AEROGRILLS

AIR FRYER

 R E C E P Š U

G R Ā M A T

A 

Par DELIMANO AEROGRILLU

Delimano aerogrills Air Fryer - revolucionāra ierīce, kas cepšanu eļļā
pārvērš par cepšanu tikai ar gaisu! Tā rezultātā varat pagatavot
kraukšķīgu un ideālu maltīti bez taukiem. Lai arī tā ir pavisam
īpaša ierīce, to ir viegli izmantot.

TĀ DARBOJAS AR KONVEKCIJAS VENTILATORU, KAS CIRKULĒ KARSTO GAISU
AP ĒDIENU, TĀDĒJĀDI NODROŠINOT KRAUKŠĶĪGU REZULTĀTU.

FRĪ KARTUPEĻI

JŪRAS VELTES
VISTAS NAGETI

Ar aerogrillu
gatavo visu šo
un ne tikai:

MAFINI UN
CITI DESERTI

VESELA VISTA

STEIKS

KARTUPEĻU PUSĪTES

CEPTI VISTU SPĀRNIŅI
vai STILBIŅI

Darbināms tikai
ar divām pogām

Detaļas var mazgāt
trauku mazgājamajā mašīnā

Ar nesakarstošu rokturi

Ietilpīgs 2,5 l grozs ar nepiedegošu pārklājumu

Kāpēc cept ar GAISU, nevis EĻĻĀ?
Cepšana eļļā ir ierasta
gatavošanas metode, ko
izmanto visā pasaulē.
Restorāni un ātro ēstuvju
ķēdes bieži to izmanto,
lai ātri un lēti pagatavotu
ēdienu.
Populārākie eļļā ceptie
ēdieni ir zivis, frī kartupeļi,
vistas gaļas strēmelītes un
siera nūjiņas. Lai gan jūs
varat eļļā cept teju jebko.
Daudziem
garšo
eļļā
cepti
ēdieni.
Tomēr
tie mēdz saturēt lielu
kaloriju daudzumu un
transtaukskābes, tāpēc
bieža to lietošana uzturā
var negatīvi ietekmēt jūsu
veselību.

EĻĻĀ CEPTI ĒDIENI SATUR
KALORIJU DAUDZUMU

LIELU

Cepšana eļļā pievieno daudz kaloriju, jo eļļā cepts
ēdiens bieži ir apviļāts mīklā vai miltos, turklāt, cepot to
eļļā, ēdiens zaudē ūdeni, bet uzsūc taukus.
Piemēram:
1 mazs krāsnī cepts
kartupelis (100 g):
93 kcal
0 g tauku

Mazā porcija ar frī
kartupeļiem
(100 g):
319 kcal
17 g tauku

Eļļā cepti ēdieni satur daudz transtaukskābju - Pārtikas
ražotāji bieži hidrogenē taukus, izmantojot augstu spiedienu
un hidrogēna gāzi, lai palielinātu derīguma termiņu un
stabilitāti, bet hidrogenācija notiek arī tad, kad eļļa tiek
karsēta līdz ļoti augstai temperatūrai gatavošanas laikā.
Šis process maina tauku ķīmisko struktūru, tāpēc jūsu
organismam tos ir grūti pārstrādāt. Tas ar laiku var negatīvi
ietekmēt jūsu veselību. Turklāt transtaukskābes asociējas ar
paaugstinātu slimību risku – to skaitā sirds slimības, vēzis,
diabēts un liekais svars.

!

"Tā kā cepts ēdiens tiek gatavots eļļā augstā
temperatūrā, pastāv lielāka iespēja, ka tas
saturēs transtaukskābes.”

VAI ZINĀJĀT?
Transtaukskābes ir nopietna problēma visā
pasaulē. Pasaules Veselības organizācija nesen
nāca klajā ar plānu, lai soli pa solim izslēgtu
industriāli ražotas transtaukskābes no vispasaules
pārtikas apgādes.

Eļļā ceptu ēdienu ēšana var paaugstināt slimību risku –
Vispārīgi runājot, jo vairāk ēdīsiet ceptu ēdienu, jo lielāka
iespēja, ka radīsies 2. tipa diabēts, sirds slimības un
liekais svars. Eļļā ceptu ēdienu ēšana var novest pie
augsta asinsspiediena, zema “labā” holesterīna līmeņa un
aptaukošanās, kas paaugstina sirds slimību risku.

TĀPĒC IR GUDRĀK IZMANTOT
KARSTĀ GAISA KATLU!
Ar Delimano aerogrillu Air Fryer jūs varat ēst iecienītākos
ēdienus, bet pagatavot tos ar mazāku kaloriju, tauku un
transtaukskābju daudzumu, salīdzinot ar ierasto gatavošanu
eļļā. Jūs varat ēst veselīgi, neizslēdzot no uztura ceptu
ēdienu.
Joprojām neesat pārliecināts par karstā gaisa katla
priekšrocībām?
Mēs pārbaudījām atšķirību starp cepšanu eļļā un cepšanu
ar karsto gaisu ierastākajos eļļā ceptajos ēdienos.
Paskatīsimies!
*- Pārbaudījis Slovēnijas Nacionālais veselības, vides un pārtikas dienests*

CEPTI AR KARSTO
GAISU

CEPTI EĻĻĀ
VĪNES ŠNICELE
12,9 g tauku / 100 g
264 kcal

JŪRAS VELTES
14,06 g tauku / 100g
288 kcal

VISTU STILBIŅI
15,5 g tauku / 100g
261 kcal

FRĪ KARTUPEĻI
11,2 g tauku / 100 g
266 kcal

4x

mazāk
tauku
3,4 g tauku / 100 g
192 kcal

40%
mazāk
tauku

9,1 g tauku / 100g
243 kcal

45%
mazāk
tauku

8,4 g tauku / 100g
198 kcal

95%
mazāk
tauku

3,8 g tauku / 100g
184 kcal

 B I E Š U

UZKODA

Č I P S I 

V E Ģ E TĀ R S

SASTĀVDAĻAS:

SAG ATAVO Š A N A :






Nomazgājiet bietes, nomizojiet. Sagrieziet plānās, vienādās šķēlēs ar dārzeņu smalcinātāju. Ja
jums nav dārzeņu smalcinātāja, sagrieziet tās vienādās šķēlēs ar nazi.

2 vidējas bietes
Mazliet eļļas (var nelikt)
Sāls pēc garšas
Pipari (var nelikt)

Izkārtojiet biešu šķēles uz cepampapīra un uzklājiet pa virsu vēl vienu papīra loksni. Nolieciet
malā uz 10 minūtēm. Tas palīdzēs uzsūkt lieko mitrumu no biešu šķēlēm.
Pārkaisiet bietes ar sāli.
Uzkarsējiet ierīci līdz 150°C uz 4 minūtēm. Izņemiet grozu no ierīces un ielieciet tajā čipsus.
Ielieciet to atpakaļ ierīcē un cepiet 15 minūtes. Sakratiet ik pēc piecām minūtēm. Kad čipsiem ir
mazliet kraukšķīgas maliņas un mīksts vidus, nolieciet tos uz brīdi atdzist.
Ielieciet grozu atpakaļ ierīcē, sakarsējiet līdz 180°C un cepiet trīs minūtes. Čipsi būs viscaur
kraukšķīgi un ideāli!
Pārkaisiet ar jūras sāli un svaigi maltiem melnajiem pipariem, ja vēlaties, vai arī grauziet tādus
pašus... Mums garšo abējādi.

 K O K O S R I E K S T U
U N A P R I K O Ž U

UZKODA

G A R N E L E S
M Ē R C E 

JŪRAS VELTES

SASTĀVDAĻAS:

SAG ATAVO Š A N A :










Sakarsējiet ierīci līdz 190°C temperatūrai. Notīriet un izķidājiet garneles, astes atstājiet.

700 g svaigu lielo garneļu
700 g saldās kokosriekstu skaidiņas
225 g panko rīvmaizes
4 lielu olu baltumi
3 pilieni asās mērces
tējkarote sāls
tējkarote piparu
600 g kviešu miltu

MĒRCEI:
 450 g konservētu aprikožu
 1 ēdamkarote ābolu etiķa
 ¼ drupinātu čili pārslu

Seklā bļodā sajauciet kokosriekstu skaidiņas ar rīvmaizi. Cita bļodā sajauciet olu baltumus
ar aso mērci, sāli un pipariem. Ieberiet miltus vēl vienā seklā bļodā.
Iemērciet garneli miltos, tad nokratiet liekos miltus. Iemērciet olu baltumu maisījumā, tad
kokosriekstu maisījumā, paklapējot, lai panējums labāk pieliptu.
Iepūtiet ierīces grozā pūšamo eļļu. Pēc nepieciešamības pa porcijām cepiet garneles
vienā kārtā. Cepiet četras minūtes. Apgrieziet garneles un turpiniet cept, līdz kokosriekstu
skaidiņas ir mazliet apbrūnējušas un garneles ir rozā, apmēram četras minūtes.
Tikmēr sajauciet mērces sastāvdaļas mazā kastrolī; gatavojiet uz vidēji zemas uguns
maisot, līdz sastāvdaļas izšķīdušas. Pasniedziet garneles vēl siltas kopā ar mērci.

 V A S A B I

K R A B J U

UZKODA

P L Ā C E N Ī Š I 

JŪRAS VELTES

SASTĀVDAĻAS:

SAG ATAVO Š A N A












Sakarsējiet ierīci līdz 190°C temperatūrai. Uzpūtiet ierīces grozam eļļu vai
izsmērējiet to. Sajauciet pirmās septiņas sastāvdaļas, pievienojiet 70 g
rīvmaizes. Uzmanīgi iejauciet krabju gaļu.

1 vidēja sarkanā paprika, smalki sagriezta
1 selerijas kāts, smalki sagriezts
3 sīpolloki, smalki sagriezti
2 lielu olu baltumi
3 ēdamkarotes mazkaloriju majonēzes
¼ tējkarote vasabi
¼ tējkarote sāls
70 g un 120 g rīvmaizes, sadalītas divās daļās
330 g krabju gaļas gabalos, notecināta
Pūšamā eļļa / piliens eļļas

MĒRCEI:







1 selerijas kāts, sakapāts
70 ml mazkaloriju majonēzes
1 sīpolloks, sakapāts
1 ēdamkarote marinētu gurķu
¼ tējkarote vasabi
¼ tējkarote selerijas sāls

Atlikušo rīvmaizi ieberiet seklā bļodā. Ielieciet ēdamkaroti ar kaudzi krabju gaļas
maisījuma rīvmaizē. Uzmanīgi apviļājiet un izveidojiet 2 cm biezus plācenīšus.
Cepiet pa porcijām, grozā izkārtojiet krabju plācenīšus vienā kārtā. Uzpūtiet
plācenīšiem eļļu. Cepiet, līdz tie ir zeltaini brūni, 8-12 minūtes, uzmanīgi
apgriežot, kad gatavošanas laiks ir pusē, vēlreiz appūšot ar eļļu. Noņemiet un
turiet siltumā. Atkārtojiet to ar atlikušajiem plācenīšiem.
Tikmēr ielieciet mērces sastāvdaļas virtuves kombainā. Divas vai trīs reizes
“pulsējiet”, lai sablenderētu un iegūtu vēlamo konsistenci. Pasniedziet krabju
plācenīšus vēl siltus kopā ar mērci.

 A V O K A D O

UZKODA

F R Ī 

V E Ģ E TĀ R S

SASTĀVDAĻAS:

SAG ATAVO Š A N A






Seklā traukā sajauciet rīvmaizi ar sāli. Citā seklā bļodā ielejiet
konservēšanas šķidrumu.

100 g rīvmaizes
½ tējkarote sāls
1 avokado, nomizots, bez kauliņa un sagriezts
Konservēšanas šķidrums no 500 ml pupiņu kārbas
(balto vai turku zirņu)

Iemērciet avokado šķēlītes šķidrumā, tad rīvmaizē, lai tās būtu
vienmērīgi pārklātas. Izkārtojiet šķēlītes grozā vienā kārtā. Svarīgi, lai
būtu vienā kārtā! Nedrīkst pārklāties.
Gatavojiet desmit minūtes (nesakarsētā krāsnī) 200°C temperatūrā,
kārtīgi sakratot pēc 5 minūtēm.
Nekavējoties pasniedziet ar iecienītāko mērcīti.

PADOMI:
 Konservēšanas šķidrums ir šķidrums, ko iegūst no konservētām pupiņām. Ar to var aizstāt olas.
 Ja neesat vegāns, jūs varat izmantot olas konservēšanas šķidruma vietā.
 Pasniedziet tos kā uzkodas ar aso majonēzi kā mērci vai izmantojiet sviestmaizēm, tako vai burito.

 C Ū K G A Ļ A S

UZKODA

T A K I T O S 

GAĻAS ĒDIENS

Sastāvdaļas:

SAG ATAVO Š A N A

 900 g pagatavotas plucinātas
cūkgaļas karbonādes (Neēdat
cūkgaļu? Tās vietā izmantojiet
plucinātu vistu)
 550 g liesa rīvēta mocarellas siera
 10 mazas tortiljas
 Sula no 1 laima
 Pūšamā eļļa
 Salsas mērce (var nelikt)
 Skābais krējums (var nelikt)

Uzkarsējiet ierīci līdz 190°C.
Uzlejiet cūkgaļai laima sulu un uzmanīgi samaisiet.
Mikroviļņu krāsnī 10 sekundes uzkarsējiet 5 tortiljas pa vienai reizē ar mitru papīra dvieli
virsū, lai tās būtu mīkstas.
Uz vienas tortiljas uzlieciet 90 g cūkgaļas un 60 g siera Cieši, bet uzmanīgi sarullējiet
tortiljas un uzlieciet uz ietaukotas pannas, kas izklāta ar foliju. Appūtiet tortiljas ar pūšamo
eļļu.
Cepiet ierīcē 7-10 minūtes, līdz tortiljas ir zeltainā krāsā, gatavošanas laika vidū apgriežot
otrādi.
Pasniedziet ar salsu un skābo krējumu, rotājiet ar zaļumiem, ja vēlaties.

 B U R B O N A

B E K O N A

PA M AT Ē D I E N S

B U R G E R S 

GAĻAS ĒDIENS

SASTĀVDAĻAS:

SAG ATAVO Š A N A













Mazā bļodiņā sajauciet burbonu ar brūno cukuru. Ielieciet bekona šķēles ierīces grozā un
pārsmērējiet ar brūnā cukura maisījumu. Cepiet 200°C temperatūrā minūtes. Apgrieziet
bekonu, pārsmērējiet vēl ar brūnā cukura maisījumu, cepiet 200°C vēl četras minūtes, līdz tas
ir kraukšķīgs.

1 ēdamkarote burbona
2 ēdamkarotes brūnā cukura
3 bekona šķēles, sagrieztas uz pusēm
350 g liesas liellopa maltās gaļas
1 ēdamkarote kapāta sīpola
2 ēdamkarotes barbekjū (BBQ) mērces
½ tējkarote sāls
Svaigi malti pipari
2 šķēles vidēji cieta siera
2 burgermaizītes
Salāti un tomāts pasniegšanai

Kamēr bekons cepas, gatavojiet burgeru kotletes. Lielā bļodā sajauciet liellopa malto gaļu,
sīpolu, BBQ mērci, sāli un piparus. Kārtīgi samaisiet ar rokām un veidojiet divas gaļas kotletes.
Ielieciet gaļas kotletes gatavošanas grozā un cepiet 180°C temperatūrā 15-20 minūtes,
atkarībā no tā, cik gatavas tās vēlaties (15 minūtes asiņainām līdz vidēji asiņainām, 20
minūtes kārtīgi izceptām). Kad gatavošanas laiks ir pusē, apgrieziet kotletes.

ZEST Y BURGER SAUCE:

Kamēr kotletes gatavojas, pagatavojiet burgeru mērci, sajaucot BBQ mērci, majonēzi, papriku
un svaigi maltus piparus.






Kad burgeru kotletes ir gatavas, uzlieciet katrai kotletei siera šķēli un turpiniet cept vēl minūti,
lai izkausētu sieru. (Piestipriniet siera šķēli pie kotletes ar zobu bakstāmo kociņu, lai to
neaizpūstu.) Uzsmērējiet mērci uz maizītēm, uzlieciet kotleti, tad burbona bekonu, salātus un
tomāta šķēles un izbaudiet!

2 ēdamkarotes barbekjū (BBQ) mērces
2 ēdamkarotes majonēzes
¼ tējkarote paprikas pulvera
Svaigi malti pipari

PADOMS:

Ielejiet mazliet ūdens ierīces apakšā. (Tādējādi tauki, kas iztecēs no groza nepiedegs un nedūmos.)

ĶIPLOKA-ROZMARĪNA BRISELES KĀPOSTI

PA M AT Ē D I E N S

V E Ģ E TĀ R S

SASTĀVDAĻAS:

SAG ATAVO Š A N A









Sakarsējiet ierīci līdz 180°C. Sajauciet pirmās četras sastāvdaļas bļodiņā, ko
drīkst karsēt mikroviļņu krāsnī. Ielieciet mikroviļņu krāsnī uz 30 sekundēm augstā
temperatūrā.

3 ēdamkarotes olīveļļas
2 ķiploka daiviņas, sakapātas
½ tējkarote sāls
¼ tējkarote piparu
500 Briseles kāpostu
200 g panko rīvmaizes
1½ tējkarote kapāta svaiga rozmarīna

Apslakiet Briseles kāpostus ar divām ēdamkarotēm eļļas maisījuma. Ielieciet
Briseles kāpostus ierīces grozā un gatavojiet 4-5 minūtes. Apmaisiet Briseles
kāpostus. Turpiniet gatavot, apmaisot ik pēc 4-5 minūtēm, līdz tie ir tuvu vēlamajai
gatavības pakāpei un mazliet apbrūnējuši, vēl apmēram 8 minūtes.
Sajauciet rīvmaizi ar rozmarīnu un atlikušo eļļas maisījumu. Pārkaisiet ar to Briseles
kāpostus. Turpiniet gatavot, līdz rīvmaize ir apbrūnējusi un Briseles kāposti ir mīksti
- 3-5 minūtes. Pasniedziet nekavējoties.

 V E S E L A V I S TA 

PA M AT Ē D I E N S

GAĻAS ĒDIENS

SASTĀVDAĻAS:

SAG ATAVO Š A N A

 Līdz 1,5 kg veselas vistas
 Sāls un pipari
 Citas garšvielas – pēc izvēles

Nomazgājiet vistu un nosusiniet to.
Kārtīgi pārkaisiet ar garšvielām.
Uzpūtiet grozā pūšamo eļļu un ielieciet tajā vistu ar kājām uz leju.
Cepiet vistu 200°C temperatūrā 45 minūtes, apgrieziet to un cepiet vēl 30
minūtes.
Pasniedziet ar krāsnī ceptiem kartupeļiem vai citām piedevām pēc izvēles.

LASIS KEIDŽENU (CAJUN) GAUM

PA M AT Ē D I E N S

JŪRAS VELTES

SASTĀVDAĻAS:

SAG ATAVO Š A N A

 1 svaiga laša fileja (apmēram 200 g)
 Keidženu (Cajun) garšvielas – tik daudz, lai
pārklātu lasi
 Šķipsna cukura (var nelikt)
 Sula no citrona ceturtdaļas pasniegšanai

Uzkarsējiet ierīci līdz 200°C uz 5 minūtēm.
Nomazgājiet lasi un nosusiniet to. Uzkaisiet keidženu (Cajun) garšvielas, lai
viss lasis būtu pārklāts. Jums nevajag daudz. Ja jums patīk saldas notis,
uzkaisiet šķipsnu cukura. Nav nepieciešams atstāt iemarinēties. Uzreiz cepam
ierīcē.
2 cm bieza laša fileja jācep 7 minūtes ar ādu uz augšu. Pasniedziet uzreiz,
siltu ar citronu

KARTUPEĻI CEPTI AR KARSTO GAISUS

P I E D E VA S

V E Ģ E TĀ R S

SASTĀVDAĻAS:

SAG ATAVO Š A N A

 3 saldie kartupeļi
 1 ēdamkarotes olīveļļas
 1-2 tējkarote sāls

Nomazgājiet kartupeļus un ar dakšiņu sadurstiet caurumus.
Apsmērējiet ar olīveļļu un pārkaisiet ar sāli, tad vienmērīgi izlīdziniet.
Kad kartupeļi ir pilnībā pārklāti, ielieciet tos grozā un grozu ielieciet ierīcē.
Cepiet kartupeļus 200°C temperatūrā 35-40 minūtes, vai līdz tie ir mīksti.
Pievienojiet iecienītākās piedevas un pasniedziet!

MINI CĪSIŅI MĪKLĀ 

UZKODA

GAĻAS ĒDIENS

SASTĀVDAĻAS:

SAG ATAVO Š A N A

 1 rullis kārtainās mīklas
 6 cīsiņi

Izklājiet mīklu uz galda virsmas. Sagrieziet cīsiņu platumā.
Sarullējiet katru cīsiņu vienā mīklas kārtā (kā pankūku), izveidojot slēgtu kabatiņu.
Sagrieziet sarullēto cīsiņu 1 cm biezos riņķīšos.
Ielieciet riņķīšus grozā vienā kārtā. Maliņas ar cīsiņu uz leju.
Iestatiet temperatūru uz 200°C un cepiet 10 minūtes.

PADOMI:
 Tāpat jūs varat sarullēt banānus un izbaudīt veselīgu saldu našķi.
 Pagatavojiet arī saldu kārtaino mīklu: Sagrieziet mīklu mazākos kvadrātos, pildiet ar šokolādes krēmu
vai ievārījumu, salokiet kabatiņās un cepiet 200°C temperatūrā 10 minūtes.

CEPTI RĪSI AR VISTU
vai
V I E G L A S VA K A R I Ņ A S

V E Ģ E TĀ R S

GAĻAS ĒDIENS

SASTĀVDAĻAS:

SAG ATAVO Š A N A







Bļodā ielieciet gatavos rīsus.

660 g g atdzesēti vārīti baltie rīsi
220 g saldētu zirņu un burkānu
6 ēdamkarotes sojas mērces
1 ēdamkarote augu eļļas
220 g pagatavotas vistas, sagriezta kubiciņos
(vai bez gaļas, ja veģetārais variants)
 110 g sīpola, sagriezts

Pievienojiet augu eļļu un sojas mērci, kārtīgi samaisiet.
Pievienojiet saldētos zirņus un burkānus, sagriezto sīpolu un
vistu (vai bez gaļas, ja veģetārais variants) un kārtīgi sajauciet.
Ielieciet rīsu maisījumu krūzītē.
Ielieciet krūzīti ierīcē.
Iestatiet 180°C temperatūru un gatavojiet 20 minūtes.
Kad gatavošanas laiks pagājis, izņemiet krūzīti no ierīces.
Pasniedziet kā vieglas vakariņas vai piedevas.

 V I S TA S K E S E D I L J A S 

V I E G L A S VA K A R I Ņ A S

GAĻAS ĒDIENS

SASTĀVDAĻAS:

SAG ATAVO Š A N A









Uzkarsējiet ierīci līdz 190°C uz 3 minūtēm.

Mīkstās tako laiviņas vai tortiljas
Vistas strēmelītes
100 g sagriezta zaļā paprika
100 g sagriezts sīpols
Rīvēts meksikāņu siers
Salsa
Skābais krējums

Uzpūtiet pannai mazliet augu eļļas.
Uzlieciet uz pannas vienu tortilju.
Uzlieciet uz tās rīvēto sieru (cik vien vēlaties).
Vienā kārtā uzlieciet vistas strēmelītes.
Uz vistas uzlieciet sīpolus un papriku.
Pārkaisiet ar rīvētu sieru.
Pa virsu uzlieciet otro tortilju.
Iestatiet taimeri uz 4 minūtēm. Pēc tam uzmanīgi apgrieziet ar lielu lāpstiņu. Cepiet vēl 4
minūtes.
Ja tā nav gana kraukšķīga, pacepiet vēl dažas minūtes.
Pasniedziet ar salsu un skābo krējumu, ja vēlaties.

 K A N Ē Ļ M A I Z Ī T E S 

DESERTS

SASTĀVDAĻAS:

SAG ATAVO Š A N A

 450 g saldētas rauga mīklas,
atlaidināta
 0,6 g sviesta
 1,8 g brūnā cukura
 1½½ ēdamkarote malta kanēļa
 Krēmsiera glazūrai:
 120 g krēmsiera, istabas temperatūrā
 2 ēdamkarotes sviesta, istabas
temperatūrā
 300 g pūdercukura
 ½ tējkarote vaniļas

Atlaidiniet mīklu līdz istabas temperatūrai. Uz darba virsmas uzkaisiet mazliet miltu, izrullējiet
mīklu 30 x 26 cm lielā taisnstūrī. Novietojiet taisnstūri tā, lai garākā mala būtu pret jums. Ar
otiņu apsmērējiet mīklu ar izkausētu sviestu, atstājot 2,5 cm tālāko maliņu.
Mazā bļodiņā sajauciet kanēli ar brūno cukuru. Vienmērīgi pārkaisiet mīklu ar kanēļa un
cukura maisījumu, atstājot 2,5 cm maliņu. Sarullējiet mīklu, sākot ar malu, kas vistuvāk jums.
Rullējiet mīklu cieši un vienmērīgi, lai nerastos gaisa kabatiņas. Kad tiekat līdz brīvajai maliņai,
saspiediet mīklu uz rullīša, lai salipinātu kopā.
Sagrieziet rullīti 8 gabalos, griežot lēnām ar zāģējošām kustībām, lai nesaplacinātu mīklu.
Apgrieziet šķēles un apklājiet ar virtuves dvieli. Atstājiet rullīšus siltā vietā virtuvē uz 1½ līdz 2
stundām uzrūgt.
Lai pagatavotu glazūru, ielieciet krēmsieru un sviestu bļodā, ko drīkst karsēt mikroviļņu krāsnī.
Ielieciet uz 30 sekundēm mikroviļņu krāsnī, lai maisījumu būtu vieglāk sajaukt. Pakāpeniski
pievienojiet pūdercukuru un maisiet, lai sajauktu. Pievienojiet vaniļas ekstraktu un saputojiet,
līdz maisījums ir vienmērīgs. Nolieciet malā.
Kad rullīši uzcēlušies, sakarsējiet ierīci līdz 180°C temperatūrai.
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Sajauciet visas sastāvdaļas krūzē. Tām jābūt kārtīgi sajauktām, citādi jums būs kūciņa, kur
vienā kumosā nebūs kakao, bet citā – daudz!

60 g spašbriestošie milti
5 ēdamkarotes smalkā cukura
1 ēdamkarote kakao pulvera
3 ēdamkarotes pilnpiena
3 tējkarotes kokosriekstu eļļas

Ielieciet krūzīti ierīcē un gatavojiet 10 minūtes 200°C temperatūrā. Izskalojiet un atkārtojiet ar
pārējām krūzītēm, līdz visiem tiek šokolādes gardums. Pasniedziet!

 C E P T I

B A N Ā N I
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DESERTS

Sastāvdaļas:

SAG ATAVO Š A N A

 Tumšā šokolāde, vismaz 70% (ar 70 g
šokolādes pietiks 2-3 banāniem)
 Vidēji banāni, gatavi
 Pēc izvēles: baltā šokolāde, Nutella –
šo izmantojām, kad bija īpaša vēlme pēc
šokolādes

Iegrieziet nenomizotus banānus gareniski iekšējā izliekuma daļā, bet uzmanīgi, lai
nesagrieztu apakšējo mizas daļu.
Mazliet atveriet banānu, lai izveidotu kabatiņu. Salauziet šokolādi mazos
gabaliņos, lai tie ietilptu banānā.
Pievienojiet tik šokolādes, cik vien vēlaties, bet nepārplēsiet apakšējo mizas daļu,
citādi šokolāde iztecēs ierīces grozā.
Ielieciet banānus grozā ar šokolādes pildījumu uz augšu, lai tas nenotecētu.
Iestatiet ierīci uz 200°C un cepiet 5-7 minūtes.
Banāni ir gatavi, kad miza kļūst tumši brūna un šokolāde ir izkususi.

PADOMI:







Ja cepat vairākus banānus reizē, atstājiet tos kopā (savienotus), jo tie būs stabilāki un negāzīsies.
Ja ierīce jau ir uzkarsēta, tie būs gatavi kādu minūti agrāk.
Labāk izmantot tumšo šokolādi - jo lielāks kakao daudzums, jo labāks rezultāts.
Lai uzlabotu šo recepti, pamēģiniet kombinēt šokolādi ar riekstu sviestu, pastilām vai citiem iecienītiem našķiem.
Pirms sagatavošanas banāniem jābūt istabas temperatūrā. Ja banāni ir tikko izņemti no ledusskapja vai nav gatavi, gatavojiet 1-2 minūtes ilgāk.
Kad gatavi, ļaujiet tiem atdzist un pievienojiet putukrējumu.

www.delimano.lv

Gatavo. Svini. Ik dienu.

