Air Fryer

 K S I Ą Ż K A

Z

P R Z E P I S A M I 

Informacje na temat urządzenia AIR FRYER
Delimano Air Fryer – rewolucyjne urządzenie, które zamienia smażenie na oleju w smażenie wyłącznie
powietrzem! W rezultacie otrzymujemy beztłuszczowe, ale wciąż chrupiące i doskonałe potrawy!
Chociaż jest to naprawdę wyjątkowe urządzenie, sprawdź, jak proste jest jego użycie.

FRYTKI
MUFFINY
I INNE
SŁODKIE
PYSZNOŚCI

NUGGETSY Z KURCZAKA

Przy pomocy urządzenia
Air Fryer przygotuj wszystko,
a nawet jeszcze więcej:

OWOCE MORZA

CAŁY KURCZAK

STEKI
URZĄDZENIE AIR FRYER W YKORZYSTUJE WENT YLATOR KONWEKCYJNY, KTÓRY
ROZPROWADZA GORĄCE POWIETRZE WOKÓŁ ŻY WNOŚCI I POZWALA UZYSKAĆ CHRUPIĄCE
POTRAW Y PRZY POMOCY POWIETRZA.
OPIEKANE ZIEMNIACZKI

SMAŻONE SKRZYDEŁKA
LUB PAŁKI KURCZAKA

Czemu smażyć POWIETRZEM, a nie w GŁĘBOKIM TŁUSZCZU?
Obsługa urządzenia za
pomocą 2 przycisków

Nienagrzewający się
uchwyt

Możliwość mycia
poszczególnych
elementów w zmywarce

Ogromny 2,5-litrowy kosz
z nieprzywierającą powłoką

Smażenie w głębokim
tłuszczu to powszechnie
stosowana na całym świecie metoda gotowania.
Restauracje i sieci barów fast food często wykorzystują je jako szybki
i niedrogi sposób przygotowywania potraw. Popularnymi smażonymi w ten
sposób potrawami są
ryby, frytki, paluszki z kurczaka i paluszki serowe,
chociaż można smażyć
prawie wszystko. Wielu ludzi lubi smak smażonych
potraw. Jednak potrawy te
charakteryzują się zazwyczaj wysoką zawartością
kalorii i tłuszczów trans,
więc jedzenie ich może
mieć negatywny wpływ na
Twoje zdrowie.

POTRAWY SMAŻONE SĄ WYSOKOKALORYCZNE
Głębokie smażenie dodaje dużo kalorii, ponieważ potrawy
zazwyczaj pokryte są tradycyjną panierką, a ponadto
podczas smażenia w głębokim tłuszczu, żywność traci
wodę, ale chłonie tłuszcz.
Na przykład:
1 mały pieczony
ziemniak (100 g):
93 kcal
0 g tłuszczu

Mała porcja frytek
(100 g):
319 kcal
17 g tłuszczu

SMAŻENIE
W GŁĘBOKIM TŁUSZCZU
Smażone produkty są zazwyczaj bogate w tłuszcze
trans – Producenci żywności często uwodorniają tłuszcze
za pomocą gazu pod wysokim ciśnieniem i wodoru, aby
zwiększyć ich trwałość i stabilność. Niestety uwodornienie
występuje również, gdy oleje są podgrzewane do bardzo
wysokich temperatur podczas gotowania. Proces ten zmienia
strukturę chemiczną tłuszczów, co utrudnia ich rozkład i co
ostatecznie może prowadzić do negatywnych skutków dla
zdrowia. W rzeczywistości, tłuszcze trans są związane ze
zwiększonym ryzykiem wielu chorób, w tym chorób serca,
nowotworów, cukrzycy i otyłości.

!

“Ponieważ smażone potrawy są przygotowywane
w oleju w bardzo wysokich temperaturach,
prawdopodobnie zawierają tłuszcze trans.“

CZY WIESZ, ŻE:

Tłuszcze trans stanowią naprawdę duży problem.
I to na całym świecie. Światowa Organizacja Zdrowia
niedawno przedstawiła szczegółowy plan działań
i wytyczne w zakresie eliminacji wytwarzanych
przemysłowo kwasów tłuszczowych trans przez
producentów żywności na całym świecie.

Jedzenie smażonych potraw może zwiększać ryzyko
chorób. Mówiąc ogólnie, jedzenie większej ilości smażonych
potraw wiąże się z większym ryzykiem zachorowania na
cukrzycę typu 2, choroby serca i otyłość. Jedzenie smażonych
potraw może przyczyniać się do wysokiego ciśnienia krwi,
niskiego poziomu "dobrego" cholesterolu HDL i otyłości,
które są znaczącymi czynnikami ryzyka chorób serca.

Dlatego warto korzystać
z urządzenia AIR FRYER!
Dzięki urządzeniu Delimano Air Fryer możesz jeść wszystkie
ulubione smażone potrawy, ale z mniejszą zawartością
kalorii, tłuszczów i tłuszczów trans, w porównaniu do potraw
przygotowywanych tradycyjnie na oleju. Masz więc możliwość
żyć zgodnie za zdrowymi trendami, ale nadal jeść smażone
i smaczne potrawy.
Nadal nie masz pewności co do zalet smażenia przy
pomocy powietrza?
Przetestowaliśmy* różnicę pomiędzy najpopularniejszymi
potrawami smażonymi w głębokim tłuszczu i smażonymi
przy pomocy powietrza. Spójrzmy!
* – testy przeprowadzono w Słoweńskim Narodowym Instytucie Zdrowia,
Środowiska i Żywności*

SMAŻENIE PRZY
POMOCY POWIETRZA
SZNYCEL WIEDEŃSKI
12,9 g tłuszczu / 100 g
264 kcal

OWOCE MORZA
14,06 g tłuszczu / 100 g
288 kcal

PAŁKI KURCZAKA
15,5 g tłuszczu / 100 g
261 kcal

FRYTKI
7,4 g tłuszczu /100 g
186 kcal

4mniejx

tłuszczu
3,4 g tłuszczu / 100 g
192 kcal

40%
mniej
tłuszczu

9,1 g tłuszczu /100 g
243 kcal

45%
mniej
tłuszczu

8,4 g tłuszczu /100 g
198 kcal

95%
mniej
tłuszczu

<0,3 g tłuszczu /100g
145 kcal

 C H I P S Y

Z

PRZEKĄSKA

SKŁADNIKI
xx 2 średniej wielkości buraki
xx Kropla oleju (w razie potrzeby)
xx Sól do smaku
xx Pieprz (opcjonalnie)

B U R A K A 

POTRAWA
VEGE

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA
Umyj buraki i obierz ze skóry. Pokrój je cienko na krajalnicy. Ewentualnie, jeśli nie masz
krajalnicy, pokrój je na cienkie plasterki za pomocą noża.
Rozłóż plasterki buraków na arkuszu papieru do pieczenia i przykryj je drugim arkuszem.
Odstaw na bok na 10 minut. Nadmiar wilgoci wyparuje z plasterków buraków.
Posyp buraki solą.
Rozgrzej urządzenie Air Fryer do 150°C przez 4 minuty. Wyciągnij kosz z urządzenia i umieść
w nim chipsy. Wsuń z powrotem kosz do urządzenia i smaż przez 15 minut. Pamiętaj, aby
potrząsnąć koszem co 5 minut. Gdy chipsy będą chrupiące na zewnętrznych krawędziach
i miękkie w środku, odstaw je do ostygnięcia na chwilę.
Ponownie wsuń kosz z chipsami i podgrzewaj w temperaturze 180°C przez kolejne 3 minuty.
Całe chipsy powinny być chrupkie i gotowe do spożycia.
Jeśli chcesz, dopraw przekąskę solą morską i świeżo zmielonym pieprzem, lub po prostu
przegryzaj je bez przypraw. Obie wersje smakują znakomicie.

 K R E W E T K I K O K O S O W E
W S O S I E M O R E L O W Y M 

PRZEKĄSKA

SKŁADNIKI
xx 700 g dużych surowych krewetek
xx 700 g słodzonych wiórków kokosowych
xx 225 g bułki tartej
xx 4 duże białka jaj
xx 3 krople ostrego sosu tabasco
xx 1 łyżeczka soli
xx 1 łyżeczka pieprzu
xx 225 g mąki pszennej
SOS
xx 450 g powideł morelowych
xx 1 łyżeczka octu jabłkowego
xx 1 łyżeczka płatków czerwonej papryki

RYBY

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA
Rozgrzej urządzenie Air Fryer do 190°C. Obierz krewetki i usuń z nich żyłki, pozostawiając
ogonki.
W płytkiej misce wymieszaj wiórki kokosowe z bułką tartą. W kolejnej płytkiej misce ubij
białka, dodaj ostry sos, sól i pieprz. Do trzeciej płytkiej miski wsyp mąkę.
Obtaczaj lekko krewetki w mące, strząśnij nadmiar mąki. Zanurz krewetki w białku,
a następnie obtocz krewetki w mieszance kokosowej.
Spryskaj kosz urządzenia Air Fryer oliwą w sprayu. Dzieląc w razie potrzeby krewetki na
partie, umieść jedną warstwę krewetek w koszu urządzenia Air Fryer. Smaż 4 minuty; obróć
krewetki i kontynuuj smażenie, aż wiórki kokosowe lekko się zarumienią, a krewetki staną
się różowe, przez około 4 minuty.
W tym samym czasie połącz składniki sosu w małym rondlu; gotuj i mieszaj na średnim
ogniu, aż do rozpuszczenia. Podawaj krewetki natychmiast z sosem.

 P L A C U S Z K I Z K R A B E M
Z C H R Z A N E M W A S A B I 
P R Z YS TAW K A

SKŁADNIKI
xx 1 drobno posiekana czerwona papryka
xx 1 drobno posiekana łodyga selera naciowego
xx 3 drobno posiekane cebule
xx 2 duże białka jaj
xx 3 łyżki stołowe majonezu o obniżonej zawartości
tłuszczu
xx łyżeczka chrzanu wasabi
xx łyżeczka soli
xx oddzielnie 70 g i 120 g bułki tartej
xx 330 g odsączonego mięsa kraba
xx Spray do gotowania / kropla oleju
SOS
xx 1 posiekana łodyga selera naciowego
xx 70 ml majonezu o obniżonej zawartości tłuszczu
xx 1 drobno posiekane cebula
xx 1 łyżka soku z marynowanych na słodko ogórków
xx łyżeczki chrzanu wasabi
xx łyżeczki soli selerowej

RYBY

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA
Rozgrzej urządzenie Air Fryer do 190°C. Spryskaj kosz urządzenia Air Fryer za
pomocą oleju w sprayu. Połącz pierwsze siedem składników; dodaj 70 g bułki
tartej. Delikatnie połącz je z mięsem kraba. Do płytkiej miski wsyp pozostałą
bułkę tartą. Włóż czubatą łyżkę mieszanki mięsa kraba do bułki tartej.
Delikatnie obtocz i uformuj placuszki o grubości poniżej 2 cm. Dzieląc w razie
potrzeby placuszki na partie, umieść jedną warstwę placuszków w koszu
urządzenia Air Fryer. Spryskaj je oliwą w sprayu. Smaż na złoty kolor, przez
8-12 minut, ostrożnie obracając placuszki w połowie smażenia spryskując
dodatkowym sprayem do gotowania. Wyjmij i trzymaj w cieple. Czynność należy
powtórzyć z pozostałymi placuszkami.
W tym samym czasie włóż składniki sosu do blendera; uruchom blender dwa
do trzech razy w celu wymieszania składników lub do osiągnięcia pożądanej
konsystencji. Podawaj placuszki z krabów po przygotowaniu z sosami i cząstką
cytryny.

 F R Y T K I

Z

A W O K A D O 

P R Z YS TAW K A

SKŁADNIKI
xx 100 g świeżej bułki tartej
xx 1 łyżeczka soli
xx 1 awokado, obrane, pozbawione pestki i pokrojone na
plasterki
xx Aquafaba z puszki 500 ml fasoli

POTRAWA
VEGE

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA
Na płytkiej patelni połącz bułkę tartą i sól. Wlej aquafabę do płytkiej
miski.
Zanurz plasterki awokado w aquafabie, a następnie obtocz je
równomiernie w bułce tartej. Ułóż jedną warstwę plasterków w koszu
urządzenia Air Fryer. Ważne jest, aby ułożyć tylko jedną warstwę
– plasterków nie należy nakładać na siebie!
Smaż przez 10 minut (bez wcześniejszego podgrzewania urządzenia)
w 200°C, mocno potrząsając po 5 minutach.
Podawaj gorące ze swoim ulubionym sosem.

WSKAZÓWKI
xx Aquafaba jest w zasadzie płynem z puszki fasoli – stanowi substytut jaj.
xx Jeśli nie jesteś weganinem, możesz użyć jajek zamiast aquafaby.
xx Podawaj awokado jako przekąskę z pikantnym majonezem do zanurzania lub dołóż je do kanapek, tacos lub burritos.

Z

 T A Q U I T O
W I E P R Z O W I N Ą 
P R Z YS TAW K A

SKŁADNIKI
xx 900 g gotowanej polędwicy
wieprzowej szarpanej (nie jesteś
fanem wieprzowiny? Użyj w zamian
szarpanego kurczaka)
xx 550 g rozdrobnionego
odtłuszczonego sera mozzarella
xx 10 małych tortilli
xx sok z jednej limonki
xx kropla oliwy w sprayu
xx Salsa do zanurzania (opcjonalnie)
xx Śmietana (opcjonalnie)

MIĘSO

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA
Rozgrzej urządzenie Air Fryer do 190°C.
Skrop wieprzowinę sokiem z limonki i delikatnie wymieszaj.
Podgrzej w mikrofalówce 5 tortilli, po jednej, kładąc na każdej uprzednio wilgotny ręcznik
papierowy, na 10 sekund, aby zmiękły.
Na tortilli ułóż 90 g wieprzowiny i 60 g sera. Ciasno, ale delikatnie zwiń tortille i ułóż je na
wysmarowanej tłuszczem folii. Spryskaj tortille równomiernie oliwą.
Smaż w urządzeniu przez 7-10 minut, aż tortille będą miały złoty kolor, obracając je na
drugą stronę w połowie podanego czasu.
Podawaj z wybraną salsą i kwaśną śmietaną, jeśli chcesz udekoruj odrobiną zieleniny.

 B U R G E R

B O U R B O N

LUNCH

B A C O N 

MIĘSO

SKŁADNIKI
xx 1 łyżkę bourbona
xx 2 łyżki brązowego cukru
xx 3 plasterki boczku, przecięte na pół
xx 350 g wołowiny (80% chudego mięsa)
xx 1 łyżka zmielonej cebuli
xx 2 łyżki sosu BBQ
xx 1 łyżeczka soli
xx świeżo zmielony czarny pieprz
xx 2 plasterki półtwardego sera
xx 2 kajzerki lub bułki do burgerów
xx sałata i pomidor

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA

PIKANTNY SOS:
xx 2 łyżki sosu BBQ
xx 2 łyżki majonezu
xx 1 łyżeczka mielonej papryki
xx świeżo zmielony, czarny pieprz

Na wierzch każdego burgera połóż plasterek sera i smaż w urządzeniu Air Fryer przez dodatkową minutę,
aby go stopić. WSKAZÓWKA: Przypnij plaster sera do burgera za pomocą wykałaczki, aby urządzenie go nie
zdmuchnęło. Posmaruj sosem wewnętrzne strony kajzerek lub bułek do burgerów, umieść burgery, na górze
połóż plasterek bekonu, sałatę i pomidor. Życzymy smacznego!

Wymieszaj bourbon i brązowy cukier w małej misce. Połóż plasterki boczku do kosza urządzenia i posmaruj
je mieszanką brązowego cukru i bourbona. Smaż w urządzeniu Air Fryer w temperaturze 200°C przez
4 minuty. Odwróć boczek, posmaruj większą ilością mieszanki brązowego cukru i bourbona i smaż
w temperaturze 200°C przez dodatkowe 4 minuty, aż mięso będzie chrupkie.
Przygotuj mięso na burgery. Połącz mieloną wołowinę, cebulę, sos BBQ, sól i pieprz w dużej misce.
Wymieszaj dokładnie dłońmi i uformuj 2 burgery.
Smaż w urządzeniu Air Fryer w temperaturze 180°C przez 15 do 20 minut (15 minut w przypadku małego
i średniego wysmażenia i 20 minut w przypadku dobrego wysmażenia). Odwróć burgery na drugą stronę
w połowie procesu smażenia.
Przygotuj w misce sos do burgerów, łącząc sos BBQ, majonez, paprykę i świeżo zmielony czarny pieprz do
smaku.

WSKAZÓWKA
Wlej trochę wody do dolnej części szuflady urządzenia. Pomoże to zapobiec
zapaleniu się tłuszczu, który spłynie do dolnej szuflady.

BR UKSELKA CZOSNKOWO-R OZMARYNOWA

LUNCH

SKŁADNIKI
xx 3 łyżki oliwy z oliwek
xx 2 ząbki czosnku, zmielone
xx 1 łyżeczka soli
xx 1 łyżeczka pieprzu
xx 500 g brukselki, przyciętej i przekrojonej na
pół
xx 200 g bułki tartej
xx 1,5 łyżeczki mielonego, świeżego rozmarynu

POTRAWA
VEGE

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA
Rozgrzej urządzenie Air Fryer do 180°C. Umieść pierwsze cztery składniki
w małej miseczce, którą można włożyć bezpiecznie do mikrofalówki; podgrzej
w mikrofalówce w wysokiej temperaturze przez 30 sekund. Obtocz brukselkę
w 2 łyżkach mieszanki oliwy z oliwek i innych składników. Umieść całą brukselkę
w koszyku urządzenia Air Fryer i smaż 4-5 minut. Wymieszaj brukselkę. Smaż dalej
w urządzeniu Air Fryer, mieszając co 4-5 minut, aż warzywa będą odpowiednio
miękkie i lekko zrumienione, całość około 8 minut dłużej.
Obsyp warzywa tartą bułką z rozmarynem i pozostałą mieszanką oliwy.
Smaż dalej, aż bułka tarta się zarumieni, a brukselka będzie miękka w 3-5 minut.
Podawaj gorące. Życzymy smacznego.

 C A ŁY K U R C Z A K 

LUNCH

SKŁADNIKI
xx Cały kurczak do 1,5 kg
xx Sól i pieprz
xx Inne przyprawy do smaku – wedle wyboru

MIĘSO

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA
Oczyść i osusz kurczaka.
Posyp obficie przyprawami.
Spryskaj kosz urządzenia Air Fryer oliwą w sprayu i umieść kurczaka w koszu
(nogami skierowanymi w dół).
Piecz kurczaka w temperaturze 200°C przez 45 minut, obróć i smaż jeszcze
przez 30 minut.
Podawaj z pieczonymi ziemniakami lub innymi dodatkami wedle wyboru.

ŁOSOŚ À LA CAJUN

LUNCH

SKŁADNIKI
xx 1 świeży filet z łososia (około 200 g)
xx Przyprawa cajun (ilość wystarczająca do
posypania łososia)
xx Odrobina cukru do posypania (opcjonalnie)
xx Sok z ćwiartki cytryny

RYBY

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA
Rozgrzej urządzenie Air Fryer do 180°C przez 5 minut.
Oczyść i osusz łososia. Na talerzu rozsyp przyprawę cajun i obtocz dokładnie
całego łososia. W tym celu nie musisz używać zbyt wiele przyprawy. Jeśli
wolisz odrobinę słodki smak, posyp łososia lekko cukrem. Łososia nie trzeba
odstawiać do zamarynowania. Smaż go bezpośrednio w urządzeniu Air Fryer.
Filet z łososia o grubości około 2 cm smaż w urządzeniu Air Fryer przez
7 minut, skórą na patelni grillowej. Podawaj natychmiast z wyciśniętym sokiem
z cytryny.

 B ATAT Y S M A Ż O N E W U R Z Ą D Z E N I U
AIR FRYER
DANIE
D O DAT K O W E

SKŁADNIKI
xx 3 bataty
xx 1 łyżka oliwy z oliwek
xx 1–2 łyżki soli morskiej

POTRAWA
VEGE

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA
Bataty umyj, a następnie wydrąż w nich widelcem otwory napowietrzające.
Skrop bataty oliwą z oliwek i posyp solą, a następnie równomiernie wetrzyj
całość przypraw w każdy z batatów.
Tak nasmarowane bataty umieść w koszu urządzenia Air Fryer, a kosz włóż do
urządzenia.
Piecz bataty w temperaturze 200°C przez 35-40 minut lub do momentu,
aż będzie je łatwo nakłuć widelcem.
Podawaj z ulubionymi dodatkami, np. serem kozim i szczypiorkiem lub
kolendrą.

MINI HOT DOGI W CIEŚCIE
FRANCUSKIM 
PRZEKĄSKA

SKŁADNIKI
xx 1 paczka rozwałkowanego ciasta
francuskiego
xx 6 parówek

MIĘSO

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA
Rozłóż całe ciasto na blacie. Potnij ciasto na szerokość parówki.
Zawiń każdą parówkę w pojedynczą warstwę ciasta (jak naleśnik), tak aby powstała
zamknięta kieszeń.
Potnij owiniętą parówkę na części o szerokości ok. 1 cm.
Umieść takie okrągłe kawałki w koszu w jednej warstwie. Krawędzie należy układać stroną
z parówką skierowaną w dół.
Piecz w rozgrzanym do 200°C urządzeniu Air Fryer przez 10 minut.

WSKAZÓWKI
xx W ten sam sposób można owijać banany i delektować się zdrową słodką przekąską.
xx Przygotuj również słodkie ciasto francuskie: pokrój ciasto francuskie na mniejsze kwadraty, posmaruj
kremem czekoladowym lub dżemem, złóż w kieszenie i piecz w 200°C przez 10 minut.

SMAŻONY RYŻ Z KURCZAKIEM
lub
LEKKI OBIAD

SKŁADNIKI
xx 660 g zimnego ugotowanego ryżu białego
xx 220 g mrożonej marchewki z groszkiem
xx 6 łyżek sosu sojowego
xx 1 łyżka oleju roślinnego
xx 220 g gotowanego kurczaka, pokrojonego w kostkę (lub bez
mięsa w przypadku opcji wegetariańskiej)
xx 110 g cebuli, pokrojonej w kostkę

POTRAWA
VEGE

MIĘSO

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA
Włóż zimny, ugotowany, biały ryż do miski.
Dodaj olej roślinny, sos sojowy i dokładnie wymieszaj.
Dodaj mrożoną marchewkę z groszkiem, pokrojoną w kostkę
cebulę i pokrojonego w kostkę kurczaka (w przypadku opcji
vege nie dodawaj mięsa) i dokładnie wymieszaj.
Włóż mieszankę ryżową do kubka.
Kubek włóż do urządzenia Air Fryer.
Nastaw urządzenie Air Fryer do 180°C na 20 minut.
Gdy czasomierz się wyłączy, wyjmij kubek z urządzenia.
Danie można podać jako lekki obiad lub przystawkę!

QUESADILLAS Z KURCZAKA

LEKKI OBIAD

SKŁADNIKI
xx Miękkie tacos
xx Kawałki kurczaka
xx 100 g zielonej papryki pokrojonej
w słupki
xx 100 g pokrojonej w plastry cebuli
xx Starty ser meksykański
xx Salsa
xx Kwaśna śmietana

MIĘSO

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA
Rozgrzej urządzenie Air Fryer do 190°C przez 3 minuty.
Spryskaj patelnię olejem roślinnym.
Na patelni połóż 1 miękkie taco.
Na taco połóż posiekany ser (użyj tyle, ile chcesz).
Rozłóż kawałki kurczaka tak, aby tworzyły jedną warstwę.
Ułóż cebulę i posyp pieprzem.
Przykryj wszystko startym serem.
Na wierzchu nałóż miękkie taco i lekko spryskaj olejem.
Ustaw czasomierz na 4 minuty. Następnie obróć taco delikatnie przy użyciu drewnianej łopatki.
Smaż z drugiej strony przez kolejne 4 minuty.
Jeśli taco nie jest wystarczająco chrupiące, smaż przez kolejne kilka minut.
Podawaj z salsą i kwaśną śmietaną, wedle uznania.

 B U Ł E C Z K I

C Y N A M O N O W E 

DESER

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA

SKŁADNIKI
xx 450 g mrożonego ciasta na chleb,
uprzednio rozmrożonego
xx 0,6 g masła
xx 1,8 g brązowego cukru
xx 1 łyżka zmielonego cynamonu

Odstaw ciasto na chleb, aż osiągnie temperaturę pokojową. Na blacie rozwałkuj ciasto
w prostokąt o wymiarach 30 x 26 cm. Ustaw prostokąt tak, aby krawędź o długości 30 cm była
skierowana w Twoją stronę. Rozsmaruj roztopione masło na całym cieście, pozostawiając suchą na
2,5 cm krawędź.

NA MASĘ T WAROGOWĄ
xx 120 g rozdrobnionego twarogu
xx 2 łyżki miękkiego masła
xx 300 g cukru pudru
xx 1 łyżeczka ekstraktu z wanilii

Pokrój rulon na 8 kawałków, krojąc powolnym ruchem piły, aby nie spłaszczyć ciasta.

Wymieszaj brązowy cukier z cynamonem. Rozsyp równomiernie cukier z cynamonem na posmarowane
masłem ciasto, pozostawiając pustą na 2,5 cm krawędź. Zwiń ciasto w rulon zaczynając od krawędzi
znajdującej się najbliżej Ciebie. Zwiń mocno ciasto i usuń wszelkie pęcherze powietrza. Po dotarciu do
odsłoniętej krawędzi, dociśnij ciasto do rulonu, aby złączyć obie części.

Obróć kawałki na bok i przykryj czystym ręcznikiem kuchennym. Odstaw bułki w najcieplejsze miejsce kuchni
na 1–2 godziny, aby wyrosły.
Aby zrobić masę twarogową, włóż twaróg i masło do miski, którą można włożyć bezpiecznie do mikrofalówki.
Zmiękcz twaróg z masłem w kuchence mikrofalowej przez 30 sekund, aż będzie można oba składniki łatwo
wymieszać. Stopniowo dodawaj cukier puder i dokładnie mieszaj. Dodaj ekstrakt z wanilii i wymieszaj do
uzyskania gładkości. Odstaw na bok.
Kiedy bułki odpowiednio wyrosną rozgrzej urządzenie Air Fryer do 180°C.
Przełóż 4 bułki do kosza urządzenia Air Fryer. Piecz przez 5 minut. Obróć bułki na drugą stronę i piecz
z drugiej strony przez kolejne 4 minuty. Powtórz czynności z pozostałymi 4 bułkami. Odstaw bułki na chwilę do
przestygnięcia. Rozsmaruj dużą łyżkę masy twarogowej na ciepłych bułeczkach cynamonowych, pozwalając,
aby część masy spłynęła po bokach bułek. Podawaj na ciepło. Smacznego!

 C I A S T O
Z

C Z E K O L A D O W E
K U B K A 
DESER

SKŁADNIKI
xx 60 g mąki z dodatkiem proszku
do pieczenia
xx 5 łyżek drobnego cukru
xx 1 łyżka kakao
xx 3 łyżki mleka pełnotłustego
xx 3 łyżeczki oleju kokosowego

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA
Wymieszaj wszystkie składniki razem w kubku. Upewnij się, że składniki są wymieszane na
gładko, w przeciwnym razie kakao będzie nierównomiernie rozprowadzone. Umieść kubek
w urządzeniu Air Fryer i piecz przez 10 minut w temperaturze 200°C. Opłucz urządzenie
i powtórz czynności z pozostałymi kubkami, tak, aby każdy spróbował tej czekoladowej
pyszności. Podawaj!

 S M A Ż O N E

B A N A N Y

Z

C Z E K O L A D Ą 

DESER

SKŁADNIKI
xx Gorzka czekolada, co najmniej 70% (70g
czekolady wystarczy na 2-3 banany)
xx Średniej wielkości, dojrzałe banany
xx Opcjonalnie: biała czekolada, Nutella

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA
Przekrój banany ze skórą wzdłuż, po wewnętrznej stronie zakrzywienia, uważając, aby nie
przeciąć dolnej warstwy skóry.
Otwórz lekko banana, aby zrobić w nim kieszeń. Połam czekoladę na kawałki na tyle małe,
aby zmieściły się w bananie.
Dodaj tyle czekolady, ile chcesz, ale uważaj, aby nie przebić dolnej części skóry, tak, aby
czekolada nie kapała z kosza urządzenia Air Fryer.
Włóż banany do kosza, mogą do siebie przylegać, ale czekolada powinna być skierowana ku
górze, aby nie spływała z bananów.
Ustaw urządzenie Air Fryer na 200°C i piecz banany przez 5-7 minut.
Banany są gotowe, gdy skóra stanie się ciemnobrązowa i roztopi się czekolada.

WSKAZÓWKI
xx
xx
xx
xx

Jeśli smażysz więcej bananów na raz, trzymaj je w kiści (połączone z łodygą), ponieważ będą bardziej stabilne i nie obrócą się.
Jeśli urządzenie jest już wstępnie rozgrzane, pieczenie można skrócić o minutę
Należy używać gorzkiej czekolady - im wyższy procent kakao, tym lepszy efekt
Aby ulepszyć ten słodki przepis, spróbuj połączyć czekoladę z kawałkami masła orzechowego, piankami marshmallow lub innymi ulubionymi słodkimi
przekąskami
xx Przed przygotowaniem banany powinny być w temperaturze pokojowej. Jeśli weźmiesz banana bezpośrednio z lodówki lub niedojrzałego, piecz go 1-2
minuty dłużej
xx Po zakończeniu pieczenia poczekaj, aż banany ostygną i dodaj na wierzch bitą śmietanę
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