
КОЛЕДНИ 
РЕЦЕПТИ 

за вкусни празнични ястия

с
ЕЪР ФРАЙЕР ПРО
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Направете всичко възможно,  
за да изглеждате и да се  

чувствате прекрасно 
тази Коледа

ВСЕ ОЩЕ НЕ СТЕ УБЕДЕНИ  
В ПОЛЗИТЕ ОТ ПЪРЖЕНЕТО  

С ГОРЕЩ ВЪЗДУХ?
*-тес твано в Словенската Национална Лаборатория за здраве, околна среда и храни**

Най-прекрасните Коледни спомени обикновено са свързани с 
две неща – вкусна храна и приятна компания. Делимано Еър 
Фрайер Про ще Ви помогне в осигуряването на необходимите 
условия, за да създадете своите красиви, незабравими споме-
ни и през тази Коледа. 

Вече ще можете да хапвате любимите си храни, като пържени 
картофи и бургери, но без да изпитвате угризения. Револю-
ционният Еър Фрайер Про създава равностойна, по вкусови 
качества, алтернатива на нездравословните храни със силата 
на горещия въздух. Посредством конвекционния вентилатор, 
горещият въздух циркулира около храната, създавайки хруп-
кава, златисто-кафява коричка отвън, като запазва всички 
вкусове, сочност и крехкост отвътре. По този начин постигате 
по-добър вкус, а освен това и по-малко калории, защото при 
готвене с този уред не са необходими големи количества маз-
нина. Ето няколко цифри за вдъхновение: в сравнение с пърже-
нето в традиционен фритюрник, с Делимано Еър Фрайер Про, 
можете да приготвяте пилешки бутчета с 45% по-малко мазни-
ни и пържени картофи с удивителните 95% по-малко мазнини. 
Перфектният подарък за Коледа, който можете да си подарите, 
е възможността да ядете каквото обичате и същевременно да 
поддържате желаната форма. Перфектно.

ЕЪР ФРАЙЪРДЪЛБОКО  
ПЪРЖЕНЕ

3,4 г мазнини / 
100 г
192 ккал

ВИЕНСКИ ШНИЦЕЛ

12,9 г мазнини / 100 г
264 ккал

4 x 
по-малко 
мазнини

9,1 г мазнини / 
100 г
243 ккал

МОРСКИ ХРАНИ

14,06 г мазнини / 100 г
288 ккал

40% 
по-малко 
мазнини

8,4 г мазнини / 
100 г 
198 ккал

ПИЛЕШКИ 
КРИЛЦА/ХАПКИ

15,5 г мазнини / 100 г
261 ккал

45% 
по-малко 
мазнини

<0,3 г мазнини / 
100 г
145 ккал

ПЪРЖЕНИ 
КАРТОФКИ

7,4 г мазнини / 100 г
186 ккал

95% 
по-малко 
мазнини
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Има три допълнителни аксесоара, които можете да заку-
пите в комбинация с Делимано Еър Фрайер Про, улеснява-
щи приготвянето на всички Ваши любими рецепти:

Еър Фрайер Про Тава – разполага с неза-
лепваща повърхност, подходяща за мие-
не в съдомиялна машина, което означава, 
че върху нея няма да залепва храна и по-
чистването ще бъде бързо и лесно. Тя е иде-
ална за приготвяне на мини пици, фритата, 
фокача и пайове.

  

Еър Фрайер Про Решетка дава възможност 
да приготвяте храна на две нива. Всичко –  
от хот-дог до печени зеленчуци и бургери.
  

Еър Фрайер Про Шишчета е идеалният ин-
струмент за приготвяне на шишчета и вкус-
на храна за пикник. Използвайте ги, за да 
си направите шиш кебап на горното ниво и 
друго ястие върху решетката.

ЯЖТЕ И СЕ 
НАСЛАЖДАВАЙТЕ

Ако досега сте смятали, че този универсален уред е труден за полз-
ване, истината е точно обратната. Просто напълнете с продукти го-
лямата му кошница за пържене, с капацитет 3,5 литра, задайте тем-
пературата и времето за готвене, и това е всичко. 

Първата версия на Еър Фрайер имаше 30-минутен таймер, до-
като тази подобрена версия разполага с 60-минутен таймер –  
идеален за рецепти, които се нуждаят от по-дълго време за пригот-
вяне, така че не е нужно да се намесвате по време на процеса на го-
твене. Нещо повече, версията ПРО разполага с 25% по-голям обем 
на кошницата, в сравнение с предишната версия, но размерите на 
уреда остават същите, така че можете да приготвяте повече храна 
наведнъж, без да се притеснявате, че ще заема много място върху 
плота или голямо пространство за съхранение в кухнята. Дизайнът 
на кошницата на Еър Фрайер Про също включва някои подобре-
ния. Дъното на чекмеджето е изпъкнало и задържа горещия въздух 
по-ефективно. Новият модел има над 60% повече канали с дизайн 
на въздуховоди, с прорези, които позволяват по-добър достъп на 
горещия въздух до храната. Това гарантира бързо и равномерно 
нагряване в цялата кошница и осигурява по-добра циркулация на 
въздуха, което води до по-добри резултати – супер хрупкава храна 
с по-наситен вкус, приготвена без мазнина.

Делимано Еър Фрайер Про разполага и с функция за автоматично 
изключване, за да можете безгрижно да се занимавате с нещо друго, 
докато храната се приготвя.

Подобрен дизайн на 
кошницата, с повече отвори  

за по-добра циркулация

8 МИН

150 г

Кощница с обем  
3,5 литра с незалепващо 

покритие

Специална технология за 
пържене и печене с горещ 
въздух, вместо с мазнина
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КОЛЕДНИ РЕЦЕПТИ С МЕСО,  
приготвени с Еър Фрайер Про

8 Парти кюфтенца 

10 Панирани свински пържоли 

12 Пуешки гърди 

14 Свински пържоли с чесново масло

16 Телешко задушено

ВЕГЕТАРИАНСКИ КОЛЕДНИ РЕЦЕПТИ  
с Еър Фрайер Про

20 Пържен зелен фасул

22 Аранчини с киноа

24 Вегетариански рулца

26 Фритата

28 Гъби с чесън

КОЛЕДНИ РЕЦЕПТИ ЗА ДЕСЕРТИ  
с Еър Фрайер Про

32 Коледен ябълков чипс

34 Донъти

36 Пържени Орео бисквитки

38 Лимонов кейк

40 Кейк с моркови

КОЛЕДНИ 
РЕЦЕПТИ  

С МЕСО 
приготвени с Еър Фрайер Про

Заклетите любители на месо казват, 
че по време на Коледните празници, 
безмесната храна е недопустима.  
Ще бъдете изумени, колко лесно и 
здравословно, можете да приготви-
те месо в Еър Фрайера. Възможно е 
толкова да се въодушевите, че да из-
пробвате всичките 5 рецепти. 

СЪДЪРЖАНИЕ
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ПАРТИ КЮФТЕНЦА

СЪСТАВКИ 
• 450 г телешка кайма
• ¾ чаша доматен кетчуп
• 1 с.л. табаско
• 2½ с.л. сос Уорчестър
• ¼ чаша оцет
• 1 с.л. лимонов сок
• ½ чаша кафява захар
• ½ ч. л. суха горчица
• 3 джинджифилови бисквити, натрошени  
 
НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ
• Поставете всички съставки, с изключение на каймата, в купа и 

разбъркайте добре.
• Добавете каймата в купата и разбъркайте добре.
• Оформете средни по големина кюфтенца и ги поставете във 

Вашия Еър Фрайер.
• Пържете ги за 15 минути при 190°C или докато станат 

хрупкави и готови в средата.
• Забодете ги на клечки и сервирайте.

Време за приготвяне: 35 мин Порции: 24

С Делимано Еър Фрайер Про Решетка 
можете ефективно да използвате кошницата 
към Еър Фрайера и да приготвите  
повече кюфтета наведнъж!
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ПАНИРАНИ СВИНСКИ 

ПЪРЖОЛИ 

Време за приготвяне: 15 мин Порции: 5

СЪСТАВКИ 
• 5 свински пържоли без кости
• 100 г брашно
• 2 с.л. зехтин
• 75 мл ябълков сок
• 1 голямо яйце
• 4 филийки домашен хляб
• 1 с.л. подправка за свинско месо
• 3 с.л. магданоз
• Сол
• Пипер  
 
НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ
• Загрейте предварително Еър Фрайера за 2 минути на 175°C.
• Смелете хляба на галета.
• Подправете свинските пържоли с малко сол и черен пипер.
• След това втрийте малко зехтин в месото.
• Смесете обикновеното брашно, солта, черния пипер и 

подправката за свинско месо в купа.
• Във втора купа разбийте яйцето и добавете ябълковия сок.
• В трета купа добавете галета, сол, черен пипер и магданоз.
• Потопете свинските пържоли в брашното, след това в 

яйчената смес и накрая оваляйте добре с галета.
• Пържете свинските пържоли в Еър Фрайера за 10 минути  

при 175°C. 

За перфектни, домашно приготвени 
галета, можете да използвате 
Делимано Джой Чопър. 
Лесно, само с няколко натискания 
на бутона!
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СЪСТАВКИ 
• 1800 г пуешки гърди, с костта и кожата (отстранени ребра)
• 1 с.л. зехтин
• 2 ч.л. сол

Маслена смес за намазване
• 2 с.л. масло
• ½ ч.л. червен пипер
• 1 ч.л. сушена мащерка
• ½ ч.л. сушен риган  
 
НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ
• Смесете съставките за маслената смес в малка купа и 

внимателно я разнесете под кожата на пуешките гърди.
• Втрийте ½ супена лъжица олио върху пуешките гърди.
• Подправете двете страни със сол и след това втрийте 

останалата половина от супената лъжица олио върху кожата.
• Загрейте предварително Еър Фрайера на 180°C и изпържете 

гърдите с кожата надолу за 20 минути, обърнете и пържете, 
докато вътрешната температура стане 80°C (използвайте 
термометър с незабавно отчитане) или за около още  
30-40 минути, в зависимост от размера на гърдите.

• Оставете ги да постоят 10 минути, преди да ги нарежете.

ПУЕШКИ ГЪРДИ

Време за приготвяне: 60 мин Порции: 4
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СЪСТАВКИ 
• 4 свински пържоли
• 1 с.л. кокосово масло
• 1 с.л. кокосово олио
• 2 ч.л. настъргани скилидки чесън
• 2 ч.л. магданоз
• Сол
• Пипер  
 
НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ
• Загрейте предварително Еър Фрайера до 175°C.
• В купа смесете заедно всички подправки, кокосовото олио, 

маслото и чесъна. Втрийте сместа върху двете страни на 
свинските пържоли, увийте в сребърно фолио и поставете в 
хладилника за един час.

• Извадете ги от сребърното фолио и ако там е останала 
марината, втрийте я върху котлетите.

• Поставете ги в тавата на Еър Фрайера и пържете за 8 минути 
от едната страна и след това 8 минути от другата.

• Сервирайте със зеленчукова салата и полейте с малко зехтин.

СВИНСКИ ПЪРЖОЛИ  

С ЧЕСНОВО МАСЛО

Време за приготвяне: 20 мин Порции: 2
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СЪСТАВКИ 
• ½ чаша портокалов сок
• 3 с.л. соев сос
• 3 с.л. кафява захар
• 1 ч.л. сос Уорчестър
• 1200 - 1800 г телешко месо, размразено
• 1 ч.л. сол
• ½ ч.л. черен пипер  
 
НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ
• Смесете портокаловия сок, соевия сос, кафявата захар и  

сос Уорчестър.
• Разбъркайте, докато захарта се разтвори.
• Залейте месото и оставете да се маринова за 8-24 часа.
• Поставете месото в кошницата на Еър Фрайера.
• Поръсете отгоре сол и черен пипер.
• Пържете за 30 минути при 200°C, като обърнете месото, 

когато изтече половината време.
• Оставете да си почине поне три минути.
• Нарежете на дебели резени и сервирайте.

Въпреки че тази рецепта отнема доста време,  
доверете ни се, чакането си заслужава. 

ТЕЛЕШКО  
ЗАДУШЕНО

Време за приготвяне: 8-24 часа Порции: 4
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ВЕГЕТАРИАНСКИ 
КОЛЕДНИ РЕЦЕПТИ  
С ЕЪР ФРАЙЕР ПРО

Ако сте вегетарианец или искате да приготвите веге-
тарианско ястие за празниците, просто разгледайте 
рецептите по-долу. Две от тях са не само вегетари-
ански, но дори вегански.



2120

СЪСТАВКИ 
• Около 25 шушулки зелен фасул
• 1 яйце
• 1 белтък
• ¼ чаша галета Панко
• ¼ чаша обикновена галета от пълнозърнеста пшеница
• 2 с.л. настърган пармезан
• ½ с.л. чесън на прах
•  1/8 ч.л. сол
•  1/8 ч.л. черен пипер  

ПЪРЖЕН  
ЗЕЛЕН ФАСУЛ

Време за приготвяне: 12 мин Порции: 2

 
НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ
• Подгответе зеления фасул: изплакнете и отцедете добре. От-

режете кривите краища на шушулките.
• Сложете яйцето и белтъка в плитка купа, разбъркайте за  

30 секунди. Оставете настрани.
• В друга плитка купа, добавете Панко и обикновената галета, 

чесъна на прах, пармезана, солта и черния пипер; разбъркай-
те добре и оставете настрани.

• Поставете един до друг съдовете със зеления фасул, яйчената 
смес и панировката с галетата.

• Вземете шепа зелен фасул наведнъж, пуснете ги в яйчената 
смес, докато се покрият. С помощта на щипки, хванете някол-
ко шушулки зелен фасул, отцедете ги от яйцето, след това ова-
ляйте добре в сместа с галетата.

• Поставете ги една до друга, като оставите малко пространство 
между тях в Еър Фрайера, след това повторете същите стъпки 
с останалата част от зеления фасул и поставете в Еър Фрайера.

• Пържете за 5 минути при 200°C.
• Внимателно разбъркайте зеления фасул, като го обърнете, 

ако е необходимо, след това пържете за още 2 минути.
• Извадете с щипки и сервирайте веднага с любимия дип!

Галетата Панко се приготвя в японски стил, от бял хляб без корички. В резултат на това, тя е по-лека и 
въздушна, абсорбира по-малко мазнини и остава по-хрупкава за по-дълго време.
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СЪСТАВКИ 
• 1 пакет (около 255 г) готова за сервиране киноа  

или 1¾ чаши варена киноа
• 2 големи яйца, леко разбити, разделени
• 1 чаша галета, разделена на 2 части
• ¼ чаша настърган пармезан
• 1 с.л. зехтин
• 2 с.л. смлян пресен босилек или 2 ч.л. сушен босилек
• ½ ч.л. чесън на прах
• ½ ч.л. сол
•  1/8 ч.л. черен пипер
• 6 кубчета обезмаслено сирене моцарела (¾ инча всяко)
• Олио или спрей за готвене
• Затоплен сос за паста, по желание  

АРАНЧИНИ  
С КИНОА

Време за приготвяне: 25 мин Порции: 3

 
НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ
• Загрейте предварително Еър Фрайера до 190°C.
• Пригответе киноата, според указанията на опаковката.
• Добавете и разбъркайте 1 яйце, ½ чаша галета, пармезана, 

олиото, босилека и подправките.
• Разделете сместа на 6 порции. Оформете всяка порция около 

кубче моцарела, за да се покрие напълно, образувайки топче.
• Поставете другото яйце и  ½ чаша галета в отделни плитки купи.
• Потопете топчетата от киноа в яйце, след това оваляйте в 

галета.
• Поставете в кошницата на Еър Фрайера, поръсете с олио.
• Пържете до златисто-кафяво, 6-8 минути.
• По желание, сервирайте със сос за паста.

С Делимано Еър Фрайер Про Решетка 
можете ефективно да използвате кошницата на 
Еър Фрайера за приготвяне на по-големи коли-
чества наведнъж, използвайки различни нива!
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СЪСТАВКИ 
• 1 чаша гръцко кисело мляко
• Самонабухващо брашно ИЛИ заместител, като универсално/ 

обикновено брашно и бакпулвер. Съотношението трябва да е 
1 чаша брашно към 2 ч.л. бакпулвер

• 1 с.л. доматено пюре
• ½ чаша настъргано сирене моцарела или чедър
• ¼ чаша нарязан лук
• ¼ чаша нарязана червена чушка или камба
• ¼ чаша маслини, нарязани на половинки
• ¼ чаша гъби
• Ананас – не е задължителен, но силно препоръчителен  
 
НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ
• Загрейте предварително Еър Фрайера на 180°C, като използ-

вате настройката за предварително загряване или като на-
строите Еър Фрайера за 5 минути на тази температура.

• Поставете гръцкото кисело мляко в купа и разбъркайте.
• Добавете 1 чаша брашно и разбъркайте, докато се смесят със-

тавките.
• Постепенно добавяйте още брашно, докато тестото започне 

да се оформя на топка.
• Поставете тестото върху добре набрашнена повърхност и ме-

сете с ръце за минута-две. Ако тестото все още е твърде лепка-
во, добавете още малко брашно и продължете да месите.

• Тестото е готово, когато е в състояние да задържи формата си 
и не лепне по ръцете или повърхността.

• Разточете тестото във форма на правоъгълник, отгоре нама-
жете доматено пюре, след което поръсете отгоре останалите 
съставки.

• Навийте тестото плътно, след това нарежете на 8 равни парче-
та. Разпределете ги в кошницата или тавата на Еър Фрайера, 
като оставите малко пространство между тях, за да има място 
за набухване. Поръсете малко сирене върху всяко руло.

• Пържете за 10-15 минути или докато тестото стане златисто на 
цвят и готово.

• Преместете рулцата върху решетка, за да се охладят напълно.

ВЕГЕТАРИАНСКИ 
РУЛЦА

Време за приготвяне: 20 мин Порции: 10
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СЪСТАВКИ 
• 250 г сладки картофи
• 200 г различни видове чушки
• 1 с.л. спаначени листа
• 2 ч.л. екстра върджин зехтин
• 4 големи яйца
• 2 с.л. готварска сметана
• 56 г пармезан
• 6 чери домата, нарязани на половинки
• 1 ч.л. риган
• 2 ч.л. мащерка
• Сол
• Черен пипер  

ФРИТАТА

Време за приготвяне: 35 мин Порции: 2

 
НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ
• Обелете сладките картофи. Нарежете ги на кубчета заедно 

с чушките. Поставете в купа и добавете зехтина, мащерката, 
солта и черния пипер.

• Разбъркайте с ръце, докато зеленчуците се покрият с подправ-
ките.

• Поставете ги в Еър Фрайер Про Тава и пържете за 10 минути 
при 180°C.

• Разбийте яйцата със сметаната, добавете допълнително сол, 
черен пипер и половината от настъргания пармезан.

• Когато Еър Фрайерът издаде звуков сигнал, заредете зеленчу-
ците в тавата за печене на Еър Фрайера, включително бланши-
рания спанак и залейте с яйчената смес.

• Отгоре добавете чери домати, поръсете със сол, черен пипер, 
риган и останалата част от настъргания пармезан.

• Пържете 16 мин при 180°C, след което още 5 мин при 160°C.
• Оставете леко да се охлади, нарежете и сервирайте.

Делимано Еър Фрайер Про Тава е незаменим 
компонент към Еър Фрайера. Идеална е за 
приготвяне на фокача, както и на мини пици, 
зеленчукови пайове, кексове…
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СЪСТАВКИ 
• 200 г гъби
• 4 средно големи скилидки чесън
• 1 с.л. масло
• 1 ч.л. зехтин
• Сол
• Черен пипер  
 
НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ
• Нарежете гъбите на половинки и ги измийте.
• Обелете и нарежете скилидки пресен чесън на тънки 

резенчета.
• Оформете тава за печене от алуминиево фолио, която  

да се побира в кошницата на Еър Фрайер Про (или купете  
най-добрия аксесоар – Еър Фрайер Про Тава).

• Поставете в гъбите чесън, сол, черен пипер и зехтин.
• Оваляйте гъбите в зехтина, така че да са добре намазнени.
• Поставете маслото на малки парченца върху гъбите.
• Поставете тавата в Еър Фрайера и пържете 8 минути  

при 180°C.
• Когато е готово, сервирайте ястието топло в плато.

ГЪБИ С ЧЕСЪН

Време за приготвяне: 18 мин Порции: 3
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КОЛЕДНИ РЕЦЕПТИ 
ЗА ДЕСЕРТИ  

С ЕЪР ФРАЙЕР
Без значение колко сте яли, винаги има място за де-
серт. Празници без десерти? Невъзможно е. Особе-
но ако са лесни за приготвяне и дори здравословни.
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СЪСТАВКИ 
• 6 големи червени ябълки
• 1 ч.л. зехтин
• 1 щипка канела   
 
НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ
• Нарежете ябълките на парчета, с размер на хапка.
• Поставете ги в Еър Фрайера и ги поръсете с лъжичка зехтин.
• Пържете на 180°C за 10 минути или докато станат хрупкави.
• В голяма купа ги оваляйте в канела и сервирайте.

Време за приготвяне: 2 мин Порции: 4

КОЛЕДЕН  
ЯБЪЛКОВ ЧИПС
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СЪВЕТ: Когато декорирате поничките, развихрете  
въображението си по Коледен начин. 

СЪСТАВКИ 
• 225 г самонабухващо брашно
• 50 г пудра захар 
• 50 г кафява захар
• 118 мл пълномаслено мляко
• 1 ч.л. бакпулвер
• 2½ с.л. масло
• 1 голямо яйце
• 50 г масло
• 100 г пудра захар
• ½ ч.л. розов оцветител за храна
• 1 с.л. бита сметана
• ¼ чаша пресни ягоди, блендирани   
 
НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ
• Загрейте предварително Еър Фрайера до 180°C.
• В средно голяма купа разбъркайте масло, брашното, пудрата 

захар и кафявата захар.
• В друга купа смесете млякото, масло и яйцето.
• Внимателно смесете съставките от втората купа с тези в 

първата, като не прекалявате с бъркането.
• С помощта на нож, отстранете центъра, за да оформите 

понички. Намажете с мазнина хартия за печене в Еър Фрайера  
и сложете поничките.

• Пържете 15 минути при 180°C или до момента, в който след 
лек натиск възвръщат формата си.

• Оставете да се охладят за 5 минути, докато приготвяте 
глазурата.

• Разбийте маслото на крем и постепенно добавете пудрата 
захар, докато получите кремообразна смес.

• Добавете оцветителя за храна, битата сметана, блендираните 
ягоди и разбъркайте добре.

• Когато поничките се охладят, поставете глазурата отгоре.
• Сервирайте!

Време за приготвяне: 25 мин Порции: 4

ДОНЪТИ
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СЪВЕТ: Лесна рецепта с две съставки,  
подходяща дори за начинаещи!

СЪСТАВКИ 
• 9 Орео бисквитки
• 1 кора многолистно тесто   
 
НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ
• Разстелете кората тесто върху масата. 
• Нарежете я на 9 еднакви квадрата.
• Вземете 9 Орео бисквитки и ги увийте в квадратните  

парчета тесто.
• Загрейте предварително Еър Фрайера до 180°C.
• Поставете увитите бисквитки на един слой и пържете за  

4 минути. Разклатете ги и ги обърнете по средата на времето 
за пържене.

• Поръсете с пудра захар или канела, ако желаете и се 
наслаждавайте!

Време за приготвяне: 14 мин Порции: 9 Орео бисквитки

ПЪРЖЕНИ  

ОРЕО БИСКВИТКИ
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Време за приготвяне: 50 мин Порции: 9 парчета

ЛИМОНОВ КЕЙК

СЪСТАВКИ 
• 1½ чаша универсално брашно
• 1 ч.л. бакпулвер
• ½ ч.л. сол
• ½ чаша масло, размекнато на стайна температура
• 1 чаша захар
• 4 яйца
• 1 с.л. лимонова кора
• 2 с.л. прясно изцеден лимонов сок
• 1 ч.л. ванилов екстракт
•  2/3 чаша обикновено гръцко кисело мляко или заквасена сметана
• 1 с.л. сладкарски подсладител – за поръсване   

 
НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ
• Смесете брашното, солта и бакпулвера в средна купа.
• Поставете маслото и подсладителя в купа. Използвайте ръчен миксер (или 

стационарен), за да разбъркате маслото, докато получите кремообразна 
текстура.

• Добавете 2 яйца и разбъркайте с ръчния миксер. Добавете и останалите 
яйца и отново разбъркайте.

• Добавете сухата смес с брашното, лимоновата кора, лимоновия сок, кисе-
лото мляко и ванилията в купата. Разбъркайте, докато тестото стане гладко.

• Изсипете тестото в тавата.
• Покрийте тавата с хартия за печене.
• Пържете за 15 минути при 160°C.
• Отворете Еър Фрайера и извадете хартията за печене.
• Пържете за още 15-20 минути.
• Проверете дали кейкът е готов, като пъхнете клечка за зъби. Уверете се, че 

по нея няма полепнали остатъци.
• Оставете кейкът да се охлади за 10 минути.
• Поставете стойка за кекс върху тавата и я обърнете, за да извадите кейка.
• По желание: Поръсете със сладкарски подсладител, с помощта на сито.

Делимано Еър Фрайер Про Тава е незаменим 
компонент към Еър Фрайера. Идеална е за 
приготвяне на фокача, както и на мини пици, 
зеленчукови пайове, кексове…
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Време за приготвяне: 50 мин Порции: 6 парчета

КЕЙК С МОРКОВИ

СЪСТАВКИ 
• 1 голямо яйце, леко разбито,  

на стайна температура
• ½ чаша мътеница
•  1/3  чаша захар + 2 с.л. захар,  

разделени
• 3 с.л. олио от рапица
• 2 с.л. тъмнокафява захар
• 1 ч.л. настъргана портокалова 

кора

 
НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ
• Загрейте предварително Еър Фрайера до 180°C.
• Покрийте тавата с мазнина и брашно.
• В голяма купа разбийте яйцето, мътеницата, 1/3 чаша захар, олиото, кафява-

та захар, портокаловата кора и ванилията.
• В друга купа разбъркайте брашното, бакпулвера, 1 чаена лъжица подправ-

ка за тиквен пай, содата за хляб и солта.
• Постепенно прибавете към яйчената смес, като бъркате. Добавете морко-

вите и боровинките.
• Изсипете сместа в подготвената тава.
• В малка купа смесете орехите, останалите 2 супени лъжици захар и остана-

лата 1 чаена лъжица подправка за тиквен пай. Поръсете равномерно върху 
тестото. Внимателно поставете тавата в кошницата на Еър Фрайера.

• Пържете при 180°C за 35-40 минути, като проверявате готовността с клечка 
за зъби, пъхната в центъра на кейка.

• Покрийте плътно с хартия за печене, ако кейкът потъмнее твърде много 
отгоре.

• Поставете тавата върху метална решетка за 10 минути да се охлади, преди 
да извадите кейка.

• 1 ч.л. ванилов екстракт
•  2/3 чаша универсално брашно
•  1/3 чаша пълнозърнесто брашно
• 1 ч.л. бакпулвер
• 2 ч.л. подправка за тиквен пай
• ¼ ч.л. сода за хляб
• ¼ ч.л. сол
• 1 чаша настъргани моркови
• ¼ чаша сушени боровинки
•  1/3 чаша нарязани орехи,  

препечени

Делимано Еър Фрайер Про Тава е незаменим 
компонент към Еър Фрайера. Идеална е за 
приготвяне на фокача, както и на мини пици, 
зеленчукови пайове, кексове…
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МЕЧТАЕМ ЗА 
КУЛИНАРНО 

ПРИКЛЮЧЕНИЕ
… за бяла Коледа и
… Прекрасна Нова година 

Надяваме се, че сте намерили вдъхновение в нашите 
рецепти за кулинарните си творения, с любимия Ви 

кухненски помощник Еър Фрайер Про. Ще се радваме 
много, ако ги споделите с нас в социалните мрежи 

(Facebook и Instagram) и тагнете местния си профил.

Екипите на Делимано в цял свят Ви пожелават  
весела Коледа и щастлива Нова 2021 година.



ДОПЪЛНИ СВОЯ ЕЪР ФРАЙЕР С:

Еър Фрайер Про 
Тава

Еър Фрайер Про 
Решетка

Еър Фрайер Про 
Шишчета

www.delimano.bg 02/ 818 24 03


