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pressure cooker

seksyon
قسم

Pressure
cooker

Manok Mandi
oras ng
pagluluto

10:00

oras ng
paghahanda

Recipe

45:00

kabuuang
oras

Mga sangkap

1- Sa isang mangkok, ilagay ang mga piraso ng ma-

Buong manok ay hiniwa sa kala-

nok, pagkatapos ay ilagay ang pinaghalong pampalasa,

hati

asin, turmerik, asin at safron. Haluin ang mga sangkap

1/2 kutsara ng pinaghalong Arabe

hanggang sa masakop ang mga piraso ng manok sa

na pampalasa

pinaghalong

1/4 kutsarita ng turmerik

pampalasa.

2- I-on ang pressure cooker Painitin ang vegetable oil,

1/2 kutsarita ng safron

saka ilagay ang butter Ilagay ang sibuyas at haluin hang-

1 kutsarita ng asin

gang matuyo Idagdag ang kanin, bawang.

1/4 tasa ng langis ng gulay

at bay leaf, magdagdag ng 4 na tasa ng mainit na tubig.

2 kutsarang mantikilya

3- Ilagay ang steaming grid sa loob ng kaldero, ilagay ang

1 katamtamang laki ng sibuyas, pi-

adobong manok dito at takpan ang kaldero. Lutuin ang

nong tinadtad

mga sangkap sa loob ng 20 minuto hanggang maluto,

1 cinnamon stick

pagkatapos ay buksan ang steam valve.

cardamom

4- Alisin ang mga piraso ng manok sa kaldero at ilagay sa

8 cloves

oven tray.Pahiran ng kaunting vegetable oil ang manok

4 tasang basmati rice, hinugasan

at ilagay ang tray sa oven sa ilalim ng grill sa loob ng 10

at ibinabad

minuto hanggang sa mag browned.

4 dahon ng bay

5- Alisin ang tray sa oven, at ilagay ang mga piraso ng

1/4 tasa ng bawang

Interactive ang aklat na ito. Kapag nag-click ka sa
anumang larawan, ididirekta ka sa isang link

35:00

manok sa ibabaw ng kanin.
6- Maglagay ng nasusunog na piraso ng uling sa isang
maliit na foil sa loob ng palayok, takpan ang kaldero at
iwanan ang mga sangkap sa loob ng 5 minuto hanggang
sa sumingaw.
7- Alisin ang uling at pagsilbihan si Mandi sa iyong paglalakbay.Isang libong kalusugan!
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Pressure
cooker

Manok Kabsa
oras ng
pagluluto

15:00

oras ng
paghahanda

Recipe

40:00

kabuuang
oras

Mga sangkap

1- I-on ang electric pressure cooker.

1/2 tasa ng langis ng gulay

2- Ilagay ang vegetable oil sa kaldero, pagkatapos ay ila-

malaking sukat na tinadtad na sibuyas

gay ang sibuyas at haluin hanggang malanta.

2 lomi

3- Idagdag ang kalamansi, cloves, cardamom, bay leaf,

8 carnation

black pepper, cinnamon at bawang. Haluin ang mga

cardamom

sangkap hanggang sa magkapatong.

2 dahon ng bay

4- Idagdag ang mga piraso ng manok at haluing mabuti

1 kutsarang itim na paminta

sa loob ng 4-5 minuto.

2 cinnamon sticks

5- Idagdag ang kabsa spices, asin at mainit na paminta.

2 sibuyas ng bawang, hiniwa

Haluin ang mga sangkap hanggang sa magkapatong.

2 kutsarang kabsa spices

6- Magdagdag ng mga kamatis, tomato sauce at mainit

1 kutsarang asin

na tubig. Haluin ang mga sangkap hanggang sa magkap-

1 hiwa na manok

atong.

Mainit na paminta sa panlasa

7- Hayaang kumulo ang pinaghalong walang pressure, sa

1 malaking kamatis, gupitin sa mga cube

loob ng 10 minuto.

1/2 tasa ng tomato sauce

8- Idagdag ang kanin at haluin ng kaunti. Pisilin ang

2 tasang mainit na tubig

kaldero sa loob ng 12 minuto, pagkatapos ay buksan ang

1 tasang mahabang butil ng bigas

balbula hanggang sa lumabas ang singaw.

1/4 tasa ng mga pasas

9- Buksan ang kaldero at ilagay ang kabsa sa isang serv-

1/2 tasa ng kasoy

ing plate. Palamutihan ng mga pasas, kasoy at sibuyas.

1 hiniwang piniritong sibuyas

Interactive ang aklat na ito. Kapag nag-click ka sa
anumang larawan, ididirekta ka sa isang link

25:00

Ihain ito sa iyong paglalakbay. Isang kalusugan!
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Pressure
cooker

Karne Maqluba
35:00

oras ng
pagluluto

10:00

oras ng
paghahanda

Recipe

45:00

kabuuang
oras

Mga sangkap

1- Magprito ng mga gulay (talong, patatas) sa isang air

Tupang walang buto

fryer sa 200 degrees.

5 tasa ng tubig

2- Painitin ang electric pressure cooker sa bahay at

3 tasang basang bigas

lagyan ng kaunting mantika, pagkatapos ay ang karne,

Tamang pampalasa - sa

tamang pampalasa, sibuyas at bawang, iprito ng 1

panlasa -

minuto

(Asin, black pepper, carda-

3- Magdagdag ng tubig, pagkatapos ay isara nang

mom, cinnamon at bay leaf)

mahigpit ang electric pressure cooker at itakda ito sa

1 tinadtad na sibuyas

opsyong (karne).

3 sibuyas ng bawang

4- Pagkatapos ng pagluluto, alisin ang singaw mula sa

Asin at itim na paminta

electric pressure cooker at buksan ito, pagkatapos ay

1 kutsara ng pitong pampalasa

alisin ang karne sa kaldero, salain ang sabaw at itabi.

1 kutsarita ng turmerik

5- Lagyan ng kaunting mantika sa electric pressure

1 kutsarita ng paprika

mga layer, ilagay ang karne, pagkatapos ay ang kanin

gulay:

at ang pinatuyo na sabaw.

2 hiniwang talong

6- Isara nang mahigpit ang electric pressure cooker at

2 hiniwang kamatis

itakda ang oras sa 15 minuto

3 patatas, hiniwa

7- Pagkatapos ng panahon ng pagluluto, ang singaw
ay ibinubuhos mula sa electric pressure cooker at bi-

Interactive ang aklat na ito. Kapag nag-click ka sa
anumang larawan, ididirekta ka sa isang link

cooker, pagkatapos ay ayusin ang mga gulay bilang

1 kampanilya paminta hiniwa
1 sibuyas na hiniwa

nuksan.
8- Baligtarin sa isang serving plate.

Click
upang Makita
ang Recipe
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Pressure
cooker

Dahon ng Ubas
oras ng
pagluluto

15:00

oras ng
01:05:00
paghahanda

Recipe
1- Paghaluin ang lahat ng mga sangkap ng pagpuno at
ilagay ang mga ito sa mga dahon ng ubas.
2- Ilagay ang hiwa ng patatas o kamatis sa ilalim ng
electric pressure cooker
3- Isalansan ang mga dahon ng ubas sa ibabaw ng
mga ito - lagyan ng timbang ang ibabaw ng mga dahon ng ubas kapag magagamit 4- Paghaluin ang mga sangkap ng sarsa at ibuhos sa
mga dahon ng ubas, magdagdag ng tubig hanggang
mga takip ng dahon ng ubas
5- Isara nang mahigpit ang electric pressure cooker,
siguraduhing nakasara ang steam valve.
Ang mga setting ng device ay nakatakda sa 50 minuto.
6- Pagkatapos ng oras, alisan ng laman ang singaw
sa pamamagitan ng pag-angat ng balbula ng singaw,
pagkatapos ay buksan ang palayok.
7- Panatilihin ang mga dahon ng ubas hanggang sa
ganap na lumamig.

kabuuang
oras

Mga sangkap
pagpuno /
1 katamtamang sibuyas
1 katamtamang kamatis
2 durog na sibuyas ng bawang
1 kutsarang mint
1 kutsarang perehil
1 kutsarang tomato paste
1/2 kutsara ng chicken stock spice - o
sa panlasa 1 kutsarita na pinaghalong pampalasa
1/2 kutsarita ng itim na paminta
1/4 kutsarita ng kanela
1/4 kutsarita ng cardamom
1/2 ½ kutsarita ng asin
1 kutsarang langis ng oliba
1 kutsara ng molasses ng granada
2 tasa ng Egyptian rice
dahon ng ubas
ang sawsawan /
1 cube na sabaw ng manok
1 kutsarang tomato paste - sa panlasa
3 kutsara ng molasses ng granada
3 kutsarang langis ng oliba
1/2 tasa ng lemon juice
Tubig

Interactive ang aklat na ito. Kapag nag-click ka sa
anumang larawan, ididirekta ka sa isang link

50:00
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Pressure
cooker

Pinalamanan
oras ng
pagluluto

15:00

oras ng
paghahanda

Recipe
1- Paghaluin ang mga sangkap ng pagpuno at pagkatapos ay ilagay ang mga gulay sa kanila.
2- Sa isang electric pressure cooker, igisa ang mga
sibuyas hanggang sa magkulay, pagkatapos ay ilagay
ang bawang at lasaw ng kaunti, ilagay ang piniga na
kamatis at iwanan ng 2 minuto.
3- Ayusin ang mga gulay sa isang pressure cooker sa
ibabaw ng sauce.
4- Ibuhos ang tubig hanggang sa kalahati ng mga gulay
5- Isara nang mahigpit ang electric pressure cooker, at
itakda ang oras sa 20 minuto.
6- Pagkatapos ng panahon ng pagluluto, ang singaw
ay ibinubuhos mula sa electric pressure cooker at binuksan.

35:00

kabuuang
oras

Mga sangkap
para sa pagpuno /
1/4 kilo ng tinadtad na tupa
1 tasang Egyptian rice
1/4 tasa ng cilantro
2 kutsara ng mint
2 kutsara ng molasses ng granada
1/2 kutsarita na pinaghalong pampalasa
1/2 kutsarita black pepper asin (sa panlasa)
natitirang mga sangkap
Mga pinaghalong gulay, ayon sa gusto:
Bell pepper - zucchini - patatas - talong
para sa sarsa /
1 katamtamang sibuyas

Interactive ang aklat na ito. Kapag nag-click ka sa
anumang larawan, ididirekta ka sa isang link

20:00

2 cloves ng bawang
2 tasang tinadtad na kamatis
1 kutsarita na pinaghalong pampalasa
1/2 kutsarita ng paprika
1 kutsarita ng mint
1 kutsarita ng asin
1/2 kutsarita ng itim na paminta
tubig kung kinakailangan

Click
upang Makita
ang Recipe
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cooker

Mandi karne
25:00

oras ng
pagluluto

05:00

oras ng
paghahanda

Recipe

kabuuang
oras

30:00

Mga sangkap

1- Buksan ang electric pressure cooker, magdagdag

1 kilo ng karne

ng kaunting mantika, pagkatapos ay sibuyas, haluin at

2 tasang basang bigas

ilagay ang tamang pampalasa.

2 medium na sibuyas, tinadtad

2 - Idagdag ang carrots at haluin palagi, pagkatapos

ng maliit

ay ilagay ang kanin, asin, berdeng paminta, pagkata-

Tamang problema sa pampa-

pos ay isang dami ng tubig hanggang sa tumaas ang

lasa

kanin.

( cardamom / bay leaf / cinna-

3- Ang mandi grill ay inilalagay sa electric pressure

mon / cloves )

cooker, at ang adobong karne ay nakasalansan sa ib-

2 sariwang berdeng paminta

abaw ng grill.
4- Isara nang mahigpit ang electric pressure cooker at

Pag-atsara ng karne:

itakda ito sa opsyon (karne).

1

6 - Pagkatapos ng panahon ng pagluluto, ang singaw

pinaghalong

ay ibinubuhos mula sa electric pressure cooker at bi-

1/2 kutsarita ng turmerik

nuksan.

3 cloves tinadtad na bawang

7- Ibuhos ang kaunting safron infusion sa kanin at

Asin at itim na paminta

giniling

na

pampalasa
Interactive ang aklat na ito. Kapag nag-click ka sa
anumang larawan, ididirekta ka sa isang link

kutsarang

iwanan ito hanggang sa oras ng paghahatid.
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Pulang Groats
50:00

oras ng
pagluluto

60:00

oras ng
paghahanda

Recipe
1- Ibabad ang mga butil ng 1 oras.

01:50:00

kabuuang
oras

Mga sangkap
1 tasa at kalahating groats

2- Ang home electric pressure cooker ay nakabukas 1/2 tasang Egyptian rice
hanggang sa uminit ito ng kaunti, magdagdag ng kaunti 3 dibdib ng manok
ang langis .

1 medium na sibuyas (hiwain sa

3- Iprito ang mga sibuyas at bawang, pagkatapos ay il- maliliit na cubes)
agay ang mga pampalasa, asin at itim na paminta, pag- 2 malalaking kamatis, binalakatapos ay ang mga kamatis at tomato paste, at haluin. tan at hiniwa
4- Magdagdag ng mga suso ng manok, pagkatapos ay 1/2 ½ kutsara ng pinaghalong
mga groats, Egyptian rice at 3 tasa ng tubig.

pampalasa

5- Isara nang mahigpit ang electric pressure cooker at 2 kutsarang tomato paste
itakda ito sa opsyon (Jareesh).

Mga pampalasa sa panlasa:

6 - Pagkatapos ng panahon ng pagluluto, ang singaw ay (kumin / turmerik / paprika)
ibinubuhos mula sa electric pressure cooker at binuksan. Asin at itim na paminta
Interactive ang aklat na ito. Kapag nag-click ka sa
anumang larawan, ididirekta ka sa isang link

7- Ang mga suso ng manok ay inilabas at dinurog, pagkatapos ay idinagdag sa mga groats, at pinalo upang ihalo
ang manok sa mga groats.
8- Inihain kasama ng itim na lemon at taba.
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Pressure
cooker

Karne ng Bukhari
32:00

oras ng
pagluluto

05:00

oras ng
paghahanda

Recipe

37:00

kabuuang
oras

Mga sangkap

1- Nakabukas ang electric pressure cooker.

1 kilo ng tupa, o kung gusto mo

2- Lagyan ng kaunting mantika, saka carrots at rai-

2 piraso ng ginutay-gutay na

sins, iwanan hanggang mag browned, pagkatapos ay

karot

tanggalin sa kaldero.

3 kutsarang pasas

3- Idagdag ang karne at haluin ng 2 minuto, pagkata-

1 katamtamang sibuyas, hiniwa

pos ay idagdag ang sibuyas at patuloy na haluin hang-

1/2 kutsarang kumin

gang malanta ang mga sibuyas.

Asin at itim na paminta

4- Ilagay ang mga kamatis at tomato paste at haluing

3 diced na kamatis

mabuti ang karne, pagkatapos ay idagdag ang tubig.

1 kutsarang tomato paste

5- Ang electric pressure cooker ay sarado nang ma-

2 tasang hinugasan at ibinabad

higpit, at mula sa control screen, ang opsyon (karne)

sa bigas

ay pinili.

3 tasa ng tubig

6- Pagkatapos ng pagluluto, alisin ang singaw mula sa

mga chickpeas
Interactive ang aklat na ito. Kapag nag-click ka sa
anumang larawan, ididirekta ka sa isang link

electric pressure cooker at buksan ito.
7- Maglagay ng bigas at asin, pagkatapos ay isara ang
electric pressure cooker, at piliin ang opsyon (bigas).
8- Pagkatapos ng pagluluto, alisin ang singaw mula sa
electric pressure cooker at buksan ito.
9- Inihain kasama ng carrot koshna (inihanda nang
maaga) at hummus.

18

Download
Download
App
App

Pressure
cooker

Chicken Biryani
oras ng
pagluluto

05:00

oras ng
paghahanda

Recipe

25:00

kabuuang
oras

Mga sangkap

1- I-on ang iyong home electric pressure cooker sa

2 at kalahating tasa ng binan-

pamamagitan ng pagpindot sa isa sa mga pagkain sa

lawan na bigas, pinaghiwa-hi-

control panel, ilagay ang mga sibuyas at haluin hang-

walay

gang sa ginintuang, magdagdag ng bawang, pagkata-

3 dibdib ng manok na gupitin

pos ay ang buong pampalasa at haluin ng kaunti.

sa mga cube

2- Idagdag ang tomato paste at spices at igisa ng 1

1 katamtamang sibuyas

minuto, pagkatapos ay idagdag

2 cloves bawang minasa

Manok at iprito ng 2 minuto

4 na diced na kamatis o 1 lata

3- Idagdag ang kinatas na kamatis, hayaang kumulo

ng de-latang kamatis

ng 2 minuto, pagkatapos ay alisin ang mga pampalasa

3 kutsara ng yogurt

At idagdag ang yogurt at pritong sibuyas

1 kutsara ng biryani spices

4- Idagdag ang kanin, at isara nang mahigpit ang elec-

1 kutsara ng biryani paste

tric pressure cooker

1 kutsarang tomato paste

5- Mula sa control screen, mag-click sa (manok) na

Buong Biryani Spices

opsyon, at pagkatapos magluto

1/2 ½ kutsarang asin

Ang singaw ay walang laman sa pamamagitan ng

pritong sibuyas

pag-angat ng balbula ng singaw.

Parsley o kulantro

Interactive ang aklat na ito. Kapag nag-click ka sa
anumang larawan, ididirekta ka sa isang link

20:00

6- Pagkatapos buksan ang palayok, maaaring pindutin ang heating button upang panatilihing mainit ang
pagkain.
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cooker

Dilaw na kalabasa Risotto
oras ng
pagluluto

05:00

oras ng
paghahanda

Recipe

kabuuang
oras

15:00

Mga sangkap

1- Sa isang electric pressure cooker sa bahay, mag-

1 tasang Italian risotto rice

dagdag ng kaunting olive oil, mantikilya at mga sibuy-

2 at kalahating tasa ng sabaw

as na may thyme hanggang sa ito ay matuyo.

ng manok o gulay

2- Ilagay ang kalabasa, Italian herbs at turmeric at

1 tasang dilaw na kalabasa,

haluin hanggang sa medyo malanta ang kalabasa,

gupitin sa maliliit na cubes

pagkatapos ay lagyan ng kanin at asin ayon sa gusto,

1 maliit na puting sibuyas, gupi-

haluin ng dalawang minuto, pagkatapos ay ilagay ang

tin sa maliliit na cubes

sabaw.

¼

Magdagdag ng tubig, pagkatapos ay isara nang ma-

(opsyonal)

higpit ang electric pressure cooker at itakda ito sa fea-

Quarter

ture na (mababang presyon), at ang oras ng pagluluto

cheese

ay 10 minuto.

1 kutsarita ng mantikilya

4- Pagkatapos ng pagluluto, alisin ang singaw mula

tasa

ng
cup

cooking
ng

cream

Armesan

Fresh wild thyme para sa lasa

sa electric pressure cooker at buksan ito.

1

5- Ihain nang mainit at palamutihan ng nakakasilaw na

kutsarita

kutsarita

Italian

herbs

½

kalabasa.

Itim na paminta at asin sa pan-

Interactive ang aklat na ito. Kapag nag-click ka sa
anumang larawan, ididirekta ka sa isang link

10:00

turmerik

lasa
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Pressure
cooker

Cake ng Cookie
oras ng
pagluluto

10:00

oras ng
paghahanda

Recipe

35:00

kabuuang
oras

Mga sangkap

1- Paghaluin ang mantikilya, puting asukal at brown

200 gm mantikilya sa temper-

sugar hanggang sa maging creamy ang timpla.

atura ng kuwarto

2- Magdagdag ng mga itlog at banilya at haluing ma-

3/4 tasa puting asukal

buti.

3/4 tasa ng brown sugar

3- Idagdag ang natitirang mga tuyong sangkap at iha-

2 itlog

lo, pagkatapos ay idagdag ang tsokolate.

kutsarita ng banilya

4- Maglagay ng butter paper sa ilalim ng electric pres-

Dalawa at kalahating tasa ng

sure cooker, pagkatapos ay ang pinaghalong cake.

harina
1 kutsarita ng baking soda
1/2 kutsarita ng asin
2 tasang Galaxy, tinadtad ng
maliit

Interactive ang aklat na ito. Kapag nag-click ka sa
anumang larawan, ididirekta ka sa isang link

25:00
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panaderya

Pinaghalong Dumplings
00:00
05:00

oras ng
pagluluto

00:00
60:00

oras ng
paghahanda

Recipe

01:05:00
00:00

kabuuang
kabuuang
orasoras

Mga sangkap

1- Pagsama-samahin ang lahat ng sangkap ng dough

Para sa kuwarta:

at unti-unting lagyan ng tubig at masahin ng 7 minu-

3 tasang harina

to hanggang sa magkaroon tayo ng cohesive at

1 tasa ng maligamgam na tubig o higit pa, depende

malambot na dough.Pahiran ito ng olive oil, takpan

sa uri ng harina

at hayaang mag-ferment sa mainit na lugar ng isang

3 kutsarang langis ng oliba

oras.

3 kutsara ng yogurt
1 kutsarita ng lebadura

2- Igisa ang spinach sa olive oil, pagkatapos ay idag-

1 kutsarang asukal

dag ang spinach, asin, black pepper, cumin, lemon at

1 kutsarita ng asin

sumac at haluin hanggang ang lahat ng sangkap ay
maghalo at handa na para sa pagpuno.

Pagpuno ng spinach:
langis ng oliba

tin ito sa maliliit na bola at i-roll out at ipalaman ito ng

Sariwa o frozen na spinach

spinach filling at ilagay ito sa bakery at cheese filling.

1 kutsarang sumac

Ang kuwarta ay pinahiran ng likidong keso, pagkata-

1 dilaw na lemon juice

pos ay ipinamahagi natin ang gadgad na halloumi keso

1/4 kutsarita ng kumin

na hinaluan ng itim na buto at ipinamahagi namin ang

1/4 kutsarita ng asin, o higit pa sa panlasa

mozzarella at inihurnong keso dito

kurot ng black pepper

Interactive ang aklat na ito. Kapag nag-click ka sa
anumang larawan, ididirekta ka sa isang link

1 maliit na puting sibuyas
3- Pagkatapos ma-ferment ang kuwarta, hinihiwa na-

Mga pie ng keso:
Halloumi cheese, hugasan at gadgad para mawala
ang asin
Isang maliit na nigella, o maaari mong iwanan ito
cream cheese
Mozzarella
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Keso at Berdeng Thyme Disk
00:00
05:00

oras ng
pagluluto

00:00
60:00

oras ng
paghahanda

Recipe

00:00
01:05:00

kabuuang
kabuuang
oras oras

Mga sangkap

1- Sa mixer, ilagay ang harina, lebadura, asukal, baking

Para sa kuwarta:

powder at haluing mabuti

3 tasa ng harina
baso ng gatas

2- Masahin ang pinaghalong sa gatas at tubig hang-

1/2 kutsara ng asukal

gang sa maging makinis at bahagyang malambot na

nakabitin na lebadura

masa, ngunit ito ay nalulusaw, gupitin ito sa maliliit na

Hanging Baking Powder

bola na kasing laki ng itlog at hayaang magpahinga

Sapat na tubig para sa pagmamasa
1/4 kilo ng puting keso

3- I-roll out ang dough at lagyan ito ng cheese at bu-

Green thyme, tinadtad ayon sa panlasa,

malik sa paggawa ng bola at ituloy hanggang sa mau-

o dry mint at red pepper powder

bos ang dami at hayaang magpahinga at pagkatapos
ay i-bake ang mga ito sa tinapay sa pamamagitan ng
paglalagay ng piraso sa isang gilid at pinindot ito ng
Interactive ang aklat na ito. Kapag nag-click ka sa
anumang larawan, ididirekta ka sa isang link

kaunti
4- I-flip ito sa kabilang panig upang maging kayumanggi, at sa parehong paraan ay i-bake ang natitira.
Siyempre, maaari mo itong gawin gamit ang keso, chili
powder, at dry mint.
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Pizza
00:00
05:00

oras ng
pagluluto

00:00
60:00

oras ng
paghahanda

Recipe

00:00
01:05:00

kabuuang
kabuuang
oras oras

Mga sangkap

Paghahanda ng kuwarta

Para sa kuwarta:

1- Paghaluin ang gatas at tubig na may asukal, manti-

3 at kalahating tasa ng puting harina

ka, lebadura, baking powder at milk powder.

Tatlong quarter ng isang tasa ng gatas

2- Idagdag ang harina sa mga batch hanggang sa

Kalahating baso ng tubig

matigas ang masa, pagkatapos ay ilagay ang asin, at

3 kutsarang asukal

masahin ng 5 minuto.

Kalahating tasa ng mantika

3- Iwanan upang mag-ferment ng kalahating oras.

Kapat na kutsarita ng asin

Paghahanda ng sarsa ng pizza:

1 kutsarita ng baking powder

4- Sa apoy ilagay ang olive oil na may mga sibuyas at

1 kutsara ng lebadura

haluin hanggang bahagyang magkulay. Magdagdag

5 tablespoons ng powdered milk

5- Ilagay ang tomato sauce at haluin, pagkatapos ay

sarsa ng pizza:

ang tinadtad na kamatis, asukal at suka, iwanan hang-

1 katamtamang sibuyas

gang lumapot at lumapot.

2 hiniwang kamatis

6- Hatiin ang kuwarta at ikalat ito sa isang pabilog na

1 kutsarang tomato paste

hugis at pinturahan ito ng sarsa ng pizza, pagkatapos

2 cloves bawang minasa

ay budburan ng mozzarella cheese, hiwa ng sibuyas,

Asin at itim na paminta

malamig na paminta, mushroom, at olives.

Italian seasoning

7- Ilagay sa Homeelec bakery at iwanan hanggang

1 kutsarita ng asukal

mag browned sa magkabilang gilid

1 kutsarita ng puting suka

Interactive ang aklat na ito. Kapag nag-click ka sa
anumang larawan, ididirekta ka sa isang link

ng bawang, asin, black pepper, Italian spices

32

إضغــط

Download
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App
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panaderya

Oat na Tinapay
00:00
05:00

oras ng
pagluluto

00:00
20:00

oras ng
paghahanda

Recipe

00:00
25:00

kabuuang
oras

Mga sangkap

1- Masahin ang pinagsama-samang mga sangkap

1/2 tasa ng ground oats

hanggang sa makakuha tayo ng malambot na masa

1/2 tasa kayumanggi harina

(medyo dumikit ito sa kamay)

kurot ng asin

2- Iwanan upang magpahinga ng 1/4 na oras

1 kutsarang langis ng oliba

3- Hatiin sa pantay na bola at igulong sa ibabaw na

1/2 tasa ng maligamgam na

binudburan ng harina o oatmeal.

tubig

4- Painitin muna ang iyong panaderya sa bahay.
5- Ilagay ito sa oven at hayaang kayumanggi sa magkabilang panig.
6- Inihain kasama ng labneh, thyme, granada molas-

Interactive ang aklat na ito. Kapag nag-click ka sa
anumang larawan, ididirekta ka sa isang link

ses, granada at pecan nuts.
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panaderya

Halloumi at Thyme Pie
05:00

oras ng
pagluluto

01:05:00

oras ng
01:10:00
paghahanda

Recipe

kabuuang
oras

Mga sangkap

1- Paghaluin ang lahat ng sangkap maliban sa harina

3 tasang harina

hanggang sa maihalo ang mga ito, pagkatapos ay

3 kutsara ng powdered milk

idagdag ang harina

3 kutsarang yogurt

Unti-unti hanggang sa makakuha kami ng isang mati-

1 kutsarita ng lebadura

bay na masa at masahin ng 5 minuto.

1 tasang tubig

2- Iwanan ang masa upang mag-ferment ng isang

1/4 tasa ng mantika

oras.

3 kutsarang asukal

3- Hatiin sa mga bola na magkapareho ang laki, paghiwalayin at bubuoin ang bawat pirasong ilalagay

Ang unang pagpuno: mga hiwa

Ang pagpuno ay pagkatapos ay tipunin ang gilid ng

ng halloumi, thyme, hiniwang

kuwarta upang bumuo ng isang anggulo.

mga kamatis, hiniwang pa-

4- Painitin muna ang iyong panaderya sa bahay sa

minta

Iwanan hanggang sa maging browned, ihain nang

Ang pangalawang pagpuno:

mainit.

thyme, paprika, olive oil, moz-

Interactive ang aklat na ito. Kapag nag-click ka sa
anumang larawan, ididirekta ka sa isang link

katamtamang init, ilagay ang mga pie sa panaderya

zarella cheese (ihalo ang mga
sangkap)
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panaderya

Pie ng Karne
10:00

oras ng
pagluluto

60:00

oras ng
paghahanda01:10:00

Recipe

kabuuang
oras

Mga sangkap

1- Paghaluin ang lahat ng mga sangkap para sa masa

3 tasang harina...

at masahin hanggang sa ito ay maging isang cohesive

1 kutsarang asukal 1/2

dough.

kurot ng asin

2- Iwanan upang mag-ferment ng kalahating oras

1 tasang mantika/4

3- Ihanda ang palaman: Ilagay ang tinadtad na karne

1 kutsara ng lebadura

sa isang kawali na may kaunting mantika at haluin

1 tasang maligamgam na tubig

agay ang mga sibuyas at pampalasa, haluin ng dala-

Pagpuno ng karne:

wang minuto at alisin sa apoy.

Tinadtad na karne

4- Magdagdag ng tahini, lemon at leeks

1 katamtamang sibuyas

5- Hatiin ang kuwarta sa maliliit na bola at igulong

Asin at itim na paminta

6- I-brush ang mga gilid ng kuwarta na may kaunting

1 kutsarita ng kumin

pula ng itlog at budburan ng linga

1 kutsarita ng paprika

7- Ipamahagi ang karne na may mga piraso ng kam-

Quarter cup ng harina

atis.

Lemon juice - sa panlasa

8- Ilagay sa electric bakery pagkatapos itong painitin

leek

Interactive ang aklat na ito. Kapag nag-click ka sa
anumang larawan, ididirekta ka sa isang link

hanggang sa magbago ang kulay, pagkatapos ay il-

9- Iwanan hanggang mag browned
10 - Palamutihan ng pomegranate molasses, toasted
pine nuts, coriander leaves at thyme, na may piga ng
lemon
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panaderya

Tinapay ng Sibuyas
oras ng
pagluluto

60:00

oras ng
paghahanda01:08:00

Recipe

kabuuang
oras

Mga sangkap

1- Masahin ang dalawang uri ng harina na may asin,

1 at kalahating tasa ng brown

asukal at lebadura na may yoghurt, pagkatapos ay

na harina

hayaang mag-ferment ng isang oras.

1 at kalahating tasa ng puting

2- Paghaluin ang sibuyas sa lomi at kanela, pagkata-

harina

pos ay idagdag ito sa masa, masahin at hayaang mag-

1 at kalahating tasa ng yoghurt

pahinga ng isa pang oras.

sa temperatura ng kuwarto

3- Painitin ang iyong panaderya sa bahay sa 180 de-

1 kutsarita ng asukal

grees at grasa ito ng kaunting mantika.

1 kutsarita ng asin

4- Pahiran ng mantika ang iyong kamay at hatiin ang

1/2 kutsarita ng lebadura

kuwarta sa magkapantay na bola na kasing laki ng it-

2 pirasong tinadtad na sibuyas

log.Igulong gamit ang kamay na may kaunting harina

1 kutsarita lupa lumi

at ilagay sa bakeware.

1/4 kutsarita ng giniling na

5- Iwanan upang kayumanggi sa magkabilang panig.

kanela
Interactive ang aklat na ito. Kapag nag-click ka sa
anumang larawan, ididirekta ka sa isang link

08:00
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panaderya

Tinapay ng Arabe
03:00

oras ng
pagluluto

40:00

oras ng
paghahanda

Recipe

43:00

kabuuang
oras

Mga sangkap

1- Paghaluin ang harina, lebadura, asukal at mantika

2 tasang harina

2- Lagyan ng asin at gatas ang masa, pagkatapos

1 kutsarita ng lebadura

ay unti-unting tubig, hanggang sa makakuha tayo ng

1 kutsarita ng asukal

isang pinagsama-samang kuwarta

1 kutsarita ng asin

3- Masahin ng 5 minuto

3 kutsarang mantika

4- Iwanan upang mag-ferment ng 30 minuto sa isang

3 kutsarang gatas o yogurt

mainit na lugar

Dalawang-katlo ng isang tasa

5- Hatiin sa pantay na bola at hayaang magpahinga

ng maligamgam na tubig

ng 10 minuto
6- Painitin muna ang panaderya at ilagay sa
pinakamataas na init 7- Igulong ang kuwarta at ilagay ito sa panaderya, iwanan hanggang sa lumaki at
umikot at pagkatapos ay isara ang panaderya
Interactive ang aklat na ito. Kapag nag-click ka sa
anumang larawan, ididirekta ka sa isang link

8- Iwanan ang tinapay sa brown para sa tungkol sa isa
hanggang dalawang minuto.
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panaderya

Keso at Berry Puding
oras ng
pagluluto

10:00

oras ng
paghahanda

Recipe

20:00

kabuuang
oras

Mga sangkap

1- Haluing mabuti ang lahat ng sangkap, maliban sa

Brioche bread, cubed o crois-

tinapay.

sant

2- Ipamahagi ang tinapay sa isang Home Elek electric

200 gm cream cheese

baking tray, pagkatapos ay idagdag ang pinaghalong

1 tasang gatas

keso at ipamahagi ang mga berry.

3/4 tatlong quarter ng isang

3- Init ang tinapay sa katamtamang init at maghurno

tasa ng asukal

ng 6-10 minuto

2 itlog

4- Budburan ng powdered sugar at ihain nang mainit.

1 kutsarita ng vanilla
blueberry

Interactive ang aklat na ito. Kapag nag-click ka sa
anumang larawan, ididirekta ka sa isang link

10:00
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Omelette ng Karne at patatas
12:00

oras ng
pagluluto

20:00

oras ng
paghahanda

Recipe

32:00

kabuuang
oras

Mga sangkap

1- Ihanda ang pagpuno: maglagay ng kaunting man-

kuwarta:

tikilya sa isang kawali sa kalan, pagkatapos

2 itlog

Idagdag ang karne, pampalasa at tomato paste at ha-

1/2 tasa ng yogurt

luin hanggang maluto ang karne

1/2 kalahating tasa ng mantika

Pagkatapos ay ilagay ang patatas.

1 tasang harina

2- Ihanda ang kuwarta sa pamamagitan ng paghahalo

kurot ng asin

ng lahat ng sangkap hanggang sa maging mabigat na

1 kutsarang baking powder

Pagkatapos ay idagdag ang karne at ang iba pang

Ang natitirang mga sangkap:

mga sangkap.

250 g tinadtad na karne

3- Grasa ng mantika ang baking tray, pagkatapos ay

2 mashed at pinakuluang pata-

ibuhos ang timpla at budburan ito ng linga.

tas

4- Ilagay ang panadero sa mahinang apoy, pagkata-

asin/itim na paminta

pos ay iwanan hanggang sa mag browned ang ome-

paprika

lette sa magkabilang gilid.

pulbos ng bawang

Interactive ang aklat na ito. Kapag nag-click ka sa
anumang larawan, ididirekta ka sa isang link

timpla

1 kutsarang tomato paste
berdeng sibuyas
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panaderya

Gatas Basbousa
12:00

oras ng
pagluluto

10:00

oras ng
paghahanda

Recipe

22:00

kabuuang
oras

Mga sangkap

1- Haluing mabuti ang mga tuyong sangkap, pagkata-

tuyo /

pos ay idagdag ang mantika at cream.

1 tasa ng semolina

2- Magpahid ng baking tray para sa iyong tahanan at

1 tasa ng condensed milk powder

ibuhos ang timpla

1/2 kalahating tasa ng asukal

3- I-adjust ang breadcrumbs sa 1-2, iwanan ang bas-

1 kutsarang baking powder

bousa sa loob ng 12 minuto
4- Paghaluin ang mga sangkap para sa sarsa ng gatas

ang nagtatanong/

sa apoy hanggang sa ito ay homogenous, pagkatapos

1/2 kalahating tasa ng mantika

ay inumin ang basbousa.

1 karton ng cream

5- Palamutihan ng whipped cream at strawberry
sarsa ng gatas:
1/3 tasa ng evaporated milk
1 tasang whipping cream
densed

Interactive ang aklat na ito. Kapag nag-click ka sa
anumang larawan, ididirekta ka sa isang link

1/4 tasa ng matamis na conmilk
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Mga Air Fryer

seksyon

Mga
A i r
Fryer

Maanghang na Fries
oras ng
pagluluto

15:00

oras ng
paghahanda

Recipe

kabuuang
oras

45:00

Mga sangkap

Patatas na umakyat sa kalahating patag

1 malaking patatas

Pagkatapos ay i-cut sa mga cube

tinadtad na perehil

Sa isang malaking mangkok, paghaluin ang perehil,

3 durog na sibuyas ng bawang

pampalasa at langis ng oliba

1/2 kutsarita ng itim na pa-

Pagkatapos ay idagdag ang tinadtad na patatas at

minta

ihalo

Maliit na kutsara ng kumin

Inilalagay namin ito sa air fryer hanggang sa ito ay ta-

Isang maliit na kutsara ng

pos na (mga isang oras at kalahati)

pinaghalong

pampalasa

1/2 maliit na kutsara ng turmerik
Maliit na kutsara ng molasses
ng granada
2 kutsarang langis ng oliba
Interactive ang aklat na ito. Kapag nag-click ka sa
anumang larawan, ididirekta ka sa isang link

30:00
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Oven Manok
40:00

oras ng
pagluluto

10:00

oras ng
paghahanda

Recipe

50:00

kabuuang
oras

Mga sangkap

1- Sa isang bowl, ilagay ang bawang, sibuyas, asin,

1 buong manok

black pepper, paprika, cumin, turmeric, rosemary, lem-

2 cloves bawang minasa

on juice at olive oil, haluin ang mga sangkap hanggang

1 kutsarang gadgad na sibuyas

sa magkapatong.

1/4 kutsarita ng asin

2- Ilagay ang manok at haluin kasama ang marinade.

1/4 kutsarita ng itim na paminta

Ilagay ang lahat ng sangkap sa isang grill bag at ilagay

1/4 kutsarita ng paprika

ito sa refrigerator sa loob ng 4 hanggang 5 oras hang-

1/4 kutsarita ng kumin

gang maabsorb ng manok ang marinade.

1/4 kutsarita ng turmerik

3- Painitin muna ang electric oven sa 200 degrees Cel-

1 kutsarita ng rosemary

sius, ilagay ang bag sa oven tray at ilagay sa oven sa

1 kutsarang lemon juice

loob ng 30 minuto hanggang maluto ang manok.

2 kutsarang langis ng oliba

4 - Alisin ang tray mula sa oven at maingat na alisin
ang oven bag. Ilagay ang manok sa oven tray at ibalik
Interactive ang aklat na ito. Kapag nag-click ka sa
anumang larawan, ididirekta ka sa isang link

ito sa oven hanggang sa ito ay maging pula.
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Chicken Parmesan
oras
وقت
ng
pagluluto
الط ـ ـ ـ ــهي

10:00

oras
وقت
ng
paghahanda
اإلعداد

Recipe

50:00

kabuuang
الوقت
oras
الكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلي

Mga sangkap

1- Painitin muna ang oven

4 na dibdib ng manok (fillet, hinati)

2- Ilagay ang manok sa pagitan ng parchment paper at

1/2 kutsarita ng asin

iprito ito hanggang sa maging manipis na parang steak.

1/4 kutsarita ng itim na paminta

3- Timplahan ng asin at paminta ang manok.

2 itlog

4- Talunin ang mga itlog sa isang mangkok.

1 tasang rusk (durog na cake)

5- Paghaluin ang ½ tasa ng Parmesan cheese na may

1/2 tasa Parmesan cheese (gadgad)

mga breadcrumb sa isang mangkok.

2 kutsarang harina

6- Alikabok ng harina ang manok, pagkatapos ay tak-

1 tasa ng langis ng gulay

pan ang pinilo na itlog hanggang sa matakpan.

1/2 tasa na handa na sarsa ng mar-

7- Ilipat ang manok sa breadcrumbs at cheese plate at

inara

takpan ito sa lahat ng panig.

1/4 tasa ng mozzarella cheese (hi-

8- Iwanan ang manok sa loob ng 15 minuto sa marinade.

wain sa maliliit na cubes)

9- Iprito ang manok sa air fryer, haluin hanggang mag

1/4 tasa basil (sariwa at tinadtad)

browned at malutong.

1/2 tasa provolone cheese (gadgad)

10- Pagkatapos mag browning, ilagay ang manok sa

1/4 tasa Parmesan cheese (gadgad

oven dish at ikalat ang marinara sauce sa ibabaw nito,

/ dagdag)

mozzarella cheese, tinadtad na basil, provolone cheese,

1 kutsarang langis ng oliba

Interactive ang aklat na ito. Kapag nag-click ka sa
anumang larawan, ididirekta ka sa isang link

40:00

dalawang kutsara ng Parmesan cheese at olive oil.
11- Ilagay ang ulam sa oven at iwanan ito ng 20 minuto
hanggang matunaw ang keso at mamula ang mukha.
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A i r
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Pakpak ng Manok
20:00

oras ng
pagluluto

10:00

oras ng
paghahanda

Recipe

30:00

kabuuang
oras

Mga sangkap

1- Ilagay ang chicken wings sa isang malaking bowl,

2 kg na pakpak ng manok

ilagay ang yoghurt at ihalo nang maigi.

1/4 tasa ng buttermilk o rib milk
1/4 tasa ng harina

2- Sa isa pang mangkok, ilagay ang harina, ang pam-

Inihaw na manok pampalasa sa

palasa ng barbecue, asin at itim na paminta, at haluin

panlasa

ang mga ito.

Asin at itim na paminta sa panlasa

3- Isa-isang ilagay ang pakpak ng manok sa

mantika

pinaghalong harina para mabalutan ito ng halo mula
sa lahat ng panig.Pagkatapos ay i-spray ng kaunting
mantika ang basket ng air fryer at saka ilagay ang
mga pakpak ng manok upang sila ay magkaisa. layer
(iprito ang mga ito sa mga batch kung kinakailangan
Interactive ang aklat na ito. Kapag nag-click ka sa
anumang larawan, ididirekta ka sa isang link

dahil hindi na kailangang isalansan upang matiyak ang
mahusay na kapanahunan).
4- Lutuin ang manok sa loob ng 20 minuto sa
pinakamataas na apoy, ingatan na lumiko bawat 5
minuto.
5- Matapos masiguradong luto na ang mga pakpak ng
manok, alisin ito sa kawali at ihain kaagad.
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Dibdib ng Manok ng Sili
23:00

oras ng
pagluluto

15:00

oras ng
paghahanda

Recipe

40:00

kabuuang
oras

Mga sangkap

1- Sa isang mixing bowl, ihalo ang harina sa lahat ng

Mga suso ng manok na walang

pampalasa.

buto at walang balat.

2- Sa isang hiwalay na mangkok, haluin ang mga itlog

2 tasa ng harina.

at gatas.

3 kutsarita ng asin.

3- Hatiin ang manok sa dalawang piraso.

1 kutsarita ng itim na paminta.

4- Isawsaw ang mga piraso ng manok sa pinaghalong

1/2 kutsarita ng sili (opsyonal).

itlog, gatas at pagkatapos ay sa pinaghalong harina.

1/2 kutsarita ng paprika.

5- Ulitin ang step 4 hanggang sa takpan ng dalawang

1 itlog.

beses ang manok.

1 tasa ng gatas.

6- Lutuin sa air fryer sa loob ng 23 minuto, baligtarin

1/2 tasa sarsa ng Buffalo Frank

ang manok pagkatapos ng mga 15 minuto.

(kung magagamit)

7- Ilagay ang manok sa isang plato habang inihahanda

2 kutsarang mantikilya.

ang sauce.
Interactive ang aklat na ito. Kapag nag-click ka sa
anumang larawan, ididirekta ka sa isang link

8- Pagsamahin ang mainit na sarsa at mantikilya sa
isang mangkok na ligtas sa microwave at lutuin ng 30
segundo, haluin hanggang matunaw.
9- Ilagay ang manok sa isang bag o lalagyan na may
takip at ibuhos ang sarsa sa ibabaw ng manok, nanginginig hanggang sa masakop ang manok.
10- Ihain kasama ng ranch sauce (o bleu cheese) at
celery sticks.
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Taco Bell Rolls
10:00

oras ng
pagluluto

10:00

oras ng
paghahanda

Recipe

20:00

kabuuang
oras

Mga sangkap

1- Lutuin ang karne sa kalan, pagkatapos ay ilagay ang

Kilong tinadtad na karne

mga pampalasa, 1 & 1/2 tasa ng tubig at pakuluan.

2 kutsara ng pinaghalong pam-

2- Iwanan ito sa mahinang apoy, hanggang sa ganap na

palasa

maluto.

1 at 1/3 tasa ng tubig

3- Sa gitna ng bawat tortilla maglagay ng katamtamang

6 na piraso ng malaking tortilla

dami ng karne, 4 na kutsara ng nacho cheese, 1 kutsarita

bread

ng cream, isang slice ng lettuce, isang slice ng kamatis at

3 piraso ng kamatis

isang piraso ng Mexican cheese.

12 piraso ng nacho cheese

4- Upang isara, isawsaw ang mga gilid, sa gitna, dapat

tinadtad na litsugas

itong magmukhang parang umiikot na gulong, ulitin ang

Mexican Mixed Cheese

2 at 3 sa mga natitirang pagliko.

kulay-gatas

5- Sabuyan ng mantika ang basket o rack para sa pag-

Mantika

prito.
Interactive ang aklat na ito. Kapag nag-click ka sa
anumang larawan, ididirekta ka sa isang link

6- Ilagay ang air fryer na nakabukas sa gilid pababa, at
muling magwisik ng mantika.
7- Lutuin ng 2 minuto o hanggang maging kulay ginto.
8- Gamit ang isang kutsara, maingat na i-flip ito at
i-spray muli.
9- Magluto ng isa pang dalawang minuto at ulitin ang
proseso kasama ang natitirang dami.
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Wedges Fries
23:00

oras ng
pagluluto

7:00

oras ng
paghahanda

Recipe

30:00

kabuuang
oras

Mga sangkap

1- Nang walang pagbabalat, gupitin ang patatas sa pantay,

4-5 katamtamang laki ng patatas

medyo makapal na piraso.

1 itlog

2- Talunin ang mga itlog at gatas sa isang medium-sized na

1/2 tasa ng gatas

mangkok.

2 kutsarita ng asin

3- Ilagay ang hiwa ng patatas sa timpla at isawsaw ito ng

1/2 kutsarita ng itim na paminta

mabuti.

1 kutsarita ng paprika

4. Sa isa pang mangkok, paghaluin ang harina, asin, pulbos

1/2 kutsarita pulbos ng bawang

ng bawang, paprika at itim na paminta sa loob nito at haluin

1 tasa ng all-purpose na harina

hanggang sa pagsamahin.
5- Kunin ang mga hiwa ng patatas at takpan ito ng
pinaghalong harina, siguraduhing masakop ang lahat ng panig, pagkatapos ay ipagpag ang anumang labis na harina.
6- Pahiran ng kaunting mantika ang ilalim ng air fryer o frying
Interactive ang aklat na ito. Kapag nag-click ka sa
anumang larawan, ididirekta ka sa isang link

basket, kung magagamit, pagkatapos ay ilagay sa tabi ang
mga hiwa ng patatas.13 minuto o hanggang sa maging ginto.
7- Pahiran ng kaunting mantika ang patatas.Iwanan ang mga
ito sa pinakamataas na apoy sa loob ng 11-13 minuto o hanggang sa maging kulay ginto.
8- I-flip ito sa kabila at iwanan ng karagdagang 10 minuto.Kainin ito na may kasamang ketchup o mayonesa.
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Mga
A i r
Fryer

Chickpea Nuggets
8:00

oras ng
pagluluto

40:00

oras ng
paghahanda

Recipe

48:00

kabuuang
oras

Mga sangkap

1- Gupitin ang mga suso ng manok sa 3 piraso na kasinglaki ng

1/2 kilo na walang buto, walang

daliri.

balat na dibdib ng manok

2- Idagdag ang mga piraso ng manok sa juice pickle at iwanan

3 tablespoons ng powdered

sa ref ng 30 minuto.

sugar

3- Talunin ang gatas at itlog at itabi.

1 itlog

4- Paghaluin ang mga tuyong sangkap, ihalo ang mga ito sa

1 tasa ng gatas

isang tabi.

2 kutsarita ng asin

5- Alisin ang manok sa refrigerator, alisan ng tubig at ilagay ang

1 at 1/2 tasa ng harina

bawat isa sa tuyong timpla, sa likidong pinaghalong, pagkatapos

1 at 1/2 kutsarita ng paminta

ay ibalik sa tuyo na timpla siguraduhin na ito ay natakpan ng ma-

1/2 kutsarita ng paprika

buti, itapon ang labis.

langis ng oliba

6- I-spray ng kaunting olive oil ang ilalim ng air fryer, lagyan ng

1 tasa tinadtad na dill

isang layer ng manok at budburan ng kaunting mantika.
Interactive ang aklat na ito. Kapag nag-click ka sa
anumang larawan, ididirekta ka sa isang link

7- Mag-iwan ng 8 minuto, o hanggang sa ginintuang, sa
pinakamataas na init sa isang air fryer.
8- Lumiko ito sa kabilang panig, pagkatapos lumipas ang kalahati ng panahon.
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Fried Chicken Pop Corn
10:00

oras ng
pagluluto

06:00 :00

oras ng
06:10
paghahanda

Recipe

:00

kabuuang
oras

Mga sangkap

1- Sa isang malaking mangkok, ilagay ang manok at

1 kilo ng dibdib ng manok, gupi-

mga pangunahing sangkap.

tin sa maliliit na piraso

2- Ibabad ang timpla sa refrigerator ng hindi bababa sa

2 tasa ng almond milk (maaaring

2 oras, hanggang 6 na oras.

palitan ng regular na gatas)

3. Sa isang malaking mababaw na mangkok, paghaluin

1 kutsarita ng asin

ang mga tuyong sangkap.

1/2 kutsarita ng itim na paminta

4- Pagkatapos mag-marinate, ilagay ang manok sa

1/2 kutsarita dinurog na pulang

mga tuyong sangkap, kalugin ang labis na harina,

paminta

pagkatapos ay isawsaw muli ito sandali sa marinade,

spray ng langis

Mag-dredge sa pangalawang pagkakataon sa mga

tuyong sangkap

tuyong sangkap, ganap na takpan ang bawat piraso ng

3 tasa ng harina

manok. Siguraduhing malumanay na kalugin ang labis

3 kutsarita ng asin

na pinaghalong harina.

2 kutsarita ng itim na paminta

5- Magpahid ng olive oil sa ilalim at gilid ng kawali. Ila-

2 kutsarita ng paprika

Interactive ang aklat na ito. Kapag nag-click ka sa
anumang larawan, ididirekta ka sa isang link

pagkatapos

gay ang manok sa pantay na layer. Itabi ang natitirang
bahagi ng manok.
6- Ibuhos ang manok sa ibabaw ng mabilis na pagbuhos ng langis ng oliba, pagkatapos ay ilagay sa air
fryer.
7- Magluto sa air fryer sa pinakamataas na temperatura sa loob ng 10 minuto, isinasaalang-alang ang
pag-flip pagkatapos ng kalahati ng panahon.

68

Download
Download
App
App

Mga
A i r
Fryer

Creamy Pasta at Malutong
na Manok na may Parmesan
oras ng
pagluluto

15:00

oras ng
paghahanda

Recipe

35:00

kabuuang
oras

Mga sangkap

1- Isawsaw ang dibdib ng manok sa pinaghalong ga-

pasta

tas.Itaas at takpan ng harina, pagkatapos ay ibalik sa

2 tasa ng cooking cream

pinaghalong gatas, pagkatapos ay takpan ng bread-

Isang quarter cup ng lemon juice

crumbs at Parmesan.

perehil

2- Ilagay sa Homeelec air fryer sa 200 degrees sa loob

4 na sibuyas ng bawang

ng 20 minuto.

50 gramo ng mantikilya

3- Umakyat sa pasta at ilagay sa isang kawali na may

gadgad na keso ng parmesan

mantikilya, pagkatapos ay bawang at igisa hanggang

manok:

sa bahagyang browned, pagkatapos ay magdagdag

Malambot na dibdib ng manok (manipis)

ng lemon juice at cream

Pinaghalong pagbababad:

Parsley at Parmesan, pagkatapos ay ilagay ang pasta

leben

sa pinaghalong cream.

Salt, black pepper at garlic powder

4- Ang pasta ay inihahain kasama ng manok at isang

Ang natitirang mga sangkap:

sprinkle ng perehil.

rusk

Interactive ang aklat na ito. Kapag nag-click ka sa
anumang larawan, ididirekta ka sa isang link

20:00

tumpak
gadgad na keso ng parmesan

Click
upang Makita
ang Recipe
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Meat Kofta na May Keso
15:00

oras ng
pagluluto

10:00

oras ng
paghahanda

Recipe

25:00

kabuuang
oras

Mga sangkap

1- Timplahan ng asin, paminta at pampalasa ang karne,

Kalahating kilo ng minced beef

pagkatapos ay ilagay ang sibuyas at perehil, masahin

tinadtad na perehil

ng mabuti.

1 gadgad na sibuyas

2- Hatiin ang karne sa katamtamang laki ng mga bola

Asin at itim na paminta

at sanga sa isang pabilog na paggalaw sa wax paper,

1 kutsarita ng (paprika - cumin

pagkatapos ay ilagay sa mozzarella at isara ng mabuti.

- pulbos ng bawang)

3- Ilagay ang kofta sa iyong home air fryer sa 200 de-

1/4 tasa rusk

grees sa loob ng 15 minuto.
pagpuno:
Mozzarella

Interactive ang aklat na ito. Kapag nag-click ka sa
anumang larawan, ididirekta ka sa isang link

4- Ihain kasama ng mashed patatas.
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Malutong na Okra Salad
oras ng
pagluluto

15:00

oras ng
paghahanda

Recipe

33:00

kabuuang
oras

Mga sangkap

1- Paghaluin ang harina ng chickpea na may almirol,

1 malaking kamote, gupitin sa mga cube

pampalasa at asin

1 tasa nilinis at pinigilan ang okra

2- Ihalo ang patatas sa pinaghalong chickpea flour at

Mas pinipili ang maliit na sukat

itabi, pagkatapos ay haluin ang okra sa pinaghalong

1 tasang chickpea flour

3- Painitin muna ang iyong Homeelec Air Fryer, pag-

Quarter cup ng starch

katapos ay ilagay ang okra at patatas dito.

1 kutsarita ng sibuyas na pulbos

4- Itakda ang air fryer sa temperaturang 180-200 sa

1 kutsarita ng lemon seasoning

loob ng 18 minuto.

Mga alternatibong pampalasa ng lemon:

5- Ihanda ang sarsa: maglagay ng kaunting mantika sa

Turmeric, garlic powder, black pepper at lemon

apoy, pagkatapos ay kamatis at tomato paste, pag-

zest

katapos ay lemon juice, asin at durog na paminta

1 kutsarita ng paprika

Iwanan hanggang mabigat at Tsbb.

1 kutsarita ng tuyo na kulantro

6- Sa isang serving dish, maglagay ng isang layer ng

2 kutsarita ng asin

lettuce, pagkatapos ay parsley, green onions, bell pep-

½ tasang tinadtad na litsugas

per, isang layer ng patatas, okra, at panghuli ang red

½ tasang hiniwang kulay na kampanilya

sauce, at palamutihan ng kaunting pine nuts.

½ tasang tinadtad na perehil
¼ tasa tinadtad na berdeng sibuyas
Inihaw o piniritong pine nuts, para sa dekorasyon
Mga sangkap ng sarsa:
1 malaking kamatis, piniga
1 kutsarita tomato paste
lemon juice
Kalahating kutsarita ng durog na bawang
Kalahating kutsarita ng asin
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Taco
20:00

oras ng
pagluluto

60:00

oras ng
paghahanda01:20:00

Recipe

kabuuang
oras

Mga sangkap

1- Paghaluin ang gatas na may pulang paminta, pam-

3 dibdib ng manok, gupitin sa mala-

palasa at bawang, pagkatapos ay ilagay ang mga suso

laking piraso

ng manok
2- Iwanan ang marinade nang hindi bababa sa isang

para sa pampalasa /

oras.

1 tasa ng gatas

3- Alisin ang marinade sa mga suso ng manok at isaw-

1 kutsarita ng pulang paminta pulbos

saw sa nasilaw na harina, pagkatapos ay sa mga itlog,

1 kutsarita na pinaghalong pampalasa

pagkatapos

1 kutsarita ng bawang pulbos

rusk
4- Painitin muna ang Homeelec Air Fryer

Para sa paglubog ng dibdib ng ma-

5- Ilagay sa air fryer sa 170 degrees sa loob ng 12

nok/

minuto.

Nakasisilaw na harina, itlog at rusk

isang electric mixer.

sarsa /

7- Ihain ang manok na may toasted tortilla bread,

1 pakete ng yogurt o kulay-gatas

sauce at salad ng lettuce

½ tasa ng perehil at kulantro

Repolyo at lemon.

2 cloves bawang, lemon juice - sa

Interactive ang aklat na ito. Kapag nag-click ka sa
anumang larawan, ididirekta ka sa isang link

6- Haluing mabuti ang mga sangkap para sa sarsa sa

panlasa
2 kutsarang langis ng oliba

Click
upang Makita
ang Recipe
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Chicken Shish Tawook
10:00

oras ng
pagluluto

30:00

oras ng
paghahanda

Recipe
1- Painitin muna ang Homeelec Air Fryer sa 200 .

40:00

kabuuang
oras

Mga sangkap
Chicken Shish Tawook Ingredients:

2- Ilagay ang shish tawook sa kawali sa loob ng 10
hanggang 12 minuto

3 piraso ng dibdib ng manok na hiniwa

3- Ihain nang mainit kasama ng puting kanin

1 kahon ng yogurt
1 lemon (pinisil)
1 kutsarita na pinaghalong pampalasa
1 kutsaritang dinurog na bawang
1 kutsarang langis ng oliba
1 kutsarita ng mustasa
Asin at itim na paminta
(Iwanan ang manok sa marinade sa loob ng
kalahating oras, ilagay ito sa grill sticks na may

Mga sangkap ng Shish Tawook:
Awsal na karne
Toyo, minasa ng bawang, itim na paminta
(Ang timpla ay inilalagay sa karne at pagkatapos ay sa grill sticks na may mushroom)

Click
upang Makita
ang Recipe
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Interactive ang aklat na ito. Kapag nag-click ka sa
anumang larawan, ididirekta ka sa isang link
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Falafel
10:00

oras ng
pagluluto

15:00

oras ng
paghahanda

Recipe

25:00

kabuuang
oras

Mga sangkap

1- Paghaluin ang lahat ng sangkap.

2 tasang chickpeas (babad sa

2- Buuin ang falafel sa anyo ng mga disc.

tubig sa loob ng 12 oras)

3- Painitin muna ang Homeelec Electric Fryer sa 180 .

Isang ikatlo ng isang tasa ng

4- Ilagay ang falafel sa kawali, kaagad pagkatapos

perehil

mabuo, at iwanan ito hanggang sa mag-brown ang

Kalahating tasa ng kulantro

magkabilang gilid.

¼ tasa berdeng sibuyas

5- Ihain nang mainit o ilagay sa lalagyan ng airtight

kalahating sibuyas

para itabi hanggang sa ihain at kainin

2 sibuyas ng bawang
1 kutsarang mantika
1 kutsarita ng kumin
1 kutsarita tuyo na kulantro
1 kutsarita ng baking soda
2 kutsarita ng asin

Click
upang Makita
ang Recipe

Interactive ang aklat na ito. Kapag nag-click ka sa
anumang larawan, ididirekta ka sa isang link

1 kutsarita ng itim na paminta
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Electric
Mixer

Donut
05:00

oras ng
pagluluto

01:05:00

oras ng
paghahanda 01:10:00

Recipe

kabuuang
oras

Mga sangkap

1- Masahin ang lahat ng sangkap ng kuwarta, maliban

4 tasang harina

sa mantikilya, gamit ang isang Home Elek mixer, pag-

2 kutsarita ng lebadura

katapos ay idagdag ang mantikilya nang paunti-unti

1 at kalahating kutsara ng bak-

at masahin ng 5 minuto.

ing powder

2- Iwanan ito upang mag-ferment ng isang oras, bud-

Quarter cup ng asukal

buran ng kaunting harina sa ibabaw ng trabaho at igu-

1 tasang maligamgam na gatas

long ang kuwarta sa isang kapal na 1/2 isang pulgada

2 pula ng itlog

3- Pagkatapos ay hubugin ito ng donut cutter at

1 kutsarita ng vanilla

hayaang magpahinga ng 15 minuto.

50g malambot na mantikilya

4- Iprito sa mainit na mantika sa 180 degrees, iwanan
hanggang sa mamula mula sa ibaba, paikutin at iwanan hanggang mag browned.

Interactive ang aklat na ito. Kapag nag-click ka sa
anumang larawan, ididirekta ka sa isang link

5- Takpan ng powdered sugar o tinunaw na tsokolate
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Mixer

Cinnamon at Orange na Babka
25:00

oras ng
pagluluto

60:00

oras ng
paghahanda01:25:00

Recipe

kabuuang
oras

Mga sangkap

1- Ihanda ang kuwarta:

4 tasang harina

Salain ang harina na may baking powder, asin at kanela.

100 g mantikilya - temperatura ng kuwarto

2- Sa mangkok ng Homeelec stand mixer, idagdag ang

1 tasang mainit na gatas

gatas, lebadura at asukal, ihalo, pagkatapos ay mag-

1 kutsara ng lebadura

iwan ng 5 minuto para mag-react ang yeast.

1 kutsarang asukal

3- Magdagdag ng pulot, itlog, vanilla at orange zest, hal-

1/4 tasa ng pulot

uing mabuti, pagkatapos ay ilagay ang pinaghalong ha-

2 itlog

rina, at habang nagmamasa, ilagay ang mantikilya nang

1/2 ½ kutsarita ng asin

paunti-unti.

1 kutsarita ng baking powder

4- Tuloy-tuloy ang pagmamasa sa loob ng 10 minuto

1 kutsarita ng kanela

hanggang sa maging malambot at makinis ang masa,

1 kutsarita ng vanilla

hayaan itong mag-ferment sa loob ng 45 minuto.

1 kutsarang orange zest

at pinutol sa malapad na pahaba na mga piraso na pina-

Pinaghalong taba:

hiran ng pinaghalong taba at pagkatapos ay nabuo sa

100 gm mantikilya

maliliit na tiklop.

Tatlong quarter ng isang tasa ng moist

6- Ilagay ang mga ito sa maliit na hugis-parihaba na hul-

brown sugar

ma, pinahiran ng mantikilya, iwanan upang mag-ferment

1 kutsara at kalahati ng kanela

ng 30 minuto, pagkatapos ay punasan ng kaunting pinalo na itlog na may gatas.
7- I-bake sa isang preheated oven sa 180 degrees sa
loob ng 25 minuto, hanggang sa mag-brown.
8- Ito ay isang trak na nagpinta ng isang maliit na mantikilya na hinaluan ng pulot, na may isang sprinkle ng
asukal.
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Interactive ang aklat na ito. Kapag nag-click ka sa
anumang larawan, ididirekta ka sa isang link

5- Pagkatapos ng pagbuburo, ang kuwarta ay inilalabas
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Mixer

Mga pastry ng Keso na
may Brown na Harina
oras ng
pagluluto

01:05:00

oras ng
paghahanda01:10:00

Recipe

kabuuang
oras

Mga sangkap

1- Sa mangkok ng Homeelec stand mixer, ihalo ang

1 at kalahating tasa ng brown na

gatas, tubig, asukal, mantika, lebadura, baking powder

harina

at powdered milk.

1 at kalahating tasa ng puting harina

2- Idagdag ang harina sa mga batch hanggang sa

Tatlong quarter ng isang tasa ng

matigas ang masa, pagkatapos ay ilagay ang asin, at

gatas

masahin ng 5 minuto.

Kalahating baso ng tubig

3- Iwanan upang mag-ferment ng kalahating oras,

3 kutsarang asukal

pagkatapos ay bumuo at punuin ng cheese filling.

Kalahating tasa ng mantika

4- I-brush ang mukha ng pinalo na itlog na may evap-

Kapat na kutsarita ng asin

orated milk.

Kutsarita ng baking powder

5- I-bake sa oven sa 180 degrees hanggang golden

isang kutsara ng lebadura.

brown.

5 tablespoons ng powdered milk
Pagpuno ng keso:
Feta

cheese

-

grated

Interactive ang aklat na ito. Kapag nag-click ka sa
anumang larawan, ididirekta ka sa isang link

05:00

halloumi

cheese - mozzarella cheese - liquid
cheese - mint - parsley

88

Download
Download
App
App
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Mixer

Marsa
05:00

oras ng
pagluluto

12:00

oras ng
paghahanda

Recipe

17:00

kabuuang
oras

Mga sangkap

1- Masahin ang mga sangkap para sa dough sa isang

para sa kuwarta/

Home Elec stand mixer hanggang sa mabuo ang isang

2 at isang-kapat na tasa ng harina

cohesive dough. Iwanan upang magpahinga ng 10

Quarter cup ng langis

minuto.

Tatlong quarter ng isang tasa ng

2- Igulong ito sa electric bakery hanggang sa maging

maligamgam na tubig

browned sa magkabilang gilid, pagkatapos ay i-chop

1/4 kutsarita ng asin

ito gamit ang attachment na nakakabit sa Home
Kneader.

natitirang mga sangkap

3- I-mash ang saging gamit ang tinidor at idagdag sa

patag na saging

tinadtad na tinapay hanggang sa maging coherent ito.

honey

4- Ilagay sa serving dish at budburan ng ghee at hon-

ghee

Interactive ang aklat na ito. Kapag nag-click ka sa
anumang larawan, ididirekta ka sa isang link

ey.
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Electric
Mixer

Cookies
oras ng
pagluluto

10:00

oras ng
paghahanda

Recipe

20:00

kabuuang
oras

Mga sangkap

1- Salain ang harina na may baking powder, baking

2 tasa ng harina.

soda, asin at almirol

100g stick mantikilya

2- Gamit ang home mixer, talunin ang mantikilya na

Kalahating tasa ng wet light

may asukal hanggang sa maging creamy mixture,

brown sugar.

pagkatapos ay idagdag ang mga itlog at haluin sa ma-

Quarter cup ng puting asukal.

babang bilis.

malaking itlog

3- Idagdag ang pinaghalong harina at tsokolate.

pula ng itlog;

4- Isang dami ng cookies ang kinuha at nilagyan ng

1 kutsara ng vanilla.

mga milk chocolate cube at bola.

Kalahating kutsarita ng baking

5- Maghurno sa 200 degrees mula sa ibaba sa loob

powder.

ng 10 minuto.

Kalahating kutsarita ng baking

6- Ihain nang mainit-init at ilagay sa lalagyan na hindi

soda.

tinatagusan ng hangin.

Kalahating kutsarita ng asin.
kutsarita ng almirol

Interactive ang aklat na ito. Kapag nag-click ka sa
anumang larawan, ididirekta ka sa isang link

10:00

275gm semi-sweet chocolate
granules
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Mixer

Mixed Berries at Almond Cake
20:00

oras ng
pagluluto

10:00

oras ng
paghahanda

Recipe

30:00

kabuuang
oras

Mga sangkap

1- Salain ang harina, almond, asukal, baking powder

1 tasang harina

at asin

1 tasa ng ground almond flour

2- Sa Home Mixer, talunin ang mantikilya at asukal sa

150 gm mantikilya

katamtamang bilis hanggang sa maging creamy mix-

3/4 tatlong quarter ng isang

ture, pagkatapos ay unti-unting idagdag ang mga it-

tasa ng asukal

log, pagkatapos ay ang vanilla at almond extract.

3 itlog

3- Idagdag ang sifted flour mixture at haluin sa ma-

1 kutsarita ng baking powder

babang bilis hanggang sa maging homogenous ang

1/4 kutsarita ng asin

mixture.

1 kutsarita ng vanilla

4- Ipamahagi ang timpla sa tart molds, palamutihan ng

1 kutsarita almond extract

berries at grated almonds.
5- I-bake sa 180 degrees sa loob ng 20-25 minuto,
hanggang sa mag-brown at maluto.
Interactive ang aklat na ito. Kapag nag-click ka sa
anumang larawan, ididirekta ka sa isang link

6- Palamutihan ng isang sprinkle ng asukal.
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Sari-saring mga
Heater

seksyon

Sari-Saring
Mga Heater

Banoffee Waffle
05:00

oras ng
pagluluto

10:00

oras ng
paghahanda

Recipe

15:00

kabuuang
oras

Mga sangkap

1- Ilagay ang mga itlog, asukal at vanilla sa isang mix-

3 saging

ing bowl at haluing mabuti, pagkatapos ay idagdag

1/2 tasa na handa na sarsa ng

ang mantika at ipagpatuloy ang paghahalo at unti-un-

karamelo

ting idagdag ang gatas habang patuloy sa paghalo.Il-

1/2 tasa ng cream cheese

agay ang baking powder sa ibabaw ng harina, pagkat-

1/2 tasa ng biskwit

apos ay unti-unting idagdag ang harina sa ang timpla,

2 itlog

hinalo hanggang sa mabuo ang isang malagkit na tim-

2 tasang harina

pla para sa iyo, at itabi ang timpla upang huminahon.

4 na kutsarita ng baking
powder

2- Ihanda ang waffle maker sa pamamagitan ng

1/2 tasa ng mantika

paglalagay ng kaunting mantikilya, pagkatapos ay

3 kutsarita ng asukal

buhos ng kaunti ng pinaghalong at iwanan ito upang

1 at 3/4 tasa ng gatas

ihanda ang piraso ng waffle.

1/2 kutsarita ng vanilla
Interactive ang aklat na ito. Kapag nag-click ka sa
anumang larawan, ididirekta ka sa isang link

1/4 stick butter (para sa waffle
3- Ilagay ang inihandang waffle sa isang serving plate

maker)

at simulan itong palamutihan sa pamamagitan ng
paglalagay ng isang layer ng cream cheese, pagkatapos ay iwiwisik ang mga durog na biskwit sa cream,
pagkatapos ay ang caramel syrup, ayusin ang hiniwang saging sa ibabaw ng layer ng keso, mga biskwit
at ang syrup layer, budburan ng ilang durog na biskwit
at ihain.
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Sari-Saring
Mga Heater

Cinnamon Waffle Rolls
05:00

oras ng
pagluluto

10:00

oras ng
paghahanda

Recipe

15:00

kabuuang
oras

Mga sangkap

1- Masahin ang lahat ng sangkap maliban sa mantiki-

70 gramo ng malambot na

lya, at pagkatapos na pagsamahin ang mga ito, mag-

mantikilya

dagdag ng mantikilya at masahin ng sampung minuto

2 kutsarita ng lebadura

sa mataas na bilis.

2 kutsarang asukal
250 gramo ng harina

2- Takpan ang kuwarta at hayaang mag-ferment ng

1/2 tasa ng gatas

30 hanggang 40 minuto.

isang itlog
Kurot ng asin at banilya

3- Igulong ang kuwarta at lagyan ng mantika at iba
pang mga filling ingredients at hubugin ito.

ang pagpuno
1/2 tasa moist brown sugar

4- I-bake ito sa isang waffle maker.

50 gramo ng malambot na
mantikilya
2 kutsarita ng kanela

Interactive ang aklat na ito. Kapag nag-click ka sa
anumang larawan, ididirekta ka sa isang link

5- Ihain kasama ng nestle at tsokolate.
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Sari-Saring
Mga Heater

Bola ng Pizza
05:00

oras ng
pagluluto

10:00

oras ng
paghahanda

Recipe

15:00

kabuuang
oras

Mga sangkap

1- Paghaluin ang lahat ng sangkap ng pancake hang-

Pancake mix:

gang makakuha ka ng makinis na timpla.

1 itlog

2- Idagdag ang natitirang sangkap at haluing mabuti.

1 tasang harina

3- Painitin muna ang makina, spray ng kaunting man-

1 tasang gatas o gatas

tika

2 kutsarang asukal

4- Ilagay ang timpla sa makina, pagkatapos ng kala-

2 kutsarang mantika

hating minuto, haluin ang kalahati nito, pagkatapos ay

Kalahating kutsara ng baking powder

ulitin ang paghahalo hanggang sa makakuha tayo ng

1 kutsarita ng asin

bola na may pantay na browning sa lahat ng panig.

Ang natitirang mga sangkap:

5- Ihain nang mainit.

1/4 tasa ng cheddar cheese
1/4 tasa ng mozzarella cheese
2 kutsarang tinadtad na itim na olibo
2 kutsarang tinadtad na berdeng olibo
Interactive ang aklat na ito. Kapag nag-click ka sa
anumang larawan, ididirekta ka sa isang link

1 kutsarang berdeng sibuyas
1 kutsarang perehil
1/2 kutsarita pinatuyong Italian herbs
1/4 kutsarita ng bawang pulbos
1/4 kutsarita ng paprika
Asin at itim na paminta

Click
upang Makita
ang Recipe
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Sari-Saring
Mga Heater

Mini Pancake
05:00

oras ng
pagluluto

10:00

oras ng
paghahanda

Recipe

15:00

kabuuang
oras

Mga sangkap

1- Paghaluin ang lahat ng sangkap at hayaang magpa-

1 itlog

hinga ng 10 minuto

1 tasang harina

2- Painitin muna ang iyong Home Mini Pancake Ma-

1 tasang gatas o gatas

chine, ibuhos ang timpla sa makina, iwanan hanggang

Quarter cup ng asukal

kayumanggi, pagkatapos ay lumiko sa kabilang panig.

2 kutsarang mantika

3- Ihain kasama ng mga prutas at tsokolate o caramel

Kalahating kutsara ng baking

sauce.

powder

Interactive ang aklat na ito. Kapag nag-click ka sa
anumang larawan, ididirekta ka sa isang link

1 kutsarita ng likidong banilya

Click
upang Makita
ang Recipe
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Sari-Saring
Mga Heater

Bola ng Falafel
oras ng
pagluluto

15:00

oras ng
paghahanda

Recipe

20:00

kabuuang
oras

Mga sangkap

1- Paghaluin ang lahat ng sangkap sa isang food pro-

3 itlog.

cessor maliban sa chickpea flour at baking powder

Quarter ng isang bungkos ng

pulbos .

perehil.

2- Matapos itong maging makinis na timpla, idagdag

Kapat ng isang bungkos ng

ang natitirang sangkap.

kulantro.

3- Painitin muna ang Homeelec 4 sa 1 (piraso ng pop

1 tasa ng likidong gatas.

cake)

2 cloves ng bawang

4- Budburan ang molds ng olive oil at kaunting toast-

Kalahating maliit na sibuyas

ed sesame, pagkatapos ay ilagay ng pantay-pantay

1 kutsarita ng kumin.

ang timpla sa molds.

1 kutsarita ng asin.

5- Iwanan upang kayumanggi sa magkabilang panig.

Kalahating tasa ng mantika.

6- Inihain kasama ng tahini sauce.

1 at kalahating tasa ng harina
ng chickpea
1 kutsarang baking powder

Interactive ang aklat na ito. Kapag nag-click ka sa
anumang larawan, ididirekta ka sa isang link

05:00
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Sari-Saring
Mga Heater

Crepe
03:00

oras ng
pagluluto

10:00

oras ng
paghahanda

Recipe

13:00

kabuuang
oras

Mga sangkap

1- Paghaluin ang gatas, itlog, mantika, asukal at

1 tasang harina

banilya, pagkatapos ay idagdag ang harina

1 tasang gatas

At haluing mabuti hanggang makakuha tayo ng ma-

1 malaking itlog

kinis na timpla.

3 kutsarang mantika

2- Ang crepe home machine ay umiinit.

2 kutsarang asukal

3- Ilapat ang isang halaga ng pinaghalong, i-scrape sa

1 kutsarita ng vanilla

isang pabilog na paggalaw gamit ang tool
kahoy
4- Iwanan hanggang sa mag-brown mula sa ibaba, haluin at iwanan ng 5 segundo lamang at iangat.
5- Ihain kasama ng chocolate sauce at prutas ayon sa

Interactive ang aklat na ito. Kapag nag-click ka sa
anumang larawan, ididirekta ka sa isang link

gusto.
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Sari-Saring
Mga Heater

Bolang Basbousa
oras ng
pagluluto

10:00

oras ng
paghahanda

Recipe

15:00

kabuuang
oras

Mga sangkap

1- Haluing mabuti ang lahat ng sangkap.

Kalahating tasa ng semolina.

2- Ilagay ito sa isang pastry bag at pagkatapos ay ip-

Kalahating tasa ng niyog

amahagi ito sa Homeelec 4*1 device.

1/3 ng isang third ng isang tasa

3- Iwanan upang kayumanggi sa magkabilang panig.

ng asukal.

4- Palamutihan ng mga mani at pinatuyong rosas at

1/3 isang katlo ng isang tasa

ihain na may mainit na syrup.

ng langis.
170 gramo ng cream
1 kutsarita ng baking powder.
1 itlog
1 kutsarita ng vanilla

Interactive ang aklat na ito. Kapag nag-click ka sa
anumang larawan, ididirekta ka sa isang link

05:00
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Sari-Saring
Mga Heater

Waffle Cup
03:00

oras ng
pagluluto

10:00

oras ng
paghahanda

Recipe

13:00

kabuuang
oras

Mga sangkap

1- Talunin ang mga itlog na may asukal hanggang sa

1 at kalahating tasa ng sifted

mag-atas at matunaw ang asukal

flour

2- Idagdag ang vanilla, pagkatapos ay ang tinunaw na

1 kutsarita ng baking powder

mantikilya

3 itlog

3- Ilagay ang harina at baking powder at haluing ma-

Kalahating tasa ng asukal

buti

Kalahating tasa ng tinunaw na

4- Painitin muna ang makina at punasan ito ng kaunt-

mantikilya

ing mantika

1 kutsarita ng vanilla

5- Maglagay ng 1 kutsara sa bawat tasa, pagkatapos
ay patayin ang aparato
6- Iwanan ito ng 2 hanggang 3 minuto o hanggang sa

Interactive ang aklat na ito. Kapag nag-click ka sa
anumang larawan, ididirekta ka sa isang link

maging kayumanggi
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Sari-Saring
Mga Heater

Likidong Donut
05:00

oras ng
pagluluto

10:00

oras ng
paghahanda

Recipe

15:00

kabuuang
oras

Mga sangkap

1- Talunin ang mga itlog na may asukal at banilya, pag-

1 itlog

katapos ay magdagdag ng mantika at gatas at haluing

1 kutsarang likidong banilya

mabuti.

1/2 kalahating tasa ng asukal

2- Idagdag ang harina, baking powder at asin.

3 kutsarang mantika

3- Nagpapainit ang Homeelec 1x6 Multifunction Ma-

3/4 tatlong quarter ng isang tasa

chine

ng gatas

4- Ilagay ang pinaghalong donut sa isang pastry bag

1 tasang nakatiklop na harina

5- Ipamahagi sa makina, at iwanan hanggang kayu-

kutsarang baking powder

manggi sa magkabilang panig.

kurot ng asin

Sa isang makina o sa isang donut tray at inihurnong
sa oven..

May kulay na pinaghalong asukal:

6- Palamutihan ng may kulay na timpla ng asukal.

1 tasang may pulbos na asukal
2 kutsarang gatas
Interactive ang aklat na ito. Kapag nag-click ka sa
anumang larawan, ididirekta ka sa isang link

pangkulay ng pagkain/may pulbos na tsokolate
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Sari-Saring
Mga Heater

Lemon at Raspberry Waffle
05:00

oras ng
pagluluto

10:00

oras ng
paghahanda

Recipe

15:00

kabuuang
oras

Mga sangkap

1- Paghaluin ng mabuti ang mga likidong sangkap,

3/4 tasa ng likidong gatas

pagkatapos ay idagdag ang natitirang sangkap at

Dalawang kutsara ng mantika

ihalo

isang itlog

Haluing mabuti, pagkatapos ay magdagdag ng ilang

1 kutsarang likidong banilya

mga blueberries

1 kutsarita ng lemon zest

2- Painitin muna ang 8*1 Toast Home Machine, na

1 tasang harina

kasama ng waffle attachment

kurot ng asin

3- Ilagay ang timpla sa makina at hayaang kayu-

1 kutsarang asukal

manggi sa magkabilang panig.

1 kutsarang baking powder

Interactive ang aklat na ito. Kapag nag-click ka sa
anumang larawan, ididirekta ka sa isang link

4- Palamutihan ng powdered sugar at berries.
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Sari-Saring
Mga Heater

Daliri ng Churros
05:00

oras ng
pagluluto

10:00

oras ng
paghahanda

Recipe

15:00

Mga sangkap

1- Lagyan ng tubig sa apoy, mantikilya at asukal at

1 tasang harina

iwanan hanggang kumulo.

1 tasang tubig

2- Idagdag ang harina at haluin hanggang sa mag-

100 gm mantikilya

sama, pagkatapos ay alisin sa apoy, pagkatapos ay

3 itlog

ilagay ang mga itlog ng paunti-unti, pagkatapos ay

1 kutsarang banilya

ilagay ang vanilla.

kurot ng asin

3- Ilagay ito sa isang pastry bag at ipamahagi ito

kabuuang
oras

1 kutsarang asukal

sa churros machine mula sa Homeelec, hayaan itong
kayumanggi sa magkabilang panig.
4- Tinatakpan ng pinong butil na asukal at kanela, at

Interactive ang aklat na ito. Kapag nag-click ka sa
anumang larawan, ididirekta ka sa isang link

inihain kasama ng chocolate at caramel sauce.
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Sari-Saring
Mga Heater

Pumpkin Churros
oras ng
pagluluto

10:00

oras ng
paghahanda

Recipe

15:00

kabuuang
oras

Mga sangkap

1- Paghaluin ang mantikilya at asukal hanggang sa

60g mantikilya sa temperatura

maging creamy mixture, pagkatapos ay ilagay ang

ng silid

mga itlog, pumpkin puree, spices at vanilla.

Kalahating tasa ng brown sug-

2- Idagdag ang harina, baking powder at asin at ihalo

ar

hanggang sa mabuo ang makinis na timpla.

1 tasang harina

3- Ilagay ito sa isang pastry bag at ipamahagi ito sa

1 kutsarita ng kalabasa na

churros machine mula sa Homeelec, hayaan itong

pampalasa

kayumanggi sa magkabilang panig.

Kalahating kutsarita ng baking

4- Brush na may kaunting tinunaw na mantikilya at

powder

takpan ng pinong butil na asukal na may kanela.

Kapat na kutsarita ng asin
1 kutsara ng pumpkin puree
1 itlog
1 kutsarita ng vanilla
Interactive ang aklat na ito. Kapag nag-click ka sa
anumang larawan, ididirekta ka sa isang link

05:00
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Mabagal na
mga Juicer

seksyon

Mabagal
na Juicer

Berdeng Katas
oras ng
pagluluto

05:00

oras ng
paghahanda

Recipe

10:00

kabuuang
oras

Mga sangkap

Ang lahat ng prutas at gulay ay tinadtad ng mabagal

berde o dilaw na mansanas

na juicer ng Homeelec

Pipino
Mint
kiwi
Pinya
binalatan ng lemon

Interactive ang aklat na ito. Kapag nag-click ka sa
anumang larawan, ididirekta ka sa isang link

05:00

Download
App

Mabagal
na Juicer

Berry Colada
oras ng
pagluluto

05:00

oras ng
paghahanda

Recipe

07:00

kabuuang
oras

Mga sangkap

Ang lahat ng prutas at gulay ay tinadtad ng mabagal

2 berde o pulang mansanas

na juicer ng Homeelec.

1 tasang pinya
Kalahating tasa ng blackberries
Red raspberry cup
1 lemon, walang balat
Pangpatamis: 1 kutsarita ng
asukal o pulot

Interactive ang aklat na ito. Kapag nag-click ka sa
anumang larawan, ididirekta ka sa isang link

02:00

126

Download
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Mabagal
na Juicer

Nakakapreskong
Pineapple Juice
oras ng
pagluluto

02:00

oras ng
paghahanda

Recipe

04:00

kabuuang
oras

Mga sangkap

Ang lahat ng prutas at gulay ay tinadtad ng mabagal

Kalahating pinya

na juicer ng Homeelec.

2 pipino
2 berdeng mansanas
Mint

Interactive ang aklat na ito. Kapag nag-click ka sa
anumang larawan, ididirekta ka sa isang link

02:00
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Mabagal
na Juicer

Fruit Sorbet
oras ng
pagluluto

05:00

oras ng
paghahanda

Recipe

10:00

kabuuang
oras

Mga sangkap

Ginagamit ang ice cream accessory na kasama ng

frozen na mangga

Homeelec slow juicer.

frozen na strawberry
frozen berries

Interactive ang aklat na ito. Kapag nag-click ka sa
anumang larawan, ididirekta ka sa isang link

05:00

130

Download
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Mabagal
na Juicer

Prickly Peras Sorbet
oras ng
pagluluto

05:00

Recipe

oras ng
paghahanda

10:00

kabuuang
oras

Mga sangkap

Ginagamit ang ice cream accessory na kasama ng

Frozen prickly peras

Homeelec slow juicer.

frozen na itim na berry
frozen na strawberry
frozen na bayabas
Pangpatamis :
Pinatamis na condensed milk ayon sa ninanais

Interactive ang aklat na ito. Kapag nag-click ka sa
anumang larawan, ididirekta ka sa isang link

05:00
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Gilingan

seksyon

Gilingan
ng Bakal

Pinaghalo ang Pitong
02:00

oras ng
pagluluto

10:00

oras ng
paghahanda

Recipe

12:00

kabuuang
oras

Mga sangkap

1- Ilagay ang black peppercorns, cardamom pods,

3 kutsarang itim na paminta

cloves, coriander seeds, cinnamon sticks, nutmeg

2 kutsara ng kumin

at coriander pods sa oven tray at ilagay sa oven sa

1 kutsarang coriander love

katamtamang init sa loob ng sampung minuto.

1/2 kutsarang cardamom
2 piraso ng nutmeg

2- Hayaang lumamig nang lubusan ang pinaghalong

1 kutsarang clove

pampalasa

1/2 cinnamon stick

3- Hatiin ang nutmeg
4- Inilalagay namin ang lahat ng pampalasa sa gilingan
ng bakal na Homeelec

sa lalagyan ng airtight
6- Ang pinaghalong pampalasa o ang pitong pampalasa ay handa nang gamitin

Interactive ang aklat na ito. Kapag nag-click ka sa
anumang larawan, ididirekta ka sa isang link

5- Pagkatapos gilingin ng mabuti ang mga butil, ilagay

Download
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Download
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التطبيق

Gilingan
ng Bakal

Indian Masala Spices
02:00

oras ng
pagluluto

10:00

oras ng
paghahanda

Recipe

12:00

kabuuang
oras

Mga sangkap

1- Ilagay ang lahat ng mga sangkap sa isang non-stick

15 gramo ng cumin love

na kawali at hayaan ang mga ito sa katamtamang

10 gramo ng Indian black car-

apoy, patuloy na pagpapakilos ng ilang minuto, hang-

damom

gang sa maluto ang mga sangkap at lumabas ang

25 gramo ng itim na paminta

aroma.

15 gramo ng berdeng cardamom

2- Hayaang lumamig nang buo ang mga pampalasa,

30 gramo ng coriander love

balatan ang itim na cardamom at basagin ang nutmeg

10 gramo ng mga buto ng
haras

3- Inilalagay namin ang lahat ng sangkap sa gilingan

6 gramo ng mga clove

ng bakal na Homeelec at ihalo ang mga ito hanggang

4 na katamtamang laki ng cin-

sa magkaroon kami ng pulbos

namon sticks
3 gramo ng dahon ng bay

ng airtight at ilagay sa isang tuyo na lugar hanggang

1/4 kutsarita ng safron

gamitin

3 gramo ng luya na pulbos
1 nutmeg

Interactive ang aklat na ito. Kapag nag-click ka sa
anumang larawan, ididirekta ka sa isang link

6 gramo ng mace
4- Ilagay ang timpla ng masala spice sa isang lalagyan

Download
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Gilingan
ng Bakal

Qassim Mix
02:00

oras ng
pagluluto

10:00

oras ng
paghahanda

Recipe

12:00

kabuuang
oras

Mga sangkap

Ilagay ang cardamom at barley sa iron mill na

1 kutsarang buto ng carda-

Homeelec at gilingin ang mga ito.

mom
1 kutsarita ng tuyong gatas

Paghaluin ang cardamom at barley na may

1/2 kutsarita ng giniling na

saffron, gatas at luya.

luya
1 kutsara ng barley

Ilagay ang pinaghalong sa isang lalagyan ng

1 kutsara ng safron

airtight at gamitin kung kinakailangan sa dami
ng 1 kutsara para sa isang 1-litro na palayok

Interactive ang aklat na ito. Kapag nag-click ka sa
anumang larawan, ididirekta ka sa isang link

ng kape.
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Gilingan
ng Bakal

Emirati Bazaar
02:00

oras ng
pagluluto

10:00

oras ng
paghahanda

Recipe

12:00

kabuuang
oras

Mga sangkap

1- Ilagay ang lahat ng butil sa isang non-stick frying

1/4 tasa ng turmerik

pan at iwanan ito sa katamtamang apoy hanggang sa

1/4 tasa ng itim na paminta

lumabas ang masarap na amoy ng butil.

1 kutsarita ng cumin love
1 kutsarita coriander love

2- Hayaang lumamig nang buo ang beans

1 kutsarita ng luya
1 kutsarita ng cardamom

3- Inilalagay namin ang dami ng butil sa iron mill na

1 kutsarita pulang paminta

Homeelec hanggang sa maging pulbos

1 kutsarita cloves
2 cinnamon sticks

4- Ilagay ang dami ng buto sa isang lalagyan na hindi tinatagusan ng hangin at itago ito sa isang tuyo na

Interactive ang aklat na ito. Kapag nag-click ka sa
anumang larawan, ididirekta ka sa isang link

lugar hanggang gamitin.

Download
حمل
Download
App
App
التطبيق

Gilingan
ng Bakal

Pampalasa ng
Shawarma
oras ng
pagluluto

02:00

oras ng
paghahanda

Recipe

04:00

kabuuang
oras

Mga sangkap

Ang lahat ng mga sangkap ay inilalagay sa gilingan ng

Turmerik

bakal na Homeelec

2 kutsarita ng kumin
2 kutsarita ng kulantro
4 cloves (pako)
Cinnamon stick
2 kutsarita ng paprika
1 kutsarita sumac
2 kutsarita ng itim na paminta
asin

Interactive ang aklat na ito. Kapag nag-click ka sa
anumang larawan, ididirekta ka sa isang link

02:00
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Download
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Gilingan
ng Bakal

Mainit na Pinaghalong
pampalasa
oras ng
pagluluto

05:00

oras ng
paghahanda

Recipe

07:00

kabuuang
oras

Mga sangkap

Ang lahat ng mga sangkap ay inilalagay sa gilingan ng

sa pantay na dami

bakal na Homeelec

Turmerik
tuyong kulantro
pagkakahawig
kanela
kumin
cardamom
itim na paminta
pulang mainit na paminta
4 dahon ng bay
3 tuyong puting lemon

Interactive ang aklat na ito. Kapag nag-click ka sa
anumang larawan, ididirekta ka sa isang link

02:00
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Masabeeb

seksyon

Masabeeb

Masabeeb na may
Koshna
15:00

oras ng
pagluluto

10:00

oras ng
paghahanda

Recipe

25:00

kabuuang
oras

Mga sangkap

1 Paghaluin ang mga sangkap para sa breadcrumbs

para sa Masabeeb /

2- Dahan-dahang magdagdag ng tubig hanggang

1 tasang puting harina

makakuha ka ng semi-liquid consistency

1/2 tasa kayumanggi harina

3- Ilagay ang lamp machine sa katamtamang init

6 na kutsarang gatas na pulbos

-4 pagkatapos ay ibuhos ang mga lampara

2 kutsarang asukal

-5 Iwanan hanggang mag browned ng kaunti mula

2 kutsarita ng baking powder

sa ibaba, haluin, pagkatapos ay iwanan ng kalahating

1/2 kutsarita ng asin

minuto at iangat

1 tasang tubig

katapos ay ilagay ang mga sibuyas at haluin hanggang

para sa sopa /

sa ginintuang, ilagay ang kampanilya at haluin, pag-

2 kutsarang mantika

katapos ay ang karot at pampalasa

2 maliit na sibuyas, hiniwa

7- Takpan at iwanan sa mahinang apoy sa loob ng 10

Kalahating kampanilya

minuto 8- Alisin sa init at ilagay sa mga lampara na

Mga karot

may dagdag na ghee o mantikilya ayon sa gusto
-9 Inihain kasama ng cheddar cheese

pampalasa
1/4 kutsarita ng turmerik
1/2 kutsarita ng asin
1/2 kutsarita ng itim na paminta

Click
upang Makita
ang Recipe

Interactive ang aklat na ito. Kapag nag-click ka sa
anumang larawan, ididirekta ka sa isang link

6- Para sa koshna: ilagay ang mantika sa tawa, pag-
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Masabeeb

Date Masabih
15:00

oras ng
pagluluto

10:00

oras ng
paghahanda

Recipe

25:00

kabuuang
oras

Mga sangkap

- Paghaluin ang lahat ng sangkap sa isang food pro-

2 tasa ng harina ng trigo (kayu-

cessor hanggang makuha namin

manggi)

malambot na timpla

1 tasang petsa

- Ang mga Masabeeb ay preheated

3 itlog

- Ibuhos ang mga Masabeeb at umalis hanggang sa

Quarter cup ng langis

maging pula ito, pagkatapos ay lumiko at mapula ng

2 kutsarang asukal

kaunti

6 na kutsara ng powdered milk

Hinahain kasama ng pulot

1 kutsarita ng (cinnamon / luya
/ cardamom)
Kalahating kutsarita ng baking
powder

Interactive ang aklat na ito. Kapag nag-click ka sa
anumang larawan, ididirekta ka sa isang link

1/2 tasa at kalahating tubig

Click
upang Makita
ang Recipe
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Masabeeb

Pancake ng Cinnabon
oras ng
pagluluto

10:00

oras ng
paghahanda

Recipe

25:00

kabuuang
oras

Mga sangkap

1 - Paghaluin ang harina na may baking soda at asin.

1 tasang harina

2- Magdagdag ng gatas, itlog at mantika, patuloy na

2 kutsarita ng baking soda

pagpapakilos hanggang

asin

nagiging timpla

1 tasang gatas

Makinis at walang bukol.

isang itlog

3- Paghaluin ang mga filling ingredients at ilagay sa

1 kutsarang mantika

funnel o plastic bag.

pagpuno:

4 - Upang takpan, paghaluin ang keso at asukal, at un-

1/3 tasa ng brown sugar

ti-unting idagdag ang gatas.

1/2 stick butter sa room tem-

5- Painitin muna ang makina ng lamp.

perature

6- Ipamahagi ang pinaghalong at kapag ang mga gilid

1 kutsarita ng kanela

ay namula at lumitaw ang mga bula sa ibabaw

Saklaw:

ibabaw na ipinamamahagi

2 kutsarang cream cheese

Spiral na pagpuno.

1/2 tasa ng asukal sa pulbos

6- Matapos itong maging kayumanggi mula sa ibaba,

2-3 kutsarang gatas

Interactive ang aklat na ito. Kapag nag-click ka sa
anumang larawan, ididirekta ka sa isang link

15:00

i-flip ito sa kabilang panig at umalis
Mga segundo at pag-upload lang
Pagkatapos ay ihain nang may saklaw.Iwiwisik
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