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Felicitări pentru cumpărarea acestui produs ZASS. Ca toate produsele ZASS, şi acesta a fost conceput pe baza celor 
mai noi cunoştinţe tehnice şi s-au utilizat în fabricaţie cele mai fiabile şi moderne componente electrice/electronice. 
Înainte de a pune aparatul în funcţiune, vă rugăm să acordaţi câteva minute citirii instrucţiunilor de utilizare care 
urmează. 
Vă mulţumim !  
 

ATENŢIE ! - MĂSURI DE SIGURANŢĂ 
• Vă rugăm păstraţi instrucţiunile de utilizare, certificatul de garanţie, chitanţa de cumpărare şi ambalajul produsului. 
• Asiguraţi-vă că tensiunea şi frecvenţa corespund cu cele înscrise pe eticheta aparatului. Racordaţi aparatul la reţeaua 

electrică numai după punerea comutatorului în poziţia OFF. Introduceţi ştecherul în priză NUMAI după ce aţi ataşat cablul de 
alimentare de baza aparatului. Folosiţi aparatul pe o suprafaţa plană, stabilă şi uscată, rezistentă la temperaturi ridicate. 
Aşezaţi aparatul pornit la minimum 15 cm de perete. 

• Pentru a preveni pericolul de electrocutare nu introduceţi cordonul, ştecherul sau aparatul în apă sau în alte lichide.  
• Nu alimentaţi aparatul cu ajutorul prelungitorului. 
• Este necesară o atentă supraveghere când aparatul este folosit în preajma copiilor. 
• Nu lăsaţi niciodată aparatul nesupravegheat în timpul funcţionării (timpii de gătire diferă funcţie de alimente preparate). 
• Suprafeţele sunt foarte fierbinţi în timpul utilizării sau imediat după utlizarea aparatului. Folosiţi întotdeauna mănuşi de 

bucătărie termoizolante (mănuşi de cuptor) pentru mânuirea aparatului. 
• Nu atingeţi suprafeţele fierbinţi, folosiţi doar mânerele sau butoanele. Lăsaţi aparatul să se răcească complet înainte de 

curăţare sau de depozitare. 
• Suprafaţa tigăii este specială. Nu umblaţi în tigaie cu obiecte ascuţite. Nu tăiaţi niciodată alimentele în tigaie cu cuţitul. 
• Ştecherul trebuie scos din priză atunci când aparatul nu se utilizează, se curăţă, se monteză sau se demontează accesoriile.  
• Atenţie la mânuirea coşului pentru friteuză – mânerul trebuie să fie bine fixat. De asemenea aveţi mare grijă la mutarea 

aparatului când acesta conţine ulei fierbinte sau alte lichide fierbinţi.   
• Nu turnaţi niciodată apă sau alte lichide reci peste tava (tigaia) încălzită. Nu turnaţi apă în uleiul fierbinte. 
• Verificaţi starea aparatului şi a cablului de alimentare înainte de orice utilizare. Dacă există o problemă de orice natură, nu 

utilizaţi aparatul. Apelaţi la un Service autorizat ZASS pentru a vă verifica şi/sau repara aparatul. Nu reparaţi singuri aparatul. 
• Folosirea accesoriilor care nu sunt recomandate sau vândute de ZASS poate duce la accidente sau la distrugerea aparatului. 
• Nu folosiţi aparatul în exterior. Utilizaţi aparatul doar cu mâinile uscate. 
• Nu lăsaţi cordonul de alimentare să atârne peste marginea mesei şi nici să atingă suprafeţe fierbinţi. 
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• Aparatul se scoate din priză trăgând de ştecher şi nu de 
cordonul de alimentare; nu răsuciţi cablul. 

• Nu utilizaţi aparatul în apropierea materialelor explozive 
sau inflamabile (hârtie, pungi de nylon, etc.). 

• Acest aparat este destinat numai pentru utilizare casnică. 
Nu folosiţi aparatul pentru alte scopuri decât cele 
menţionate în instrucţiuni. Acest aparat nu se va folosi ca 
friteuză clasică (frigere în cantitate mare de ulei). 

• Acest aparat nu se va folosi de către persoane infirme, 
persoane cu capacităţi senzoriale şi mentale reduse, 
persoane lipsite de experienţă sau copii. În cazurile 
menţionate se va folosi numai sub supravegherea unei 
persoane adulte responsabile. 

• Firma producătoare nu este responsabilă pentru pagube 
rezultate din utilizarea incorectă a aparatului. 

 

Acest aparat de gătit este un aparat revoluţionar, vasul ideal 
pentru prăjire, grill, gătit la “foc” mare, friteuză cu aburi sau 
gătitul pe nivele. Puteţi pregăti mâncăruri în doar câteva 
minute; pur şi simplu puneţi înăuntru ingredientele proaspete 
sau congelate, rotiţi întrerupătorul şi relaxaţi-vă până este 
gata mâncarea. Găteşte cu până la 30% mai repede decât 
cuptorul. Are capacitatea de 8 litri şi un strat rezistent ce 
impiedică prinderea mâncării în interiorul său. 
Puteţi să îl transformaţi şi în vas pentru prepararea brânzei 
topite sau pentru fondue de ciocolată . 
Gătiţi sănătos legume, fructe, carne, peşte, cârnăciori, mici, 
ouă, fructe de mare, etc., fără a mai utiliza ulei sau grăsime. 
Este ideală pentru toate felurile de mâncare exotice sau 
tradiţionale. Mâncarea nu se usucă, rămâne moale şi îşi 
păstrează mirosul, cu pierderi minime ale caliăţilor nutritive.  
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UTILIZARE 
Scoateţi aparatul din cutie şi despachetaţi toate accesoriile. Înainte de prima utilizare sau 
după o nefolosire mai îndelungată ştergeţi tigaia antiaderentă şi baza cu o cârpă umedă. 
De asemenea spălaţi în apă călduţă cu săpun grătarul, accesoriul de tăiere ceapă, 
furculiţele fondue şi coşul friteuză. Clătiţi şi uscaţi prin ştergerea cu o cârpă moale uscată.  
Aşezaţi baza pe o suprafaţa plană, stabilă şi uscată, rezistentă la căldură.  
Introduceţi şi fixaţi tigaia în bază (fixaţi în cele patru găuri ale unităţii de bază – vezi fig.).  
ATENŢIE – introduceţi aparatul în priză NUMAI după ce aţi ataşat cablul de alimentare la 
baza aparatului). 
Introduceţi cordonul de alimentare într-o priză corespunzătoare.  
Atenţie – în timpul utilizării lampa de control se stinge şi se aprinde ciclic. Va sta 
aprinsă doar când aparatul încălzeşte pentru a atinge sau menţine temperatura 
dorită.  
Reglaţi temperatura corespunzătoare pentru mâncarea dorită cu ajutorul butonului 
de control. Acesta are 6 poziţii: OFF (oprit), WARM (încălzire), SLOW COOK (gătire 
lentă/aburi), SAUTE/GRILL (sote/grătar), ROAST (prăji/frige) şi FLASH FRY 
(friteuză).  
În acest fel temperatura va fi setată între minimul de 60ºC şi maximul de 190ºC. 
 

Încălzire (Warm)  
Introduceţi alimentele (lichidele) dorite în tigaia antiaderentă. Puneţi capacul pe bază. 
Rotiţi butonul pe setarea Warm. Lampa indicatoare se va aprinde. Această funcţie se va folosi preponderent pentru a menţine 
caldă mâncarea odată ce gătirea ei a fost terminată. 
 

Gătire lentă (Slow Cook) 
Introduceţi alimentele (lichidele) dorite în tigaia antiaderentă şi aşezaţi capacul pe bază. 
Rotiţi butonul pe setarea Slow Cook. Lampa indicatoare se va aprinde.  
Pentru a reţine căldura şi umiditatea necesară gătirii, este bine să nu ridicaţi capacul până la sfârşitul preparării alimentelor. 
Cu această funcţie se va prepara mâncarea care necesită timp îndelungat de gătire (ore).  
Întotdeauna rotiţi butonul pe poziţia Off când aţi terminat gătirea alimentelor. 
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Gătirea cu aburi (Slow Cook) 
Aşezaţi grătarul pe tigaie, aveţi grijă să fixaţi corect pentru a obţine o suprafaţă dreaptă şi 
stabilă. 
Adăugaţi 2 pahare cu apă în tigaie, astfel încât nivelul apei să nu depăşească grătarul. 
Aşezaţi alimentele pe grătar. Închideţi capacul. 
Rotiţi butonul pe setarea Slow Cook. Lampa indicatoare se va aprinde.  
Pentru a reţine căldura şi umiditatea necesară gătirii, este bine să nu ridicaţi capacul până la 
sfârşitul preparării alimentelor. 
Odată terminată gătirea la aburi, luaţi jos alimentele, lăsaţi grătarul să se răcească după care 
scoateţi-l cu grijă (acesta mai poate fi fierbinte!) de pe tigaia antiaderentă. Opriţi aparatul 
rotind butonul de control pe poziţia Off. 
 

Sote/Grătar (Saute/Grill) 
Rotiţi butonul pe setarea Saute/Grill. Lampa indicatoare se va aprinde.  
Adăugaţi în tigaie o cantitate mică de ulei de gătit, unt sau margarină (în funcţie de reţetă). 
Odată terminată gătirea, scoateţi alimentele. Opriţi aparatul rotind butonul de control pe poziţia 
Off. 
 

Prăjire (Roast) 
Rotiţi butonul pe setarea Roast. Lampa indicatoare se va aprinde.  
Introduceţi alimentele în tigaie. Odată terminată gătirea, scoateţi alimentele. Opriţi aparatul rotind 
butonul de control pe poziţia Off. 

 

Friteuză (Flash Fry) 
Turnaţi ulei în tigaie. Aveţi grijă să nu depăşiţi nivelul marcat pe tigaie 
(maxim 2,5 cm)!  
Rotiţi butonul pe setarea Flash Fry. Lampa indicatoare se va aprinde. 
Ataşaţi cu grijă mânerul la coşul friteuzei. Aşezaţi alimentele în coşul 
metalic pentru friteuză. Nu umpleţi coşul peste linia indicatoare. Aşezaţi 
coşul pe tigaia antiaderentă. Aveţi grijă să fixaţi corect coşul pentru a 
obţine o suprafaţă dreaptă şi stabilă (vezi fig. alăturată). După 
terminarea gătirii scoateţi cu grijă coşul din ulei, apoi aşezaţi alimentele 
pe un prosop de hârtie (uscat). Întotdeauna rotiţi butonul pe poziţia Off când aţi terminat gătirea alimentelor. 
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CURĂŢIRE ŞI ÎNTREŢINERE 
Înainte de a-l curăţa şi a-l depozita, asiguraţi-vă că aparatul este scos din priză şi s-a răcit complet.  
Nu folosiţi pentru curăţare benzină, diluant, perii metalice, unelte ascuţite, praf abraziv sau alte materiale similare. Puteţi cauza 
defectarea iremediabilă a suprafeţei antiaderente, a suprafeţelor metalice sau de plastic. 
Accesoriile se pot spăla în apă călduţă cu săpun sau cu detergent lichid. 
Goliţi întotdeauna tigaia de uleiul (lichidul) rămas în interior. Aveţi mare grijă la golire dacă lichidul (uleiul) este încă fierbinte! 
Utilizaţi o spatulă cu formă specială sau ustensile de plastic sau lemn pentru a curăţa suprafaţa antiaderentă de eventualele 
alimente prinse pe tigaie. Puteţi utiliza de asemenea un burete neabraziv umezit (sau un prosop de hârtie) pentru a şterge 
petele de pe interiorul tigăii. 
Curţarea capacului – pentru curăţare folosiţi burete îmbibat în detergent pentru vase.  
Curăţarea bazei – curăţaţi-i suprafaţa cu un material textil moale umed. 
Pentru uscare stergeţi interiorul cu un prosop de hârtie. Exteriorul poate fi uscat deasemenea utilizând un prosop de hârtie sau 
o cârpă moale uscată. 
Nu introduceţi aparatul în apă sau în alte lichide şi nici în maşina de spălat vase! 
Nicioadată să nu turnaţi apă sau alte lichide reci peste tava (tigaia) încălzită! 
Nu turnaţi apă în uleiul fierbinte! 
Folosiţi aparatul numai după uscarea sa completă! 
Depozitaţi aparatul într-un loc uscat şi rece. 
 

GARANŢIE 
Perioada de garanţie este de 2 ani de la data cumpărării. Condiţiile valabilităţii garanţiei sunt menţionate în certificatul de 
garanţie al produsului. 
 

INFORMAŢII TEHNICE: 
Tensiune: 230 V, c.a. , 50 Hz 
Putere nominală: 1500 W 
 
 
 
 
 

Indicaţii pentru protecţia mediului înconjurător 
Aparatele electrice uzate sunt materiale valoroase, motiv pentru care locul lor nu este la gunoiul 
menajer! Din această cauză, vă rugăm să ne sprijiniţi şi să participaţi la protejarea resurselor naturale 
şi a mediului înconjurător, prin predarea acestui aparat la centrele de preluare a acestora sau la 
importatorul a cărui adresă o puteţi găsi în acest manual sau în certificatul de garanţie. 
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REŢETE 
Curcan cu chili 
INGREDIENTE: 
• 1 ½ kg carne tocată de curcan 
• 300 g ceapă albă tăiată mărunt 
• 1 cană de fasole condimentată (cu chili) – opţional 
• Caşcaval răzuit – opţional 
• Ceapă verde tăiată mărunt – opţional 
• Chili după gust 
• 1 cană sos de roşii 
• Condimente pentru grătar 
• 1 cană de apă 
• Sare şi piper după gust 
 

Supă de ciuperci albe 
INGREDIENTE: 
• 350 g ciuperci albe feliate 
• ½ ceapă albă mărunţită 
• ½ linguriţă usturoi presat 
• 1 ceapă verde tocată mărunt 
• 900 ml supă de pui 
• Sare, piper după gust 
• Ulei de măsline 
 

Supă de pui 
INGREDIENTE: 
• Carne de pui cu oase 
• Apă pentru a acoperi 
• 2 morcovi tăiaţi mărunt 

PREPARARE 
Căliţi ceapa albă 
Se rumeneşte carnea de curcan 
Se adaugă sosul de roşii, sarea, piperul, condimentele de 
grătar, apa şi fasolea 
Se fierbe 10 minute şi se serveşte cu caşcaval răzuit şi ceapă 
verde tăiată mărunt (opţional). 

PREPARARE 
Căliţi ceapa albă în uleiul de măsline 
Adăugaţi ciupercile  
Adăugaţi usturoiul şi după 1 minut se adaugă supa şi se 
condimentează după gust 
Fierbeţi timp de 10 minute şi adăugaţi ceapa verde. 

PREPARARE 
Se fierbe carnea bine 
Se desface de pe os şi se taie bucăţi mai mici 
Se adaugă legumele şi fasolea albă 
Se mai lasă puţin la foc şi se adaugă ceapa verde. 

• 2 ţeline tăiate mărunt 
• 1 cutie de fasole 
• ½ ceapă albă mărunţită 
• Sare si piper după gust 
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Macaroane cu brânză  
INGREDIENTE: 
• 6 căni de apă 
• 400 g macaroane 
• 200 g şuncă tocată 
• 450 g brânză 
• Sare şi piper 
 
Orez cu carne, peşte şi legume (Paella) 
INGREDIENTE: 
• 2 piepturi de pui dezosate şi tăiate in 8 bucăţi 
• 6 creveţi curăţaţi 
• 10 midii curăţate 
• 1 căţel de usturoi 
• 2 roşii tăiate mărunt 
• 200 g orez 
• Extract de şofran 
• Sare, piper 
• Ulei de măsline 
 
Hamburgeri 
INGREDIENTE: 
• 700 g carne macră de vită 
• 1 ceapă tocată mărunt (sau mix pt. supă de ceapă) 
• 1 ardei verde tăiat mărunt 
• ½ ceaşcă ketchup 
• Sare şi piper 
 
 

PREPARARE 
Fierbeţi macaroanele cu sare 
Se scurg de apă după care se adaugă şunca şi brânză 
Se condimentează după gust. 

PREPARARE 
Setaţi aparatul pe Saute/Grill. 
Se încălzeşte uleiul de măsline şi se căleşte carnea de pui 
Se adaugă usturoiul 
Adăugaţi midiile şi creveţii şi căliţile timp de 1 minut 
Se adaugă restul ingredientelor şi se condimentează după gust
Se lasă la gătit până se înmoaie orezul. 

PREPARARE 
Combinaţi toate ingredientele într-un bol şi condimentaţi cu 
sare şi piper 
Modelaţi carnea în fomă de chiftele 
Setaţi aparatul pe funcţia Saute/Grill şi frigeţi burgeri timp de 
12-18 minute 
Incălziţi chiflele pe grătar (în timpul gătirii burgerilor). 
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Gogoşi 
INGREDIENTE: 
• cantitate de aluat în funcţie de câte porţii doriţi 
• Gem sau dulceaţă la alegere 
• 1 ceşcuţă de smântână 
• Ulei de canola pentru gătit 
 
 

Glazură de ciocolată (fondue) 
INGREDIENTE: 
• 300 g fulgi de ciocolată semi-dulce 
• 2-300 ml lapte condensat 
• ½ ceaşca smântână 
• 1 cană de lapte integral 
 

Friptură de vită 
INGREDIENTE: 
• 7 kg carne de vită 
• 3 cartofi mari 
• 2 morcovi curăţaţi si tăiaţi în bucăţi mari 
• 2 cepe mari albe 
• 2 tulpini de ţelină tăiate în bucăţi 
• 700 ml supă de carne de vacă 
• Sare şi piper 
 

Aripi de pui picante  
INGREDIENTE: 
• 1 cană de făină 
• 15 aripi de pui crud 
• Sare şi piper 
• Sosuri diferite – opţional 

PREPARARE 
Se toarnă ulei in aparat şi se selectează funcţia Friteuză. 
Din aluat se realizează forma dorită de gogoaşă şi în interior se 
adaugă gem sau dulceaţă 
Prajiţi gogoaşa până se rumeneşte după care aşezaţi-o pe un 
prosop de hârtie pentru a absorbi uleiul in exces 
Pentru glazură se poate adaugă cremă de zahăr ars. 

PREPARARE 
Combinaţi toate ingredientele 
Gătiţi încet, până se topesc fulgii de ciocolată 
Puteţi glazura fructe ca: banană, căpşuni, ananas, caise, etc. 

PREPARARE 
Setaţi unitatea pe funcţia friptură 
Condimentaţi bine carnea cu piper şi sare 
Adăugaţi legumele cartofii şi supa 
Gătiţi lent timp de 5 ore. 

PREPARARE 
Setaţi aparatul pe funcţia Friteuză. Se toarnă ulei în tigaie (nu 
depăşiţi nivelul maxim). 
Amestecaţi făina cu sarea şi piper 
Rostogoliţi aripile prin făină 
Prăjiţi aripile timp de 10-12 minute 
Aşezaţi aripile pe un prosop de hârtie pentru a absorbi uleiul in exces.  
Puteţi să le serviţi cu sos picant sau cu dressing de brânză cu mucegai 
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Rigatoni cu salam italian 
INGREDIENTE: 
• Câteva felii salam tip Italian 
• 450 g paste rigatoni 
• 700 g sos de tomate 
• 1 litru de apă 
• Sare şi piper 
 
Chipsuri de cartofi 
INGREDIENTE: 
• 1 cartof mare 
• Sare, piper şi condimente 
 
 
Carne de vită Fajita 
INGREDIENTE: 
• 2 bucăţi de ardei verde sau roşu feliate 
• 1 ceapă albă feliată 
• 450 g carne de vită feliată 
• Sare, piper şi alte condimente 
 
 
Pui Fajita 
INGREDIENTE: 
• 2 bucăţi de ardei verde sau roşu feliate 
• 1 ceapă albă feliată 
• 450 g carne de pui feliată 
• Sare, piper şi alte condimente 
 

PREPARARE 
Setaţi aparatul pe funcţia Saute/Grill 
Rumeniţi feliile de salam 
Adăugaţi pastele, apa şi sosul 
Se condimentează cu sare şi piper, se amestecă şi se acoperă 
Gătiţi aproximativ 15 minute, până pastele sunt fierte. 

PREPARARE 
Setaţi aparatul pe funcţia Friteuză  
Feliaţi foarte subţire cartoful cu cuţitul special de legume 
Prajiţi până feliile devin crocante 
Aşezaţi chipsurile pe un prosop de hârtie pentru a absorbi uleiul 
in exces 

PREPARARE 
Setaţi aparatul pe funcţia Saute/Grill  
Prăjiţi carnea şi adăugaţi ardeii şi ceapa 
Se poate condimenta şi cu alte condimente  
Se serveşte cu salsa, tortilla, etc.

PREPARARE 
Setaţi aparatul pe funcţia Saute/Grill  
Prăjiţi carnea şi adăugaţi ardeii şi ceapa 
Se poate condimenta şi cu alte condimente 
Se serveşte cu salsa, tortilla, etc 
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Bere cu inele de ceapă 
INGREDIENTE: 
• 1 ½ cană făină 
• 2 căni de bere la temperatura camerei 
• 2 cepe mari curăţate şi tăiate în inele 
• 4 ceşti de ulei pentru prăjit 
• Sare şi piper pentru condimentare 
 
 
Pâine la grătar cu brânză şi roşii 
INGREDIENTE: 
• 4 felii de pâine 
• 1 ceaşcă brânză răzălită 
• 4 felii de roşii 
• Unt la temperatura camerei 
 
 
 
 
Curcan afumat şi mozzarella 
INGREDIENTE: 
• 3 felii subţiri de carne de curcan afumat 
• 2 felii subţiri de mozzarella 
• Turtă de mălai 
• 2 felii de roşii 
• Salată verde 
• Muştar dulce 
 

PREPARARE 
Combinaţi berea, făina, sarea şi piperul şi amestecaţi bine 
Introduceţi ceea ce aţi obţinut, timp de 2 ore la frigider 
Preîncălziţi aparatul (folosind funcţia Friteuză), adăugaţi uleiul 
Scufundaţi inele de ceapă în amestecul de bere şi apoi în ulei 
Prăjiţi până inelele se rumenesc 
Aşezaţi inelele de ceapă pe un prosop de hârtie pentru a 
absorbi uleiul în exces

PREPARARE 
Setaţi aparatul pe funcţia Saute/Grill  
Întindeţi unt pe 2 felii şi asezaţile cu partea unsă în jos, în 
aparat 
Presăraţi brânza răzălită pe felia de pâine, adăugaţi si feliile de 
roşie, iar deasupra aşezaţi încă o felie de pâine unsă în 
prealabil cu unt 
Prăjiţi pe o parte şi rotiţi pentru a repeta procesul 
Se poate servi cu supă sau cartofi pai. 

PREPARARE: 
Setaţi aparatul pe funcţia Saute/Grill 
Aşezaţi turta de mălai pe masă, iar pe ea carnea de curcan, 
mozzarella, salata verde, roşii şi muştar. 
Infăşuraţi turta ca şi un burrito 
Gătiţi până la rumenire. 
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Sandwich 
INGREDIENTE: 
• 4 brioşe, 
• 6 ouă bătute 
• 2 cartofi tăiaţi cubuleţe 
• 6 bucăţi sparanghel 
• ½ ceaşcă parmezan ras 
• Sare şi piper 
 
Pui Clasic 
INGREDIENTE: 
• 2 piepturi de pui dezosate şi fără piele, tăiate  
in cubuleţe mici 
• 2 căţei usturoi presat 
• 1 linguriţă ghimbir tocat 
• 250 g de legume prăjite 
• 2 linguri de sos teriyaki 
• 1 linguriţă ulei de susan 
• 1 linguriţă de seminţe de susan 
• Sare şi piper 
 
French Toast 
INGREDIENTE: 
1 pâine cu seminţe 
3 ouă bătute 
1 linguriţă extract de vanilie 
1 lingură de suc de portocale 
½ ceaşcă de lapte 
zahăr pudră 
sirop de fructe de pădure  

PREPARARE 
Setaţi aparatul pe funcţia Saute/Grill  
Prăjiti cartofii fără a pune ulei, până se rumenesc 
Adaugă sparanghel şi brânză 
Se adaugă ouăle bătute şi parmezanul ras 
Fierbeţi la foc mic până la gătire (aproximativ 12 minute) 
Incălziţi brioşele după care le umpleţi cu ceea ce aţi obţinut 

PREPARARE 
Setaţi aparatul pe funcţia Saute/Grill  
Prăjiţi carnea de pui în uleiul de susan 
Adăugaţi legumele, ghimbir şi usturoi şi prajiţi pentru 2 minute 
Adăugaţi sosul teriyaki, sare, piper şi seminţele de susan. 
 

PREPARARE 
Setaţi aparatul pe funcţia Saute/Grill 
Într-un castron se combină ouăle, vanilia, sucul de portocale şi 
laptele 
Setaţi aparatul pe funcţia prăjire si adăugaţi puţin ulei pentru a 
preveni arderea 
Introduceţi pâinea în ouăle bătute, apoi in aparat 
Rotiţi pâinea pentru a se praji uniform 
Adăugaţi siropul şi presăraţi zahărul pudră. 
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Cotlet de porc la grătar 
INGREDIENTE: 
4 cotlete de porc dezosate congelate 
250 g de legume amestecate congelate  
4 cartofi roşii tăiaţi subţire 
½ ceapă albă curăţată şi tăiată subţire 
1 ½ ceaşcă de vin alb sec sau apă 
sare şi piper 
 
  
Brioşe cu afine si scorţişoara 
INGREDIENTE: 
6 linguri unt nesărat, topit şi răcit 
1 cană de zahăr brun 
½ cană lapte  
1 ou mare 
1 ½  ceaşcă făină 
1 ½ linguriţă praf de copt 
1 linguriţă scorţişoară 
½ lingură sare 
1 ½ cană afine 
 
 
Brioşe cu măr condimentate  
INGREDIENTE: 
1 ½ ceaşcă făină 
1 ½ linguriţă praf de copt 
½ lingură bicarbonat de sodiu 
½ lingură scorţişoară 
½ lingură ienibahar 

PREPARARE 
Setaţi aparatul pe funcţia Saute/Grill  
Cotletele se condimentează cu sare şi piper şi se prăjesc pe 
ambele părţi 
După ce s-au prăjit cotletele aşezaţile pe grătar, iar în locul lor 
introduceţi legumele şi cartofii 
Adăugaţi vinul sau apa, acoperiţi si fierbeţi timp de 15 minute. 

PREPARARE 
Amestecaţi untul, zahărul brun, laptele şi oul într-un castron 
până obţineţi o omogenizare bună 
Amestecaţi făina, praful de copt, scorţişoara şi sarea într-un 
vas mare, după care turnaţi peste amestecul de lapte. 
Presăraţi afinele,amestecaţi foarte uşor 
Asezaţi grătarul peste tigaie. 
Din aluatul obţinut, realizaţi brioşele si azezaţi-le pe grătar, în 
forme pt. brioşe. Acoperiţi, folosind capacul. 
Folosiţi funcţia Saute/Grill şi coaceţi 25-30 minute, sau până 
când se introduce o scobitoare şi iese curată. 
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¼ linguriţă nucşoară rasă 
¼ lingură sare 
2 ouă mari 
1 cană de zahăr brun 
½ de unt topit 
1 ceaşcă suc de mere neîndulcit 
1 cană nuci măcinate 
Pentru topping: 
2 linguri de zahăr tos 
¼ lingură scorţişoară 
¼ lingură ienibahar 
¼ linguriţă nucşoară rasă 
 
Brioşe greceşti 
INGREDIENTE: 
2 linguri de ulei de măsline 
2/3 cană ceapă tocată mărunt 
2/3 cană ardei gras roşu tocat mărunt  
1/3 cană făină patiserie 
1/3 făină obişnuită 
2 linguriţe praf de copt 
1 ½ linguriţă de oregano tocat 
1 linguriţă de zahăr 
¼ lingură usturoi presat 
¼ lingură sare 
1/3 lingură grăsime din lapte 
1/3 ceaşcă brânză feta mărunţită 
1 ou mare, bine bătut 
2 linguri pastă de tomate 
2 linguri măsline Kalamata tocate 
 

PREPARARE 
Se amestecă împreună făina, praful de copt, bicarbonatul de 
sodiu, condimentele şi sarea într-un castron. 
Combinaţi ouăle cu zaharul şi cu untul şi amestecaţi până 
obţineţi o pastă cremoasă 
Turnaţi sucul de mere, apoi amestecul de făină, pe urma 
adăugaţi nuca. 
Se amestecă bine tot conţinutul şi se lasă puţin. 
Impărţiţi aluatul în forme de brioşe şi stropiţi cu topingul. 
Asezaţi grătarul peste tigaie şi aşezaţi brioşele pe grătar, în 
forme pt. brioşe. Acoperiţi, folosind capacul. 
Folosiţi funcţia Saute/Grill şi coaceţi 25-30 minute, până devin 
pufoase şi aurii (sau când scobitoarea introdusă iese curată). 

PREPARARE 
Incălziţi uleiul, adăugaţi ceapa şi ardeiul, amestecând des până 
ceapa se înmoaie (cam 5 min.), după care transferaţi totul într-
un bol şi lăsaţi să se răcească timp de 10 minute 
Curăţaţi şi pregătiţi aparatul pentru copt brioşe 
Amestecaţi făina de grâu de patiserie, făina obişnuită, praful de 
copt, oregano, zahăr, usturoi şi sare într-un bol mediu. 
Amestecaţi laptele, brânza feta, ouăle, pasta de tomate şi 
măslinele cu mixtura de ceapă. Faceţi o gaură în ingredientele 
uscate. Adăugaţi ingredientele lichide şi amestecaţi. 
Impărţiţi aluatul în forme de brioşe. 
Asezaţi grătarul peste tigaie şi aşezaţi brioşele în forme 
(umplute până la maxim două treimi),aşezaţi-le apoi pe grătar. 
Folosiţi funcţia Saute/Grill şi coaceţi 25-30 minute, sau până 
când se introduce o scobitoare şi iese curată.
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Spanac cu ouă 
INGREDIENTE: 
350 g spanac 
2 linguri ulei de măsline 
50 g de ceapă tăiată mărunt 
3-4 linguri de smântână 
5 ouă bătute 
Sare şi piper după gust 
 
 
Cartofi prăjiţi 
INGREDIENTE: 
5 Cartofi mari 
Sare şi piper 
Ulei de măsline 
 
 
Paste Pesto 
INGREDIENTE: 
150-200 g paste pesto 
450 g legume congelate 
150-200 g busuioc 
 
 
 
 
 
 
 

Vă dorim POFTĂ BUNĂ! 

PREPARARE 
Tăiaţi spanacul în bucăţi 
Incăzliţi uleiul şi prăjiţi ceapa până se înmoaie 
Adăugaţi spanacul şi amestecaţi până se înmoaie spanacul, 
aproximativ 5-7 minute 
Adăugaţi treptat smântâna si amestecaţi 
Adăugaţi ouăle bătute şi amestecaţi până se omogenizează. 
Adăugaţi sare şi piper după gust.

PREPARARE 
Curăţaţi cartofii şi tăiaţii in felii 
Puneţi uleiul la încălzit 
Introduceţi cartofii în ulei şi lăsaţi până la rumenire. 

PREPARARE 
Fierbeţi pastele în apă cu sare 
Scurgeţi pastele 
Amestecaţi legumele cu ceapă şi puneţi la prăjit cu o lingură de 
apă 
Adăugaţi peste  legume, pastele fierte 
Se poate presăra cu caşcaval răzuit. 


