiţi feliile de kiwi pe grătar. Fiţi atenţi ca feliile să nu se suprapună.

2.

Acţionaţi tasta pentru deshidratare. Creşteţi temperatura la 50°C. Pentru pornirea ciclului
de deshidratare reglaţi ceasul temporizator la 6 ore.

Kiwi-uri, cojite şi tăiate în felii groase de 5 mm

USCATE

FELII DE MANGO
4 porții
Ingrediente:

3

Preparare:

1.

Distribuiţi feliile de mango ( sau de papaya) pe grătar. Fiţi atenţi să nu stivuiţi feliile.

2.

Acţionaţi tasta pentru deshidratare. Creşteţi temperatura la 50°C. Pentru pornirea
procesului de deshidratare reglaţi ceasul temporizator la 10 ore.

mango proaspete, cojite şi tăiate
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MIGDALE
MÜSLI

MIGDALE

MÜSLI

pentru 4 persoane

Ingrediente:

1 2/3 ceşti
1 ceașcă
¾ ceaşcă
¼ ceaşcă
1 linguriţă
1 linguriţă
1 /3 Ceaşcă
1 ceaşcă

Preparare:

1.

Amestecați migdalele, fulgii de ovăz, nuca de cocos, semințele de floarea soarelui cu
sarea.

2.

Adăugaţi ulei din sâmburi de struguri şi miere.

3.

Învârtiţi pentru a amesteca totul.

4.

Acoperiţi grătarul cu hârtie de copt. Distribuţi uniform müsli pe hârtia de copt.

5.

Reglaţi temperatura la 105 °C şi ceasul temporizator la 40 minute, pentru a începe
pregătire apăsaţi o dată tasta pornit-oprit.

6.

Apoi adăugaţi cireşele şi amestecaţi.

7.

Lăsați să se răcească și serviţi.

migdale date pe răzătoare
fulgi de ovăz
nucă de cocos dată pe răzătoare
seminţe de floarea soareluri, cojite
Sare
Ulei din sâmburi de struguri
miere
cireşi uscate tocate
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USCATE
FELII DE PORTOCALĂ

USCATE

FELII DE PORTOCALĂ
pentru 10 persoane

Ingrediente:

4

portocale de mărime medie tăiate în felii

Preparare:

1.

Aşezaţi feliile de portocală într-un strat pe mai multe grătare.

2.

Pentru a începe prepararea porniţi programul de deshidratare la 50 °C şi 10 ore.
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CĂPŞUNI
RULOURI

CĂPŞUNI

RULOURI
20 porţii

Ingrediente:

Preparare:

1kg
4 linguri

Ulei vegetal pentru pulverizare
căpşuni tăiate şi codiţele îndepărtate
zahăr
şi sucul de la o lâmăie

1.

Acoperiţi mai multe grătare cu hârtia de copt şi pulverizaţi hartia de copt cu ulei vegetal.

2.

Puneți ingredientele într-un amestecător (mixer fix) până când se produce o masă
netedă.

3.

Distribuiţi pireul în mod uniform pe grătar și ungeţi-l subțire pe hârtia de copt.

4.

Așezați grătarele în Power AirFryer multifuncţional. Apăsați mai întâi butonul Start / Stop,
apoi butonul de deshidratare și setați temperatura la 75 ° C, iar ceasul temporizator la 10
ore.

5.

Imediat ce procesul de deshidratarea s-a încheiat luaţi cu atenţie grătarele din aparat.

6.

Tăiaţi cu o foarfecă hârtia de copt în benzi de 5 cm lăţime, rulaţi benzile împreună şi
legaţi-le cu aţă.
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