ΟΡΕΚΤΙΚΑ

EMPANADAS (ΚΙΜΑΔΟΠΙΤΑΚΙΑ)

4

25

min.

20

min.

ΥΛΙΚΑ
2 πακέτα ζύμη για τάρτες
350 γρ. μοσχαρίσιος κιμάς
3 φρέσκα κρεμμυδάκια
1 κ.σ. πάπρικα

1 κρόκος αυγού
1 κ.σ. ελαιόλαδο
Αλάτι
Πιπέρι

ΕΚΤΕΛΕΣΗ
1| Ψιλοκόψτε τα κρεμμυδάκια. Ζεστά- 4| Ψηφιακή συσκευή: Επιλέξτε τη
νετε το λάδι σε ένα μεγάλο τηγάνι
ρύθμιση GRILL και προθερμάνετε
και τσιγαρίστε τα κρεμμύδια για
στους 200°C για 15 λεπτά. Μαγει3 λεπτά. Προσθέστε το κρέας και
ρέψτε για 10 λεπτά και μετά επαμαγειρέψτε για άλλα 10 λεπτά στη
ναλάβετε με τη δεύτερη παρτίδα.
συνέχεια βγάλτε το από τη φωτιά
Αναλογική συσκευή: Προθερμάκαι αφήστε το να κρυώσει.
νετε στους 200°C για 15 λεπτά.
2| Ανοίξτε τη ζύμη, κόψτε 8 κύκλους
Μαγειρέψτε για 10 λεπτά και μετά
διαμέτρου περίπου 9 εκ., προσθέεπαναλάβετε με τη δεύτερη παρτίδα.
στε λίγο από τον κρύο κιμά, αφήνοντας ένα κενό 1 εκ. περιμετρικά
και διπλώστε σε μισοφέγγαρα.
3| Ανακατέψτε τον κρόκο του αυγού
με 1 κ.σ. νερό. Αλείψτε τα πιτάκια
με το μείγμα και τοποθετήστε τα στο
καλάθι του Easy Fry & Grill σας.

TIP

Μπορείτε να αρωματίσετε τη μοσχαρίσια γέμιση με κύμινο,
ρίγανη ή ψιλοκομμένο σκόρδο και γιατί όχι να προσθέσετε
ντομάτα ή γλυκό καλαμπόκι στη γέμιση για επιπλέον γεύση;

ΟΡΕΚΤΙΚΑ

ΤΡΑΓΑΝΕΣ ΓΑΡΙΔΕΣ

4

20

min.

10

min.

ΥΛΙΚΑ
250 γρ. γαρίδες
2 αυγά
60 γρ. αλεύρι σίτου
60 γρ. κορν φλάουρ

2 κ.σ. σκόνη κάρυ
1 κ.σ. ελαιόλαδο
Αλάτι
Πιπέρι

ΕΚΤΕΛΕΣΗ
1| Προετοιμάστε τα υλικά για το κουρ- 3| Τοποθετήστε τις παναρισμένες γαρίδες στο καλάθι με το Easy Fry &
κούτι: σε ένα μπολ βάλτε τα αυγά
Grill και ραντίστε με λάδι.
και μια πρέζα αλάτι και πιπέρι και
ανακατέψτε. Ρίξτε το αλεύρι σίτου
4| Ψηφιακή συσκευή: Μαγειρέψτε
και τη σκόνη κάρυ σε ένα δεύτερο
στη ρύθμιση FISH στους 170°C
μπολ και το κορν φλάουρ σε ένα
για 5 λεπτά. Γυρίστε τις γαρίδες και
τρίτο.
συνεχίστε το μαγείρεμα για άλλα
5 λεπτά.
2| Βουτήξτε τις γαρίδες στα μπολ με
την εξής σειρά: πρώτα στο κάρυ
Αναλογική συσκευή: Μαγειρέψκαι στο αλεύρι σίτου, μετά στο
τε στους 170°C για 5 λεπτά, στη
αυγό και τέλος στο κορν φλάουρ.
συνέχεια γυρίστε τις γαρίδες και
Αφήστε τις γαρίδες να στραγγίσουν
συνεχίστε το μαγείρεμα για άλλα
όσο το δυνατόν περισσότερο ανά5 λεπτά.
μεσα στα μπολ για να μην στάξουν.

ΟΡΕΚΤΙΚΑ

SAMOSAS ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ

4(=12 samosas)

20

min.

2x15
min.

ΥΛΙΚΑ
6 χωριάτικα φύλλα
100 γρ. φέτα
150 γρ. κατεψυγμένος αρακάς
250 γρ. κουνουπίδι
1 κ.γλ. σκόνη κάρυ

1 κρόκος αυγού
1 κ.σ. ελαιόλαδο
Αλάτι
Πιπέρι

ΕΚΤΕΛΕΣΗ
1| Κόψτε το κουνουπίδι σε μεσαίου μεγέθους μπουκετάκια και ξεπλένετε τα.
Προσθέστε τον αρακά και τα μπουκέτα κουνουπιδιού. Μαγειρέψτε στη
ρύθμιση ΛΑΧΑΝΙΚΑ για 15 λεπτά.

για να κλείσει τελείως η γέμιση στο
τρίγωνο, μετά αλείψτε το υπόλοιπο
φύλλο με λίγο κρόκο αυγού και διπλώστε το ώστε να κολλήσει πάνω
στο τρίγωνο.

2| Βγάλτε τα μαγειρεμένα λαχανικά και 4| Επαναλάβετε μέχρι να τελειώσει όλη
τοποθετήστε τα σε ένα μεγάλο μπολ.
η γέμιση, τοποθετήστε τις σαμόζες
Προσθέστε τη θρυμματισμένη φέτα,
στο καλάθι και αλείψτε με λάδι.
τη σκόνη κάρυ και μια πρέζα αλάτι
5| Ψηφιακή συσκευή: Επιλέξτε τη ρύθκαι πιπέρι. Πολτοποιήστε με ένα πιμιση AIR FRY και μαγειρέψτε στους
ρούνι για να γίνει χοντρός πουρές.
170°C για 15 λεπτά, γυρίζοντάς τα
3| Κόψτε τα φύλλα σε δύο ίσα κομμάτια.
στη μέση του χρόνου μαγειρέματος.
Διπλώστε τα στη μέση, διπλώνοντας
Αναλογική συσκευή: Μαγειρέψτε
μια γωνία προς τη μέση της απέναντι
στους 170°C για 15 λεπτά, γυρίζοπλευράς. Τοποθετήστε μια κουταλιά
ντάς τα στη μέση του χρόνου μαγειτης σούπας γέμιση στη μία άκρη της
ρέματος.
λωρίδας που προκύπτει και διπλώστε
σε τρίγωνο. Συνεχίστε να διπλώνετε

TIP

Μπορείτε να ξαναζεστάνετε την πρώτη παρτίδα σαμόζας
βάζοντάς τες στο καλάθι και μαγειρεύοντας για λίγα λεπτά
ακόμα.

ΟΡΕΚΤΙΚΑ

ΜΙΝΙ ΠΙΤΣΑΚΙΑ

4

15

min.

8

min.

ΥΛΙΚΑ
2
8
4
4

αγγλικά muffins
κ.σ. σάλτσα ντομάτας
φέτες τυρί μοτσαρέλα
μαύρες ελιές χωρίς κουκούτσι

ΕΚΤΕΛΕΣΗ
1| Κόψτε τα μάφιν στη μέση και τοποθετήστε τα στο καλάθι του Easy Fry
& Grill σας.
Ψηφιακή συσκευή: Επιλέξτε τη
ρύθμιση PIZZA και μαγειρέψτε
στους 170°C για 3 λεπτά.

3| Ψηφιακή συσκευή: Επιλέξτε τη
ρύθμιση PIZZA και μαγειρέψτε
στους 170°C για 5 λεπτά.
Αναλογική συσκευή: Ψήνουμε
στους 170°C για 5 λεπτά.

Αναλογική συσκευή: Μαγειρέψτε για 3 λεπτά στους 170°C.
2| Απλώστε μια μεγάλη κουταλιά της
σούπας σάλτσα ντομάτας πάνω σε
κάθε μάφιν. Κόψτε τις φέτες μοτσαρέλα σε λεπτές λωρίδες. Τοποθετήστε τις σε κάθε μάφιν και μετά
προσθέστε τις ελιές, κομμένες σε
φέτες για να μοιάζουν με μάτια. Τοποθετήστε τα πιτσάκια στο καλάθι
του Easy Fry & Grill σας.

TIP

Μια διασκεδαστική συνταγή που τα παιδιά μπορούν εύκολα
να φτιάξουν μόνα τους, αλλά πάντα με την επίβλεψη
ενηλίκου για να αποφευχθεί ο κίνδυνος εγκαυμάτων.

ΟΡΕΚΤΙΚΑ

SPRING ROLLS KOTOΠΟΥΛΟΥ

4(=16 rolls)

35

min.

20

min.

ΥΛΙΚΑ
16 wrappers ρυζιού
50 γρ νούντλς ρυζιού
2 φιλέτα κοτόπουλου
200 g ανάμεικτα λαχανικά
4 μανιτάρια champignons

1 σκελίδα σκόρδο
1 κ.σ. λάδι χωρίς γεύση
Αλάτι
Πιπέρι

ΕΚΤΕΛΕΣΗ
1| Ενυδατώστε ξανά τα νούντλς ρυζιού σύμφωνα με τις οδηγίες στο
πακέτο. Στραγγίστε τα προσεκτικά
με τα χέρια σας. Κόψτε τα σε μεγάλα κομμάτια με ψαλίδι και αφήστε
να κρυώσουν.
2| Κόψτε το κοτόπουλο και τηγανίστε
σε καυτό λάδι με το ψιλοκομμένο
σκόρδο για 5 λεπτά. Προσθέστε
τα λαχανικά και μαγειρέψτε για
άλλα 5 λεπτά. Προσθέστε τα νουντλς και αφήστε να κρυώσουν.
3| Έχετε ένα μπολ με ζεστό νερό και
μια καθαρή πετσέτα έτοιμη στον
πάγκο εργασίας σας. Βουτήξτε τα
wrappers στο νερό για λίγα λεπτά
και μετά βάλτε τα πάνω στην πετσέτα. Βάλτε περίπου 1 κουταλιά
γέμιση στο wrapper. Διπλώστε την

TIP

αριστερή και τη δεξιά πλευρά για
να κλείσει η γέμιση και μετά τυλίξτε σε ρολό. Επαναλάβετε μέχρι να
τελειώσει όλη τη γέμιση.
4| Τοποθετήστε τα spring rolls στο
καλάθι του Easy Fry & Grill σας,
σε απόσταση μεταξύ τους, ώστε να
μην κολλήσουν μεταξύ τους.
5| Ψηφιακή συσκευή: Επιλέξτε τη
ρύθμιση AIR FRY και μαγειρέψτε
στους 160°C για 20 λεπτά, γυρίζοντάς τα στα μισά του χρόνου μαγειρέματος.
Αναλογική συσκευή: Μαγειρέψτε στους 160°C για 20 λεπτά, γυρίζοντάς τα στα μισά του χρόνου
μαγειρέματος.

Σερβίρετε με δυόσμο, σαλάτα και σάλτσα σόγιας.

ΟΡΕΚΤΙΚΑ

ΦΑΛΑΦΕΛ

4

20

min.

15

min.

ΥΛΙΚΑ
500 γρ. μαγειρεμένα ρεβύθια
1 άσπρο κρεμμύδι
2 κλαδάκια μαϊντανό
4 κλαδάκια κόλιανδρο
1 κ.γλ. κύμινο

1 σκελίδα σκόρδο
1 κ.σ. ταχίνι
1 κ.σ. ελαιόλαδο
Αλάτι
Πιπέρι

ΕΚΤΕΛΕΣΗ
1| Ανακατέψτε τα ρεβίθια, τα φύλλα
μαϊντανού, τον κόλιανδρο και το
κύμινο μαζί με μια πρέζα αλάτι, μια
πρέζα πιπέρι και το ταχίνι μέχρι να
ομογενοποιηθούν.

3| Ψηφιακή συσκευή: Επιλέξτε
τη ρύθμιση AIR FRY ρυθμίστε και
μαγειρέψτε στους 170°C για 15
λεπτά, γυρίζοντάς τα στα μισά του
χρόνου μαγειρέματος.

2| Προσθέστε το ψιλοκομμένο σκόρδο και το κρεμμύδι και ανακατέψτε καλά με το χέρι. Στη συνέχεια,
πλάθετε το μείγμα σε μπαλάκια.
Τοποθετήστε τα στο καλάθι του
Easy Fry & Grill και ραντίστε τα με
ελαιόλαδο.

Αναλογική συσκευή: Μαγειρέψτε στους 170°C για 15 λεπτά, γυρίζοντάς τα στα μισά του χρόνου
μαγειρέματος.

TIP

Σερβίρετε τα φαλάφελ σε ζεστές πιτούλες γαρνίροντας
με φρέσκο δυόσμο, γιαούρτι και φέτες ντομάτας.

