
Multi-Cooker  12-in-1

Carte de 
bucate 



HU: Természetvédelmi okokból a recepteket az alábbi  
linken tudja letölteni

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

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

RO: Dun motive de protecție a mediului, rețetele le  
puteți descărca de pe internet de la adresa

https://www.mediashop.tv/DE/power-xl-multi-cooker-12-in-1/

INDICAŢIE:
1 ceaşcă corespunde unei ceşti cu o capacitate de aprox. 240 ml!

1TL = 1 linguriţă de ceai, 1EL = 1 lingură de supă. 
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450 g Macaroane

2 ceşti de brânză Cheddar, rasă

950 ml de smântână

2 linguri unt

1. Aşezaţi oala interioară în aparatul de bază. Introduceţi 
toate ingredientele în oală şi le amestecaţi. Acoperiţi oală 
interioară cu un capac de sticlă.

2. Rotiţi butonul rotativ şi selectaţi reglarea Slow Cook 
(gătire lentă) (90° C 4 ore). Pentru a porni procesul de 
fierbere apăsaţi tasta Start.

3. Imediat ce ceasul contor este la 0 apăsaţi tasta „Cancel” 
(întrerupere).

4. Dacă se doreşte presăraţi cu brânză şi pesmet 
suplimentar, luaţi capacul de sticlă şi aşezaţi pe aparat 
capacul de aer fierbinte. Rotiţi butonul rotativ la reglarea 
Air Fry (frigere cu aer fierbinte). Apăsaţi tasta temperatură 
şi reglaţi temperatura de fierbere la 200° C. Apăsaţi tasta 
ceasului contor şi reglaţi timpul de gătire la 3 min. . Pentru 
a porni procesul de fierbere apăsaţi tasta Start. Prăjiţi cu 
aer fierbinte până când crusta este aurie (1–2 min.).

Mac & Cheese
8-10 porţii



Pregătire  Ingrediente 

5



Pregătire  Ingrediente 

6

1. Aşezaţi oala interioară în aparatul de bază. Introduceţi 
ouăle într-o oală interioară şi le acoperiţi cu apă. Acoperiţi 
oală interioară cu un capac de sticlă. 

2. Rotiţi butonul rotativ şi selectaţi reglarea Steam (100°) 
(gătire la abur). Apăsaţi tasta ceasului contor şi reglaţi 
timpul de gătire la 20 min. . Pentru a porni procesul de 
fierbere apăsaţi tasta Start.

3. Imediat ce ouăle sunt fierte tari, apăsaţi tasta Cancel. Luaţi 
ouăle din oala interioară şi le răciţi într-o baie de gheaţă 
până când sunt răcite suficient pentru prelucrare. Cojiţi 
ouăle şi le înjumătăţiţi. Îndepărtaţi gălbenuşurile de ou şi 
le puneţi într-un vas de amestecare.

4. Adăugaţi şi amestecaţi în vas maioneza, oţetul, sosul iute, 
muştarul şi sarea.

5. Introduceţi amestecul într-o pungă de ornat şi şpriţuiţi la 
mijlocul jumătăţilor de ou. 

6. Înainte de a le servi ornaţi cu ardei. 

12 ouă

1/³ ceaşcă cu maioneză

1 linguriţă oţet alb

¼ linguriţă sos iute

2 linguriţă cu muștar Dijon

¼ linguriță de sare

Ardei pentru decorare 

Ouă umplute iuţi
12 porţii 
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1. Amestecaţi şi bateţi oul şi laptele într-un vas. Adăugaţi 
făina în timp ce amestecaţi continuu.

2. Aşezaţi oala interioară în aparatul de bază.

3. Introduceţi în oala interioară bucăţele de cartof. Acoperiţi 
bucăţelele de cartof cu amestecul de ou, şuncă, 
ceapă, cubuleţe de ardei, spanac, brânză Cheddar şi 
condimentaţi cu sare şi piper.

4. Rotiţi butonul rotativ la reglarea Bake (coacere). Apăsaţi 
tasta temperatură şi reglaţi temperatura de gătire la 121° 
C. Apăsaţi tasta ceasului contor şi reglaţi timpul de gătire 
la 60 min. . Pentru a porni procesul de fierbere apăsaţi 
tasta Start.

5. Imediat ce ceasul contor este la 0, apăsaţi tasta Cancel. 
Aşezaţi capacul pentru aer fierbinte din sticlă pe aparat. 
Rotiţi butonul rotativ la reglarea Air Fry (frigere cu aer 
fierbinte). Apăsaţi tasta ceasului contor şi reglaţi timpul 
de gătire la 20 min. . Apăsaţi tasta temperatură şi reglaţi la 
149° C. Pentru a porni procesul de fierbere apăsaţi tasta 
Start.

25 ouă

¾ ceaşcă de lapte

2 EL de făină

680 g bucăţele de cartofi

170 g cubuleţe de şuncă

1 ceapă, tăiată în cuburi

½ ardei roşu, tăiat cubuleţe

½ ardei verde, tăiat cubuleţe

150 g baby spanac

1 ½ ceaşcă de brânză Cheddar, 
rasă

½ linguriţă sare de mare

½ linguriţă de piper negru, 
măcinat

Omletă cu cartofi 
12 porţii
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1. Aşezaţi oala interioară în aparatul de bază. 

2. Rotiţi butonul rotativ la reglarea Sauté (sotare) (177°C, 35 
min.). Pentru a porni procesul de fierbere apăsaţi tasta 
Start.

3. Introduceţi uleiul de măsline în oala interioară şi îl încălziţi.

4. Condimentaţi fâşiile de carne de vită cu mirodenia Fajita. 
Introduceţi fâşiile de carne de vită şi le rumeniţi până 
când sunt arămii.

5. Apăsaţi tasta Cancel. Rotiţi butonul rotativ şi selectaţi 
reglarea Rice (orez) (timp de gătire 45 min.) . Pentru a 
porni procesul de fierbere apăsaţi tasta Start.

6. Introduceţi în oala interioară rondelele de ardei, salsa, 
supa de vită şi orezul cu carnea rumenită. Învârtiţi pentru 
amestecare. Acoperiţi oală interioară cu un capac de 
sticlă.

7. Când este gata, apăsaţi tasta Cancel şi adăugaţi imediat 
brânza atâta timp cât orezul este încă fierbinte. Acoperiţi 
oală interioară cu un capac de sticlă.

8. Când brânza s.a topit puneţi amestecul pe Tortilla şi 
răsuciţi un Burrito. Decoraţi cu smântană şi coriandru.

3 linguri ulei de măsline

450 g fâşii de carne de vacă

1 pachet de condiment Fajita 
la 30 g

400 g Ardei rondele

0,5 l salsa proaspătă

3 ceşti supă de vită

1 ½ ceaşcă orez alb

2 ceşti de brânză Cheddar, rasă

8 Tortilla Ø 20 cm

Smântână

Coriandru, mărunţit 

Burrito din carne de vită 
8-10 porţii
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1. Turnaţi făina într-un vas.

2. Amestecaţi şi bateţi oul şi laptele într-un vas.

3. Turnaţi pesmetul într-un vas separat.

4. Rostogoliţi fiecare fâşie de pui mai întâi în făină, apoi în oul 
amestecat şi la final în pesmet. 

5. Aşezaţi capacul pentru aer fierbinte din sticlă pe aparat. 
Aşezaţi placa de grătar în oala interioară.

6. Rotiţi butonul rotativ la reglarea Air Fry (frigere cu aer 
fierbinte). Apăsaţi tasta temperatură şi reglaţi temperatura 
de gătire la 200° C. Apăsaţi tasta ceasului contor şi reglaţi 
timpul de gătire la 17 min. . Pentru a porni procesul de 
fierbere apăsaţi tasta Start. Lăsaţi aparatul timp de 3 min. să 
se preîncălzească apoi deschideţi capacul.

7. Aşezaţi fâşiile de pui pe placa grătar.

8. Întoarceţi fâşiile de pui după jumătate din timpul de gătire.

½ ceaşcă de făină

3 ouă mari

cca 60 ml lapte

1 ceaşcă pesmet grosier 

8  fâşii de pui

1 linguriţă sare de mare

½ linguriţă de piper negru, 
măcinat

1 linguriţă ulei de măsline

120 g muştar de miere pentru 
servire 

Fâşii de pui pane 
4 porţii
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1. Introduceţi piepturile de pui într-o pungă sigilabilă pe 
care o sigilaţi etanş.

2. Aşezaţi oala interioară în aparatul de bază. Umpleţi oala 
interioară trei sferturi cu apă caldă.

3. Rotiţi butonul rotativ la reglarea Sous Vide. Apăsaţi tasta 
temperatură şi reglaţi temperatura de gătire la 66° C. 
Apăsaţi tasta ceasului contor şi reglaţi timpul de gătire la 
60 min. . Pentru a porni procesul de fierbere apăsaţi tasta 
Start.

4. Cân aparatul indică printr-un semnal acustic de tip beep 
că temperatura a fost atinsă introduceţi punga în apă.

5. Imediat ce ceasul contor este la 0, apăsaţi tasta Cancel. 
Scoateţi cu atenţie din pungă piepturile de pui şi le uscaţi 
prin tamponare cu şerveţele de hârtie. Goliţi apa din oala 
interioară şi uscaţi oala interioară.

6. Aşezaţi oala interioară în aparatul de bază. Rotiţi butonul 
rotativ la reglarea Sauté (sotare) (177°C, 35 min.). Pentru a 
porni procesul de gătire apăsaţi butonul rotativ.

7. Introduceţi piepţi de pui în oala interioară şi le frigeţi 
timp de 1 min. pe fiecare parte. Când puiul este rumenit 
apăsaţi tasta Cancel.

8. Introduceţi ingredientele pentru sos într-un vas şi le 
amestecaţi.

9. Introduceţi în vinaigrette amestecul de zarzavat cu frunze, 
ouă, ceapă, slănină, brânză cu mucegai albastru, roşile 
cherry.

10. Tăiaţi bucăţile de pui fâşii şi le aranjaţi pe salată.

2 piepturi de pui 
precondimentate

Vinaigrette

¼ ceaşcă de ulei de măsline, 
extra virgin

2 linguri de oţet de vin roşu

1 linguriţă de zahăr

¼ linguriţă sare de mare

¼ linguriţă pulbere de usturoi

¼ linguriţă pulbere de ceapă

____________

1 l zarzavat foi amestecat

2 ouă fierte tari tăiate în cuburi

½ ceapă roşie, tăiată în cuburi

4 fâşii de slănină, tăiate mărunt

¼ ceaşcă brânză mucegai 
albastru

½ ceaşcă de roşii cherry, 
înjumătăţite

Salată Cobb şi carne de 
pasăre

2 porţii

Gătire în vid
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1. Aşezaţi oala interioară în aparatul de bază. Introduceţi 
spata de porc în oala interioară şi o stropiţi cu sosul de 
grătar, Bourbon-Whiskey şi siropul de arţar.

2. Rotiţi butonul rotativ şi selectaţi reglarea Slow Cook 
(90°) (gătire lentă). Apăsaţi tasta ceasului contor şi reglaţi 
timpul de gătire la 8 ore . Pentru a porni procesul de 
fierbere apăsaţi tasta Start.

3. Când ceasul contor este la 0, apăsaţi tasta Cancel. Înainte 
de a servi desfaceţi spata de porc în fâşii. Serviţi cu Tacos 
sau Mac & Cheese. 

cca. 1,3 kg spată de porc 
fără os

1 ceaşcă sos de grătar 
(sos BBQ)

¼ ceaşcă de whisky Bourbon

¼ ceaşcă sirop de arţar

Friptură din făşii de carne 
de porc în bourbon şi arţar
8 porţii 
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1. Ungeţi cu unt 2 felii de pâine pe o parte.

2. Aşezaţi pâine cu unt cu partea cu untul în jos pe un fund 
de lucru.

3. Pe fiecare felie de pâine aşezaţi în strat brânză şvaiţer, 
curcan, salată de varză şi dressing. Aşezaţi felia de pâine 
pe ele fără unt.

4. Aşezaţi capacul pentru aer fierbinte din sticlă pe aparat. 
Aşezaţi placa de grătar în oala interioară.

5. Rotiţi butonul rotativ la reglarea Air Fry (frigere cu aer 
fierbinte). Apăsaţi tasta temperatură şi reglaţi temperatura 
de fierbere la 154° C. Apăsaţi tasta ceasului contor şi 
reglaţi timpul de gătire la 12 min. . Pentru a porni procesul 
de fierbere apăsaţi tasta Start. Lăsaţi aparatul timp de 3 
min. să se preîncălzească apoi deschideţi capacul.

6. Aşezaţi pe placa grătar pâinile încărcate.

7. După trecerea jumătăţii de timp de gătire întoarceţi 
pâinile încărcate.

8. Înainte de ale servi înjumătăţiţi pâinile încărcate. 

2 linguri de unt nesărat

4 feşii de pâine de secară de 
toast

8 felii brânză şvaiţer

8 felii de piept de curcan fără 
piele la grătar

4 linguri salată de varză

2 linguri de French Dressing 
sau sos Cocktail

Sandviş de curcan 
Reuben 

2 porţii
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1. Puneţi bucăţile de pui într-un castron şi le acoperiţi cu unt. 
Lăsaţi la marinat bucăţile de pui peste noapte în frigider 
în zară.

2. Aşezaţi oala interioară în aparatul de bază. Turnaţi ulei 
suficient în oala interioară pentru a o umple o treime.

3. Rotiţi butonul rotativ la reglarea Roast (prăjire) (191°C, 45 
min.). Pentru a porni procesul de gătire apăsaţi butonul 
rotativ.

4. Amestecaţi şi mixaţi într-un vas separat făină, pulbere 
de usturoi, pulbere de ceapă, piper Cayenne şi boia de 
ardei.

5. Luaţi din vas bucăţile de pui şi lăsaţi să se scurgă 
picăturile de zară în acces. Întoarceţi puiul în amestecul 
de făină şi apoi îl frigeţi în ulei.

6. Serviţi cu Mac & Cheese.

8 bucăţi de pui

1 l zară

1 l şi 2 ceşti de ulei de rapiţă 
sau ulei vegetal

3 ceşti de făină

1 lingură de praf de usturoi

½ linguri praf de ceapă

¼ linguriţă piper Cayenne 
măcinat

1 lingură de boia de ardei 

Puişor la cuptor 
ţărănesc 

8 porţii
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1. Aşezaţi capacul pentru aer fierbinte din sticlă pe aparat. 
Aşezaţi placa de grătar în oala interioară.

2. Rotiţi butonul rotativ la reglarea Air Fry (frigere cu aer 
fierbinte). Apăsaţi tasta temperatură şi reglaţi temperatura 
de gătire la 200° C. Apăsaţi tasta ceasului contor şi reglaţi 
timpul de gătire la 25 min. . Pentru a porni procesul de 
fierbere apăsaţi tasta Start. Lăsaţi aparatul timp de 3 min. 
să se preîncălzească apoi deschideţi capacul.

3. Aşeazţi aripile de pui pe placa grătar.

4. La jumătatea timpului de gătit întoarceţi aripile de pui.

5. Îndepărtaţi aripile de pui şi le stropiţi cu sosul Buffalo.

6. Aşezaţi din nou aripile de pui în coş.

7. Rotiţi butonul rotativ la reglarea Air Fry (frigere cu aer 
fierbinte). Apăsaţi tasta temperatură şi reglaţi temperatura 
de gătire la 200° C. Apăsaţi ceasul contor şi reglaţi timpul 
de gătire la 8 min.  Pentru a porni procesul de fierbere 
apăsaţi tasta Start. 

30 aripi de pui crude

1 ceaşcă sos Buffalo

Hot Wings 
(aripioare iuţi) 

5 porţii
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Plăcinte din curcă 
8 porţii

1. Aşezaţi oala interioară în aparatul de bază. Introduceţi 
în oala interioară carnea de curcan, morcovii, ţelina, 
mazărea, cartofii, ceapa perlată şi supa. Acoperiţi oală 
interioară cu un capac de sticlă.

2. Rotiţi butonul rotativ pe setarea Simmer (fierbere) (96° C). 
Apăsaţi tasta ceasului contor şi reglaţi timpul de gătire la 
20 min. . Pentru a porni procesul de fierbere apăsaţi tasta 
Start.

3. Când ceasul contor este la 0, apăsaţi tasta Cancel. 
Acoperiţi felul de mâncare din oala interioară cu aluatul 
foaie. Aplicaţi amestecul cu ou pe aluatul foaie.

4. Aşezaţi capacul pentru aer fierbinte din sticlă pe aparat. 
Rotiţi butonul rotativ la reglarea Air Fry (frigere cu aer 
fierbinte). Apăsaţi tasta ceasului contor şi reglaţi timpul 
de gătire la 35 min. . Apăsaţi tasta temperatură şi reglaţi 
temperatura de fierbere la 163° C. Apăsaţi tasta Start. 
Prăjiţi cu aer fierbinte până când suprafaţa este auriu-
arămie (35–45 min.).

5. Serviţi cald. 

1 piept de curcan mediu, tăiate 
în bucăţi grosiere şi gătit

2 ceşti de morcovi cojiţi şi tăiaţi 
în felii subţiri

1 ceaşcă ţelină tăiată felii subţiri

350 g mazăre congelată

900 g cartofi baby roşii, 
înjumătăţiţi

2 ceşti ceapă perlată

850 ml supă cremă de pui

2 pacheţel de aluat foi

Ou de făţuit (1 ou, bătut cu 1 
lingură de apă sau lapte) 
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1. Aşezaţi creveţii pe şervete de hârtie.

2. Amestecaţi pe o foaie de copt nuca de cocos răzuită şi 
pesmetul .

3. Pe o a doua foaie de copt amestecaţi făina şi amidonul.

4. Puneţi albuşul de ou într-un vas.

5. Cufundaţi câte un crevete în amestecul de făină, apoi în 
albuşul de ou şi la final în amestecul de nucă de cocos. 
Repetaţi până când creveţi sunt daţi prin pesmet.

6. Aşezaţi capacul pentru aer fierbinte din sticlă pe aparat. 
Aşezaţi placa de grătar în oala interioară.

7. Rotiţi butonul rotativ la reglarea Air Fry (frigere cu aer 
fierbinte). Apăsaţi tasta temperatură şi reglaţi temperatura 
de gătire la 160° C. Apăsaţi tasta ceas contor şi reglaţi 
timpul de gătire la 15 min. . Pentru a porni procesul de 
fierbere apăsaţi tasta Start. Lăsaţi aparatul timp de 3 min. 
să se preîncălzească apoi deschideţi capacul.

8. Aşezaţi creveţii pe placa grătar, în acelaşi timp acordaţi 
atenţie ca ei să nu fie prea apropiaţi sau să se suprapună.

9. Întoarceţi creveţii după ce a trecut jumătatea timpului de 
gătire. 

18 creveţi mari, cruzi, 
decorticaţi şi evisceraţi (gata 
pentru gătire)

1 1/4 ceşti de nucă de cocos 
răzuită neîndulcită

1 1/2 ceşti de pesmet

170 g făină

1 lingură amidon de porumb

½ ceaşcă albuş de ou crud

Cerveţi cu nucă 
de cocos

5 porţii 
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Somon înăbuşit
2 porţii 

2 fileuri de somon fiecare  
140 g

1 ceapă verde, tocată mărunt

½ linguriţă de piper negru, 
măcinat

1 linguriţă de boia de ardei

½ lămâie, tăiată felii

1 ramură mărar

2 cepe verzi noi, tocate

½ ceaşcă vin alb

½ ceaşcă de apă

1 lingură sos de soia 

1. Aşezaţi oala interioară în aparatul de bază. Aşezaţi placa 
de grătar în oala interioară. Aşezaţi somonul pe placa 
grătar şi presăraţi cu ceapa verde, piper negru şi paprica.

2. Puneţi pe somon feliile de lămâie, mărarul şi ceapa nouă.

3. Adăugaţi vinul, apa, şi sosul de soia. Acoperiţi oală 
interioară cu un capac de sticlă.

4. Rotiţi butonul rotativ şi selectaţi reglarea Steam (100°) 
(gătire la abur). Apăsaţi tasta ceasului contor şi reglaţi 
timpul de gătire la 10 min. . Pentru a porni procesul de 
fierbere apăsaţi tasta Start.

5. Imediat ce ceasul contor este la 0, apăsaţi tasta Cancel şi 
scoateţi somonul din oala interioară. 
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1. Amestecaţi într-o caserolă la o cîldură scăzută toate 
ingredientele în afară de somon, sare şi piper.

2. Aduceţi amestecul la fierbere, apoi îl lăsaţi să scadă 
fierbând încet amestecând continuu 15 min. .

3. Frecaţi cu ulei de măsline fiecare filet de somon şi 
condimentaţi cu sare şi piper.

4. Aşezaţi capacul pentru aer fierbinte din sticlă pe aparat. 
Aşezaţi placa de grătar în oala interioară.

5. Rotiţi butonul rotativ la reglarea Air Fry (frigere cu aer 
fierbinte). Apăsaţi tasta temperatură şi reglaţi temperatura 
de gătire la 160° C. Apăsaţi tasta ceasului contor şi reglaţi 
timpul de gătire la 12 min. . Pentru a porni procesul de 
fierbere apăsaţi tasta Start. Lăsaţi aparatul timp de 3 min. 
să se preîncălzească apoi deschideţi capacul.

6. Aşezaţi somonul pe placa de grătar.

7. Imediat ce procesul de gătire este încheiat, aplicaţi sosul 
pe somon cu pensula.

8. Aşezaţi din nou somonul pe placa de grătar. Rotiţi butonul 
rotativ la reglarea Air Fry (frigere cu aer fierbinte). Apăsaţi 
tasta temperatură şi reglaţi temperatura de gătire la 188° 
C. Apăsaţi tasta ceasului contor şi reglaţi timpul de gătire 
la 4 min. . Pentru a porni procesul de fierbere apăsaţi tasta 
Start.

9. Serviţi cu sos şi ceapă verde tocată. 

O ¾ ceaşcă de miere

1/3 ceaşcă sos dulce de soia

2 linguri de zahăr nerafinat 
brun

¼ ceaşcă de suc de portocale

2 linguri de suc de lămâie

2 linguri de oţet de vin roşu

2 linguriţe ulei de măsline

2 căţei de usturoi

1 ceapă verde, tocată 
mărunt/fin

2 fileuri de somon fiecare 
125 g 

Sare şi piper negru, măcinat 
pentru condimentare 

Somon la grătar 
cu miere 

2 porţii 
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1. Amestecaţi împreună într-un vas Sriracha şi amidonul.

2. Răsuciţi creveţii în amestecul de amidon. Pulverizaţi uşor 
cu ulei creveţii acoperiţi în strat. 

3. Aşezaţi capacul pentru aer fierbinte din sticlă pe aparat. 
Aşezaţi placa de grătar în oala interioară.

4. Rotiţi butonul rotativ la reglarea Air Fry (frigere cu aer 
fierbinte). Apăsaţi tasta temperatură şi reglaţi temperatura 
de gătire la 200° C. Apăsaţi tasta ceasului contor şi reglaţi 
timpul de gătire la 16 min. . Pentru a porni procesul de 
fierbere apăsaţi tasta Start. Lăsaţi aparatul timp de 3 min. 
să se preîncălzească apoi deschideţi capacul. 

5. Alezaţi creveţi pe placa grătar într-un singur strat.

6. Întoarceţi creveţii după 8 minute.

7. În timp ce creveţii se gătesc, amestecaţi maioneza cu 
sosul dulce de chili.

8. Serviţi creveţii pe salată Eisberg şi cu sos pentru înmuiere.

¼ linguriţă pulbere uscată de 
Sriracha

1 ceaşcă de amidon de 
porumb

900 g de creveţi (= cca. 21-25 
buc.), decortificaţi şi evisceraţi 
(gata pentru gătire)

¼ ceaşcă de sos dulce chili

¼ ceaşcă de maioneză

Salată Eisberg pentru servire

Creveţi Bang Bang 
6 porţii
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1. Aşezaţi oala interioară în aparatul de bază. Umpleţi oala 
interioară trei sferturi cu apă.

2. Rotiţi butonul rotativ pe setarea Simmer (fierbere). Apăsaţi 
tasta temperatură şi reglaţi temperatura de fierbere la 
99° C. Apăsaţi tasta ceasului contor şi reglaţi timpul de 
gătire la 20 min. . Pentru a porni procesul de fierbere 
apăsaţi tasta Start. Aduceţi apa la fierbere şi apoi adăugaţi 
spaghetele.

3. Imediat ce spaghetele sunt fierte, le strecuraţi. Pregătiţi 
alăturat spaghetele, curăţaţi oala interioară şi o amplsaţi 
din nou în aparatul de bază.

4. Rotiţi butonul rotativ la reglarea Sauté (sotare) (177°C, 35 
min.). Pentru a porni procesul de gătire apăsaţi butonul 
rotativ.

5. Introduceţi uleiul de măsline în oala interioară şi îl încălziţi.
6. Adăugaţi usturoiul şi îl rumeniţi până când sunt uşor 

arămii.
7. Adăugaţi roşiile, fulgii de chili, sare, oregano, busuiocul 

şi midiile. Acoperiţi oală interioară cu un capac de sticlă. 
Aduceţi la fierbere şi apoi apăsaţi tasta Cancel.

8. Rotiţi butonul rotativ pe setarea Simmer (fierbere) (96° C). 
Apăsaţi tasta ceasului contor şi reglaţi timpul de gătire la 
10 min. . Pentru a porni procesul de fierbere apăsaţi tasta 
Start.

9. Imediat ce ceasul contor este la 0, apăsaţi tasta Cancel. 
Aruncaţi scoicile care nu s-au deschis. Aranjaţi midiile 
peste spaghete şi presăraţi cu fulgi de chili. 

400 g spaghete

2 linguri de ulei de măsline

6 căţei de usturoi, tăiaţi în 
rondele subţiri

1 doză de roşii pasate (800 g)

¼ linguriţă fulgi de chili

1 linguriţă de sare

¼ linguriţă oregano uscat

¼ ceaşcă frunze de busuioc 
proaspete, mărunţite grosier

900 g midii, curăţate 

Midii Marinara 
4 porţii 

Sfat: 
Clătiţi scoicile cu 
apă rece înainte de 
ale introduce în oala 
interioară. Îndepărtaţi 
murdăria aderentă de 
cochiliile scoicilor şi 
aruncaţi toate cochiliile 
deschise sau rupte. 
Îndepărtaţi toate firele 
similare cu părul care 
atârnă de la midii.
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1. Aşezaţi oala în aparatul de bază.

2. Rotiţi butonul rotativ la reglarea Sauté (sotare) (177°C, 35 
min.). Apăsaţi tasta Start.

3. Condimentaţi friptura cu sare şi piper. Introduceţi în oală 
în oală.

4. Adăugaţi uleiul de măsline şi frigeţi carnea pe toate 
părţile.

5. Apăsaţi tasta Cancel. Adăugaţi ceapa, ţelina, usturoiul, 
dafinul, pasata de roşii, cimbrul, cartofii şi morcovii, vinul 
şi supa de vită.

6. Rotiţi butonul rotativ pe setarea Simmer (fierbere). Apăsaţi 
tasta temperatură şi reglaţi temperatura de fierbere la 
99° C. Apăsaţi ceasul contor şi reglaţi timpul de gătire la 
90 min. . Pentru a porni procesul de fierbere apăsaţi tasta 
Start.

7. Când friptura este fragedă şi se desface apăsaţi tasta 
Cancel şi scoateţi friptura. 

1,5 kg antricot de vită

2 linguriţe sare de mare

1 linguriţă de piper negru, 
măcinat

1 lingură ulei de măsline

1 ceapă medie, tocată

1 tijă de ţelină, tăiată cubuleţe 
mici

1 lingură de usturoi tocat

1 frunză de dafin

1 lingură pastă de tomate

4 fire de cimbru

4 cartofi medii (roşii), tăiaţi în 
patru

10 morcovi Baby, cojiţi

½  ceaşcă de vin roşu

2  ceşti supă de vită 

Friptură prăjită
4 porţii 



Pregătire  Ingrediente 

32

1. Amestecaţi într-un vas ingredientele pentru 
amestecul de unt şi îl lăsaţi deoparte.

2. Condimentaţi filetele cu sare şi piper.

3. Aşezaţi oala interioară în aparatul de bază. Aşezaţi 
placa de grătar în oala interioară.

4. Rotiţi butonul rotativ la reglarea Air Fry (frigere cu 
aer fierbinte). Apăsaţi tasta temperatură şi reglaţi 
temperatura de fierbere la 260° C. Apăsaţi tasta 
ceasului contor şi reglaţi timpul de gătire la 30 
min. . Pentru a porni procesul de fierbere apăsaţi 
tasta Start. Lăsaţi aparatul timp de 10 min. să se 
preîncălzească.

5. Adăugaţi filetele în tigaie şi prăjiţi pătrunzător fiecare 
parte, până când se atinge starea de gătire dorită.*

6. Imediat ce fripturile sunt gata fripte, apăsaţi butonul 
Cancel. Serviţi cu 1 lingură de amestec de unt pe 
fiecare filet. 

*Temperaturi de gătire
Rare (în sânge): 54° C
Medium Rare (rozaliu): 57° C
Mediu: 60° C
Well done (bine făcut): 71° C 

Amestec de unt

125 g unt

3 linguri brânză mucegai 
albastru

1 linguriţă de muştar Dijon

½ linguriţă de piper negru, 
măcinat

½ ceapă verde, tocată mărunt

Filet de vită

4 fileuri de vită fiecare 170 g

1 linguriţă sare de mare

½ linguriţă de piper negru, 
măcinat

¼ ceaşcă de ulei de măsline 

Filet de vită
4 porţii 
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1. Amestecaţi într-un vas pulberea de ceapă, pulbere de 
usturoi, chimenul, coriandru, sarea şi piper negru. Frecaţi 
costiţele cu mirodeniile şi le daţi cu pensula ½ ceaşcă sos 
de grătar.

2. Aşezaţi oala interioară în aparatul de bază. Adăugaţi apa 
şi introduceţi costiţele în oala interioară. Acoperiţi oală 
interioară cu un capac de sticlă.

3. Rotiţi butonul rotativ şi selectaţi reglarea Slow Cook 
(90°) (gătire lentă). Apăsaţi tasta ceasului contor şi reglaţi 
timpul de gătire la 8 ore . Pentru a porni procesul de 
fierbere apăsaţi tasta Start.

4. Imediat ce ceasul contor este la 0, apăsaţi tasta Cancel. 
Scoateţi costiţele şi le ungeţi cu sosul pentru preparate de 
grătar rămas.

Opţional: După fierberea costiţelor caramelizaţi sosul 
de friptură, pentru care se pune capacul de aer fierbinte 
pe aparat, aparatul se preîncălzeşte cu reglarea Air 
Fry (prăjire cu aer fierbinte) la 205° C, aşezaţi costiţele 
într-un singur strat pe o folie de aluminiu rezistenţă la 
coacere şi prăjiţi cu aer fierbinte din ambele părţi, până 
când capătă culoare arămie (aprox. 5 min. pe fiecare 
parte).

½ linguriţă de praf de ceapă

½ linguriţă de praf de usturoi

¼ linguriţă de chimen măcinat

¼ linguriţă de coriandru tocat

½ linguriţă sare de mare

½ linguriţă de piper negru, 
măcinat

costiţe mici înjumătăţite

1 ceaşcă sos de grătar, împărţit

2 ceşti de apă 

Costiţe la grătar 
4 porţii
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1. Amestecaţi într-un vas mare pulberea de usturoi, 
pulberea de ceapă, pulberea de ghimber şi sosul Sriracha 
şi frecaţi coastele cu amestecul de mirodenii.

2. Aşezaţi oala interioară în aparatul de bază.

3. Rotiţi butonul rotativ la reglarea Sauté (sotare) (177°C, 35 
min.). Pentru a porni procesul de fierbere apăsaţi tasta 
Start.

4. Introduceţi coastele în oala interioară şi le frigeţi pe toate 
părţile.

5. Apăsaţi tasta Cancel. Introduceţi ingredientele pentru sos 
într-un vas şi le amestecaţi. Puneţi sosul în oala interioară 
şi acoperiţi oala interioară cu capacul de sticlă.

6. Rotiţi butonul rotativ pe setarea Simmer (fierbere). Apăsaţi 
tasta temperatură şi reglaţi temperatura de fierbere la 99° 
C. Apăsaţi tasta ceasului contor şi reglaţi timpul de gătire 
la 2 ore . Pentru a porni procesul de fierbere apăsaţi tasta 
Start.

7. Imediat ce ceasul contor este la 0, apăsaţi tasta Cancel. 
Scoateţi coastele şi le serviţi pe orez.

1 linguriţă de praf de usturoi

1 linguriţă de praf de ceapă

1 linguriţă de ghimber

1 lingură de sos Sriracha

12 bucăţi de coaste

Sos

1 doză de băutură Cola

1 ½ ceşti de Ketchup

2 linguri de sos Worcestershire

2 linguri de sirop

 
Short Ribs 

(costiţe scurte)
12 porţii 



Pregătire  Ingrediente 

37

1. Turnaţi toate ingredientele într-o pungă de 
plastic sigilabilă şi sigilaţi punga.

2. Aşezaţi oala interioară în aparatul de bază.
3. Umpleţi oala interioară trei sferturi cu apă caldă. 
4. Rotiţi butonul rotativ la reglarea Sous Vide (sub 

vid). Apăsaţi butonul de temperatură şi reglaţi 
temperatura de fierbere la starea dorită de 
gătire.* Acţionaţi tasta ceasului contor şi reglaţi 
timpul de gătire la 60 min. . Pentru a porni 
procesul de fierbere apăsaţi tasta Start.

5. Imediat ce ceasul contor este la 0, apăsaţi tasta 
Cancel. Scoateţi cu atenţie punga din apă, 
scoateţi fripturile şi le uscaţi prin tamponare cu 
şerveţele de hârtie.

6. Curăţaţi şi uscaţi oala interioară. Aşezaţi oala 
interioară în aparatul de bază.

7. Rotiţi butonul rotativ la reglarea Sauté (sotare) 
(177°C, 35 min.). Pentru a porni procesul de 
fierbere apăsaţi tasta Start.

8. Introduceţi fripturile (steack-urile) în oală 
interioară şi le rumeniţi 2 min. pe fiecarea parte.

9. Imediat ce fripturile sunt gata fripte, apăsaţi 
butonul Cancel.

2 bucăţi friptură făşii NY 
à 225 g

2 căţei de usturoi

2 fire de rozmarin

½ linguriţă sare de mare

¼ linguriţă de piper negru, 
măcinat

1 lingură ulei de măsline

*Temperaturi de gătire

Rare (în sânge): 54° C

Medium Rare (rozaliu): 57° C

Mediu: 60° C

Well done (bine făcut): 71° C

Friptură NY făşii 
sub vid
2 porţii 

Sub vid
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1. Aşezaţi oala interioară în aparatul de bază.
2. Rotiţi butonul rotativ la reglarea Sauté (sotare) (177°C, 35 

min.). Pentru a porni procesul de fierbere apăsaţi tasta 
Start.

3. Adăugaţi uleiul de măsline, ceapa şi usturoiul şi le prăjiţi 
până când sunt uşor arămii.

4. Apăsaţi tasta Cancel. Adăugaţi restul de ingrediente 
pentru sosul de roşii.

5. Rotiţi butonul rotativ pe setarea Simmer (fierbere). Apăsaţi 
tasta temperatură şi reglaţi temperatura de fierbere la 93° 
C. Apăsaţi tasta ceasului contor şi reglaţi timpul de gătire 
la 60 min. . Pentru a porni procesul de fierbere apăsaţi 
tasta Start.

6. În timp ce sosul fierbe , introduceţi toate ingredientele 
pentru crochetele de carne cu excepţia Mozzarellei într-
un vasa mare şi le amestecaţi bine.

7. Formaţi din amestec 16 crochete şi în fiecare crochetă de 
carne introduceţi 1 cub de Mozzarella.

8. Imediat ce ceasul contor a ajuns la 0, introduceţi 
crochetele de carne în sosul ce fierbe. Apăsaţi tasta 
Cancel. Acoperiţi oală interioară cu un capac de sticlă.

9. Rotiţi butonul rotativ la reglarea Simmer (fierbere). Apăsaţi 
tasta temperatură şi reglaţi temperatura de fierbere la 93° 
C. Apăsaţi tasta ceasului contor şi reglaţi timpul de gătire 
la 60 min. . Pentru a porni procesul de fierbere apăsaţi 
tasta Start.

10. Imediat ce ceasul contor este la 0, apăsaţi tasta Cancel. 
Serviţi pe spaghetti fierbinţi. 

Sos de roşii
3 linguri ulei de măsline
1 ceapă mică, tăiată în cuburi mici
3 căţei de usturoi, tocaţi mărunt
2 cutii de 800 g roşii tăiate 
cubuleţe
1 linguriţă de zahăr
½ linguriţă sare de mare
½ linguriţă de piper negru, 
măcinat
1 frunză de dafin
¼ ceaşcă de pătrunjel, tocat
10 frunze de busuioc , mărunţite

Crochete de carne
900 g carne tocată de vită
½ ceapă tocată fin
2 căţei de usturoi, tocat fin
½ linguriţă de sare
¼ linguriţă de piper negru, 
măcinat
3 ouă
½ ceaşcă de pesmet
¼ ceaşcă de Parmezan ras
¼ ceaşcă de pătrunjel, tocat
¼ ceaşcă de lapte
400 g spaghetti fierte
220 g brânză Mozzarella, tăiată în 
16 cuburi 

Crochete de carne 
umplute

8 porţii
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1. Aşezaţi oala interioară în aparatul de bază. Umpleţi oala 
interioară cu o treime ulei de rapiţă sau ulei vegetal.

2. Rotiţi butonul rotativ la reglarea Roast (prăjire) (190°C, 45 
min.). Pentru a porni procesul de fierbere apăsaţi tasta 
Start.

3. Când uleiul este fierbinte introduceţi aluatul de pizza în 
ulei.

4. Imediat ce tot aluatul este prăjit apăsaţi butonul Cancel. 
Aşezaţi aluatul pe o farfurie acoperită cu şerveţele de 
hârtie pentru ca să fie absorbit uleiul în exces.

5. Picuraţi sosul caramel peste aluat şi apoi pudraţi aluatul 
cu zahăr pudră.

1 l şi 2 ceşti de ulei de rapiţă 
sau ulei vegetal

450 g aluat de pizza, tăiat în 18 
bucăţi

½ ceaşcă de sos caramel

Zahăr pudră 

Zeppole (ital. Biluţe din 
aluat de foi/franţuzesc)  

6 porţii



Pregătire  Ingrediente 

41



Pregătire  Ingrediente 

42

1. Desfaceţi prin derulare foile şi le tăiaţi în patru triunghiuri.

2. Ungeţi circa 1 linguriţă din crema de alune-ciocolată  pe 
vârful fiecărui triunghi, în acelaşi timp lăsaţi liber circa 1 
cm de jur împrejurul muchiilor.

3. Roluiţi fiecare triunghi de la capătul cel mai lat până la 
vârf peste umplutură. Curbaţi rolele cu atenţie într-o 
formă de semilună.

4. Aşezaţi capacul pentru aer fierbinte din sticlă pe aparat. 
Aşezaţi placa de grătar în oala interioară.

5. Rotiţi butonul rotativ la reglarea Air Fry (frigere cu aer 
fierbinte). Apăsaţi tasta temperatură şi reglaţi temperatura 
de gătire la 160° C. Apăsaţi ceasul contor şi reglaţi timpul 
de gătire la 11 min. . Pentru a porni procesul de fierbere 
apăsaţi tasta Start. Lăsaţi aparatul timp de 3 min. să se 
preîncălzească apoi deschideţi capacul.

6. Aşezaţi croasanţii pe placa grătar.

7. Imediat ce ceasul contor este la 0, apăsaţi tasta Cancel. 

1 pachet foi de plăcintă

8 linguriţe cremă nuci-ciocolată

Croissant cu umplutură 
de ciocolată-alune

4 porţii 
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Rulouri mici french toast 
4 porţii

115 g brânză proaspătă

Coaja de la ½ portocală

2 linguri plus ½ ceaşcă zahăr, 
împărţite

12 felii de pâine albă

500 g dulceaţă de căpşuni

2 ceşti ulei de rapiţă

2 linguri de scorţişoară

Frişcă pentru servire

Căpşuni pentru servire 

1. Amestecaţi brânza proaspăt, coaja de portocale şi 2 
linguri zahăr în vas mare pentru a face o umplutură de 
brânză proaspătă.

2. Aşezaţi feliile de pâine pe un fund de tocat şi le roluiţi cu 
un făcăleţ.

3. 1 lingură de umplutură de brânză proaspătă ungeţi pe 
fiecare felie de pâine.

4. Distribuiţi pe brânza proaspătă puţină dulceaţă de 
căpşuni. 

5. Roluiţi strâns pâinea umplută pentru a formă o rolă.

6. Aşezaţi oala interioară în aparatul de bază.

7. Introduceţi uleiul de rapiţă în oala interioară.

8. Rotiţi butonul rotativ la reglarea Fry (prăjire) (190°C, timp 
de 45 min.). . Pentru a porni procesul de fierbere apăsaţi 
tasta Start.

9. Amestecaţi pe o farfurie scorţişoara cu o ½ de ceaşcă de zahăr.

10. Prăjiţi rulourile mici în oala interioară până când se auresc 
maroniu. Scoateţi din ulei fiecare rolă imediat ce este 
gătită şi o aşezaţi pe o farfurie pe care este un şervet din 
rola de hârtie de bucătărie pentru ca să fie absorbit uleiul 
în exces.

11. Imediat ce toate rulourile mici sunt gata prăjite, apăsaţi 
butonul Cancel. Roluiţi rulourile în amestecul de 
scorţişoară-zahăr înainte să le serviţi cu  frişcă şi căpşuni.
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1. Tăiaţi aluatul foi în patru pătrate.

2. Umpleţi fiecare pătrat cu 2 linguri de dulceaţă de piersici. 
Pliaţi pătratele în triunghiuri şi le comprimaţi la margine 
cu furculiţa pentru a le închide.

3. Aşezaţi capacul pentru aer fierbinte din sticlă pe aparat. 
Aşezaţi placa de grătar în oala interioară.

4. Rotiţi butonul rotativ la reglarea frigere-aer (Air Fry). 
Apăsaţi tasta temperatură şi reglaţi temperatura de gătire 
la 160° C. Apăsaţi tasta ceas contor şi reglaţi timpul de 
gătire la 15 min. . Pentru a porni procesul de fierbere 
apăsaţi tasta Start. Lăsaţi aparatul timp de 3 min. să se 
preîncălzească apoi deschideţi capacul.

5. Aşezaţi buzunarele de aluat pe placa grătar.

6. La mijlocul duratei de gătire întoarceţi buzunarele de 
aluat.

7. Apoi scoateţi aluatul şi îl pudraţi cu zahăr. 

1 pachet foi de plăcintă

8 linguri dulceaţă de piersici

1 lingură  de zahăr 

Buzunăraşe de 
piersică 

4 porţii



Multi-Cooker  12-in-1
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