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Mandi Ayam
Waktunya
Memasak

10:00

Waktu
Persiapan

Resep

45:00

Total
Waktu

Bahan-bahan

1- Dalam mangkuk, masukkan potongan ayam, lalu

Ayam utuh dipotong menjadi dua

masukkan bumbu halus, garam, kunyit, garam, dan kunyit.

1/2 sendok makan bumbu arab

Aduk bahan-bahan tersebut hingga potongan ayam ter-

campur

tutup campuran bumbu.

1/4 sendok teh kunyit

2- Nyalakan panci presto. Panaskan minyak sayur di da-

1/2 sendok teh kunyit

lamnya, lalu tambahkan mentega. Tambahkan bawang

1 sendok teh garam

bombay dan aduk hingga layu. Tambahkan nasi, bawang

1/4 cangkir minyak sayur

putih.

2 sendok makan mentega

dan daun salam, tambahkan 4 gelas air panas.

1 bawang bombay ukuran sedang,

3- Pasang kisi-kisi pengukus di dalam panci, taruh ayam

cincang halus

yang diasinkan di atasnya dan tutup panci. Masak ba-

1 batang kayu manis

han-bahan tersebut selama 20 menit hingga matang, lalu

kapulaga

buka katup uap.

8 cengkeh

4- Keluarkan potongan ayam dari panci dan taruh di atas

4 cangkir beras basmati, cuci dan

nampan oven. Olesi ayam dengan sedikit minyak sayur

rendam

dan masukkan nampan ke dalam oven di bawah pang-

4 lembar daun salam

gangan selama 10 menit sampai kecoklatan.

1/4 cangkir bawang putih

Buku ini interaktif. Saat Anda mengklik gambar
apa pun, Anda akan diarahkan ke tautan

35:00

5- Keluarkan nampan dari oven, dan letakkan potongan
ayam di atas nasi.
6- Tempatkan sepotong arang yang terbakar dalam kertas timah kecil di dalam panci, tutup panci dan biarkan
bahan selama 5 menit sampai menguap.
7- Singkirkan arang dan sajikan Mandi di perjalanan Anda.
Seribu kesehatan!
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Ayam Kabsa
Waktunya
Cooking
Time
Memasak

15:00

Waktu
Prepretion
Time
Persiapan

Resep

40:00

Total
Total
Time
Waktu

Bahan-bahan

1- I-on dan pressure cooker listrik.

1/2 cangkir minyak sayur

2- Ilagay ang minyak sayur di kaldero, pagkatapos ay ila-

bawang bombay cincang ukuran besar

gay ang sibuyas di haluin hanggang malanta.

2 lomi

3- Idagdag ang kalamansi, cengkeh, kapulaga, daun

8 anyelir

salam, lada hitam, kayu manis dan bawang. Haluin ang

kapulaga

mga sangkap hanggang sa magkapatong.

2 lembar daun salam

4- Idagdag ang mga piraso ng manok di haluing mabuti

1 sendok makan lada hitam

sa loob ng 4-5 menit.

2 batang kayu manis

5- Idagdag ang kabsa bumbu, asin di mainit na paminta.

2 siung bawang putih, iris

Haluin ang mga sangkap hanggang sa magkapatong.

2 sendok makan bumbu kabsa

6- Magdagdag mga kamatis, saus tomat di mainit na tu-

1 sendok makan garam

big. Haluin ang mga sangkap hanggang sa magkapatong.

1 ayam suwir

7- Hayaang kumulo ang pinaghalong walang pressure,

Secukupnya cabai rawit

sekitar 10 menit.

1 buah tomat besar, potong kotak

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

1/2 cangkir saus tomat

kaldero sa loob ng 12 minuto, pagkatapos ay buksan ang

2 gelas air panas

balbula hanggang sa lumabas ang singaw.

1 cangkir nasi gandum panjang

9- Buksan ang caldero di piring saji ilagay ang kabsa sa

1/4 cangkir kismis

isang. Palamutihan ng mga pasas, kasoy at sibuyas. Ihain

1/2 cangkir kacang mete

ito sa iyong paglalakbay. Isang kalusugan!

1 bawang goreng iris

Buku ini interaktif. Saat Anda mengklik gambar
apa pun, Anda akan diarahkan ke tautan

25:00
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Maqluba Daging
35:00

Waktunya
Memasak

10:00

Waktu
Persiapan

Resep

45:00

Total
Waktu

Bahan-bahan

1- Goreng sayuran (terong, kentang) dalam peng-

Domba tanpa tulang

gorengan udara pada suhu 200 derajat.

5 gelas air

2- Panaskan pressure cooker listrik rumah dan beri

3 cangkir nasi rendam

sedikit minyak, lalu daging, bumbu yang tepat, bawang

Bumbu yang benar - secuku-

merah dan bawang putih, tumis selama 1 menit

pnya -

3- Tambahkan air, lalu tutup panci presto listrik dengan

(Garam, lada hitam, kapulaga,

rapat dan atur ke opsi (daging).

kayu manis dan daun salam)

4- Setelah masa memasak selesai, kosongkan uap

1 bawang bombay cincang

dari pressure cooker listrik dan buka, lalu keluarkan

3 siung bawang putih

daging dari panci, saring kaldu dan sisihkan.

Garam dan lada hitam

5- Tambahkan sedikit minyak ke dalam electric pres-

1 sendok makan tujuh bumbu

sure cooker, lalu susun sayuran secara berlapis-lapis,

1 sendok teh kunyit

tambahkan daging, lalu nasi dan kaldu yang sudah

1 sendok teh paprika

6- Tutup panci presto listrik dengan rapat dan atur

Sayuran:

waktu menjadi 15 menit

2 buah terong iris

7- Setelah masa memasak selesai, uap dikosongkan

Buku ini interaktif. Saat Anda mengklik gambar
apa pun, Anda akan diarahkan ke tautan

ditiriskan.

2 buah tomat iris

dari pressure cooker listrik dan dibuka.

3 buah kentang, iris

8- Balikkan bagian atas piring saji.

1 buah paprika iris
1 bawang bombay iris

C l i c k
to see
the recipe
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Dedaunan Anggur
Waktunya
Memasak

15:00

Waktu
Persiapan

Resep
1- Campur semua bahan isian menjadi satu dan isi
dengan daun anggur.
2- Tempatkan irisan kentang atau tomat di bagian
bawah pressure cooker listrik
3- Tumpuk daun anggur di atasnya - beri pemberat di
atas daun anggur jika tersedia 4- Campur bahan saus dan tuangkan di atas daun anggur, tambahkan air sampai
penutup daun anggur
5- Tutup penanak tekanan listrik dengan rapat, pastikan katup uap tertutup.
Pengaturan perangkat diatur ke 50 menit.
6- Setelah waktu habis, kosongkan uap dengan mengangkat katup uap, lalu buka panci.
7- Simpan daun anggur sampai benar-benar dingin.

01:05:00

Total
Waktu

Bahan-bahan
isi /
1 bawang bombay sedang
1 tomat sedang
2 siung bawang putih dihaluskan
1 sendok makan mint
1 sendok makan peterseli
1 sendok makan pasta tomat
1/2 sendok makan bumbu kaldu ayam
- atau sesuai selera 1 sendok teh bumbu campur
1/2 sendok teh lada hitam
1/4 sendok teh kayu manis
1/4 sendok teh kapulaga
1/2 sendok teh garam
1 sendok makan minyak zaitun
1 sendok makan molase delima
2 cangkir nasi Mesir
dedaunan anggur
saus /
1 kubus kaldu ayam
1 sendok makan pasta tomat - secukupnya
3 sendok makan molase delima
3 sendok makan minyak zaitun
1/2 cangkir jus lemon Air

Buku ini interaktif. Saat Anda mengklik gambar
apa pun, Anda akan diarahkan ke tautan

50:00
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Boneka
20:00

Waktunya
Memasak

15:00

Waktu
Persiapan

Resep
1- Campur bahan isian menjadi satu, lalu masukkan
sayuran.
2- Dalam pressure cooker listrik, tumis bawang bombay hingga kecoklatan, lalu masukkan bawang putih dan cairkan sedikit, masukkan tomat yang sudah
diperas dan biarkan selama 2 menit.
3- Atur sayuran dalam panci bertekanan tinggi di atas
saus.
4- Tuang air hingga setengah sayuran
5- Tutup panci presto listrik dengan rapat, dan atur
waktunya menjadi 20 menit.
6- Setelah periode memasak berakhir, uap dikosongkan dari pressure cooker listrik dan dibuka.

35:00

Total
Total
Waktu
Waktu

Bahan-bahan
untuk mengisi /
1/4 kg daging domba cincang
1 cangkir nasi Mesir
1/4 cangkir ketumbar
2 sendok makan mint
2 sendok makan molase delima
1/2 sendok teh bumbu campur
1/2 sdt garam lada hitam (sesuai selera)
sisa bahan
Sayuran campur, sesuai selera:
Paprika - zucchini - kentang - terong
Sausnya /
1 bawang bombay sedang
2 siung bawang putih
Buku ini interaktif. Saat Anda mengklik gambar
apa pun, Anda akan diarahkan ke tautan

2 cangkir jus tomat
1 sendok teh bumbu campur
1/2 sendok teh paprika
1 sendok teh mint
1 sendok teh garam
1/2 sendok teh lada hitam
air sesuai kebutuhan

C l i c k
to see
the recipe
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Daging Mandi
25:00

Waktunya
Memasak

05:00

Waktu
Persiapan

Resep

30:00

Total
Waktu

Bahan-bahan

1- Electric pressure cooker dihidupkan, tambahkan

1 kilo daging

sedikit minyak, lalu bawang, aduk dan tambahkan

2 cangkir beras direndam

bumbu yang tepat.

2 bawang bombay sedang,

2- Tambahkan wortel dan aduk terus, lalu tambahkan

cincang

nasi, garam, paprika hijau, dan air hingga nasi naik.

Masalah bumbu yang benar

3- Panggangan mandi ditempatkan di pressure cook-

( kapulaga / daun salam / kayu

er listrik, dan daging yang diasinkan ditumpuk di atas

manis / cengkeh )

panggangan.

2 paprika hijau segar

kecil

4- Tutup pressure cooker listrik dengan rapat dan atur
ke opsi (daging).

rendaman daging:

6 - Setelah masa memasak selesai, uap dikosongkan

1 sendok makan bumbu halus

dari pressure cooker listrik dan dibuka.

yang dihaluskan

7- Tuangkan sedikit infus safron di atas nasi dan biar-

1/2 sendok teh kunyit

kan sampai waktu penyajian.

3 siung bawang putih cincang
Buku ini interaktif. Saat Anda mengklik gambar
apa pun, Anda akan diarahkan ke tautan

Garam dan lada hitam
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Menir Merah
50:00

Waktunya
Memasak

60:00

Waktu
Persiapan

Recipe
1- Rendam menir selama 1 jam.

Total
Waktu

01:50:00

The Ingredients
1 cangkir setengah menir

2- Pressure cooker listrik rumah dinyalakan sampai agak 1/2 cangkir nasi Mesir
panas, tambahkan sedikit

3 dada ayam

minyak .

1 bawang bombay sedang (potong kotak

3- Tumis bawang bombay dan bawang putih, lalu tam- kecil)
bahkan bumbu halus, garam dan lada hitam, lalu tomat 2 tomat besar, kupas dan iris
dan pasta tomat, lalu aduk.

1/2 sdm bumbu campur

4- Tambahkan dada ayam, lalu menir, nasi Mesir dan 3 2 sendok makan pasta tomat
gelas air.

Rempah-rempah

secukupnya:

(jinten/

5- Tutup pressure cooker listrik dengan erat dan atur ke kunyit/paprika)
opsi (Jareesh).

Garam dan lada hitam

6 - Setelah masa memasak selesai, uap dikosongkan dari
pressure cooker listrik dan dibuka.
7- Dada ayam dikeluarkan dan diremas-remas, lalu
Buku ini interaktif. Saat Anda mengklik gambar
apa pun, Anda akan diarahkan ke tautan

ditambahkan menir, dan dikocok agar ayam tercampur
dengan menir.
8- Disajikan dengan lemon menghitam dan lemak.
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Daging Bukhari
32:00

Waktunya
Memasak

05:00

Waktu
Persiapan

Resep

37:00

Total
Waktu

Bahan-bahan

1- Kompor tekanan listrik dihidupkan.

1 kilo daging domba, atau ses-

2- Beri sedikit minyak, lalu wortel dan kismis, biarkan

uai keinginan

hingga kecoklatan, lalu keluarkan dari panci.

2 buah wortel parut

3- Tambahkan daging dan aduk selama 2 menit, lalu

3 sendok makan kismis

tambahkan bawang bombay dan terus aduk sampai

1 bawang bombay sedang

bawang layu.

diiris

4- Tambahkan tomat dan pasta tomat dan aduk rata

1/2 sendok makan jinten

dengan daging, lalu tambahkan air.

Garam dan lada hitam

5- Kompor tekanan listrik ditutup rapat, dan dari layar

3 buah tomat potong dadu

kontrol, opsi (daging) dipilih.

1 sendok makan pasta tomat

6- Setelah masa memasak selesai, kosongkan uap dari

2 cangkir beras yang sudah di-

pressure cooker listrik dan buka.

cuci dan direndam

7- Masukkan nasi dan garam, lalu tutup electric pres-

3 gelas air

sure cooker, dan pilih opsi (nasi).

buncis
Buku ini interaktif. Saat Anda mengklik gambar
apa pun, Anda akan diarahkan ke tautan

8- Setelah masa memasak selesai, kosongkan uap dari
pressure cooker listrik dan buka.
9- Disajikan dengan wortel koshna (disiapkan sebelumnya) dan hummus.
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Ayam Biryani
Waktunya
Memasak

20:00

05:00

Waktu
Persiapan

Total
Waktu

Bahan-bahan

1- Nyalakan pressure cooker listrik rumah Anda den-

2 setengah cangkir beras yang dib-

gan menekan salah satu makanan di panel kontrol,

ilas, dibelah empat

masukkan bawang merah dan aduk hingga berwarna

3 dada ayam potong kotak

keemasan, tambahkan bawang putih, lalu bumbu utuh

1 bawang bombay sedang

dan aduk sedikit.

2 siung bawang putih dihaluskan

2- Tambahkan pasta tomat dan rempah-rempah dan

4 buah tomat potong dadu atau 1

tumis selama 1 menit, lalu tambahkan

kaleng tomat kalengan

Ayam dan tumis selama 2 menit

3 sendok makan yogurt

3- Tambahkan tomat yang sudah diperas, biarkan

1 sendok makan bumbu biryani

mendidih selama 2 menit, lalu angkat bumbunya

1 sendok makan pasta biryani

Dan tambahkan yogurt dan bawang goreng

1 sendok makan pasta tomat

4- Tambahkan nasi, dan tutup panci presto listrik den-

Bumbu Biryani Utuh

gan rapat

1/2 sendok makan garam

5- Dari layar kontrol, klik opsi (ayam), dan setelah

Bawang goreng

memasak

Peterseli atau ketumbar

selesai

Buku ini interaktif. Saat Anda mengklik gambar
apa pun, Anda akan diarahkan ke tautan

Resep

25:00

Uap dikosongkan dengan mengangkat katup uap.
6- Setelah panci dibuka, tombol pemanas dapat ditekan agar makanan tetap panas.
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Risotto Labu Kuning
Waktunya
Memasak

05:00

Waktu
Persiapan

Resep

15:00

Total
Waktu

Bahan-bahan

1- Dalam pressure cooker listrik rumah, tambahkan

1 cangkir nasi risotto Italia

sedikit minyak zaitun, mentega dan bawang dengan

2 setengah cangkir kaldu ayam

thyme sampai layu

atau sayuran

2- Tambahkan labu siam, herba Italia, dan kunyit, aduk

1 cangkir labu kuning, potong

hingga labu sedikit layu, lalu tambahkan nasi dan gar-

dadu kecil

am sesuai selera, aduk selama dua menit, lalu tambah-

1 bawang putih kecil, potong ko-

kan kaldu.

tak kecil

Tambahkan air, lalu tutup panci presto listrik dengan

cangkir krim masak (opsional)

rapat dan setel ke fitur (tekanan rendah), dan waktu

Seperempat cangkir keju Arme-

memasak adalah 10 menit.

san

4- Setelah masa memasak selesai, kosongkan uap

1 sendok teh mentega

dari pressure cooker listrik dan buka.

Thyme liar segar untuk rasa

5- Sajikan panas dan hiasi dengan labu yang mempe-

1 sendok teh herba Italia sendok

sona.

teh kunyit
Lada hitam dan garam secuku-

Buku ini interaktif. Saat Anda mengklik gambar
apa pun, Anda akan diarahkan ke tautan

10:00

pnya
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Cookies kue
Waktunya
Memasak

10:00

Waktu
Persiapan

Resep

35:00

Total
Waktu

Bahan-bahan

1- Campur mentega, gula putih dan gula merah sampai

200 gram mentega suhu ruang

adonan menjadi creamy.

3/4 cangkir gula putih

2- Tambahkan telur dan vanila, aduk rata.

3/4 cangkir gula merah

3- Tambahkan sisa bahan kering dan aduk, lalu tam-

2 telur

bahkan cokelat.

sendok teh vanili

4- Tempatkan kertas mentega di bagian bawah pres-

Dua setengah cangkir tepung

sure cooker listrik, lalu campuran kue.

1 sendok teh soda kue
1/2 sendok teh garam
2 cangkir Galaxy, cincang kecil

Buku ini interaktif. Saat Anda mengklik gambar
apa pun, Anda akan diarahkan ke tautan

25:00
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Tukang Roti

Bagian

Tukang
r o t i

Pai Campuran
00:00
05:00

oras ng
Waktunya
Memasak
pagluluto

00:00
60:00

oras ng
Waktu
Persiapan
paghahanda

Resep

01:05:00
00:00

kabuuang
Total
orasWaktu

Bahan-bahan

1- Uleni semua bahan adonan menjadi satu dan tam-

Untuk adonan:

bahkan air sedikit demi sedikit dan uleni selama 7

3 cangkir tepung

menit sampai kita mendapatkan adonan yang kohe-

1 gelas air hangat atau lebih, tergantung jenis

sif dan lembut. Olesi dengan minyak zaitun, tutup dan

te p u n g nya

biarkan berfermentasi di tempat yang hangat selama

3 sendok makan minyak zaitun

satu jam.

3 sendok makan yogurt
1 sendok teh ragi

2- Tumis bayam dalam minyak zaitun, lalu tambahkan

1 sendok makan gula

bayam, garam, lada hitam, jinten, lemon dan sumac

1 sendok teh garam

dan aduk hingga semua bahan tercampur dan siap
untuk diisi.

Isi bayam:
minyak zaitun

ya menjadi bola-bola kecil dan menggulungnya dan

Bayam segar atau beku

mengisinya dengan isian bayam dan memasukkann-

1 sendok makan sumac

ya ke dalam roti dan isian keju. Adonan diolesi dengan

1 jus lemon kuning

keju cair, lalu kami bagikan keju halloumi parut yang

1/4 sendok teh jinten

dicampur dengan jintan hitam dan kami bagikan moz-

1/4 sdt garam, atau lebih, tergantung pancakenya

zarella dan keju panggang di atasnya

sejumput lada hitam
Pai keju:
Keju Halloumi, dicuci dan diparut untuk menghilangkan garamnya
dari nigella atau Anda dapat menghilangkannya
krim keju
Keju mozzarella
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Buku ini interaktif. Saat Anda mengklik gambar
apa pun, Anda akan diarahkan ke tautan

1 bawang putih kecil
3- Setelah adonan difermentasi, kami memotongn-
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Tukang
r o t i

Pai Keju dan Timi Hijau
00:00
05:00

Waktunya
oras
ng
pagluluto
Memasak

00:00
60:00

Waktu
oras
ng
paghahanda
Persiapan

Resep

00:00
01:05:00

kabuuang
Total
Total
orasWaktu
Waktu

Bahan-bahan

1- Dalam mixer, masukkan tepung, ragi, gula, baking

Untuk adonan:

powder dan aduk rata

3 cangkir tepung
gelas susu

2- Uleni campuran dalam susu dan air sampai Anda

1/2 sendok gula pasir

memiliki adonan yang halus dan sedikit lunak, tetapi

ragi gantung

sedang diseduh, potong menjadi bola-bola kecil seu-

Gantung Baking Powder

kuran telur dan biarkan istirahat

Air secukupnya untuk menguleni
1/4 kilo keju putih

3- Gulung adonan dan isi dengan keju dan kembali

Cincang thyme hijau secukupnya atau

menjadi bola dan lanjutkan sampai jumlah habis dan

mint kering dan bubuk paprika merah

biarkan istirahat lalu panggang di roti dengan meletakkan potongan di satu sisi dan menekannya sedikit
4- Balik sisi satunya hingga kecoklatan, dan panggang
Buku ini interaktif. Saat Anda mengklik gambar
apa pun, Anda akan diarahkan ke tautan

sisanya dengan cara yang sama. Tentu saja, Anda bisa
membuatnya dengan keju, bubuk cabai, dan mint kering.
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Tukang
r o t i

Pizza
Waktunya
oras
ng
pagluluto
Memasak

00:00
05:00

00:00
60:00

Waktu
oras
ng
paghahanda
Persiapan

Resep

00:00
01:05:00

kabuuang
Total
Total
orasWaktu
Waktu

Bahan-bahan

Persiapan adonan

Untuk adonan:

1- Campur susu dan air dengan gula, minyak, ragi, bak-

3 setengah cangkir tepung putih

ing powder dan susu bubuk.

Tiga perempat cangkir susu

2- Tambahkan tepung sedikit demi sedikit hingga

Setengah cangkir air

adonan kalis, lalu tambahkan garam, dan uleni selama

3 sendok makan gula

5 menit.

Setengah cangkir minyak

3- Biarkan fermentasi selama setengah jam.

Seperempat sendok teh garam

Mempersiapkan saus pizza:

1 sendok teh baking powder

4- Di atas api masukkan minyak zaitun dengan

1 sendok makan ragi

bawang bombay dan aduk hingga agak kecoklatan.

5 sendok makan susu bubuk

Tambahkan bawang putih, garam, lada hitam, remItalia

Saus Pizza:

5- Tambahkan saus tomat dan aduk, lalu tomat yang

1 bawang bombay sedang

sudah dipotong, gula dan cuka, biarkan hingga men-

2 buah tomat iris

gental dan mengental.

1 sendok makan pasta tomat

6- Bagi adonan dan ratakan dalam bentuk lingkaran

2 siung bawang putih dihaluskan

dan olesi dengan saus pizza, lalu taburi dengan keju

Garam dan lada hitam

mozzarella, irisan bawang bombay, cabai, jamur, dan

bumbu Italia

zaitun.

1 sendok teh gula

7- Tempatkan di toko roti Homeelec dan biarkan sam-

1 sendok teh cuka putih

Buku ini interaktif. Saat Anda mengklik gambar
apa pun, Anda akan diarahkan ke tautan

pah-rempah

pai kecoklatan di kedua sisinya
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Tukang
r o t i

Roti Gandum
00:00
05:00

Waktunya
oras
ng
pagluluto
Memasak

00:00
20:00

Waktu
oras
ng
paghahanda
Persiapan

Resep

00:00
25:00

kabuuang
Total
Total
oras
Waktu
Waktu

Bahan-bahan

1- Uleni bahan jadi satu hingga menjadi adonan yang

1/2 cangkir oat giling

lembut (sedikit lengket di tangan)

1/2 cangkir tepung coklat

2- Diamkan selama 1/4 jam

sejumput garam

3- Bagi menjadi bola-bola yang sama dan gulung di

1 sendok makan minyak zaitun

atas permukaan yang ditaburi tepung atau oatmeal.

1/2 cangkir air hangat

4- Panaskan roti rumah Anda.
5- Masukkan ke dalam oven dan biarkan hingga kecoklatan di kedua sisinya.
6- Disajikan dengan labneh, thyme, molase delima, de-

Buku ini interaktif. Saat Anda mengklik gambar
apa pun, Anda akan diarahkan ke tautan

lima, dan kacang pecan.
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Tukang
r o t i

Halloumi dan Thyme Pie
05:00

Waktunya
Memasak

01:05:00

Waktu
Persiapan

Resep

01:10:00

Total
Waktu

Bahan-bahan

1- Campur semua bahan kecuali tepung sampai ter-

3 cangkir tepung

campur rata, lalu tambahkan tepung terigu

3 sendok makan susu bubuk

Secara bertahap sampai kita mendapatkan adonan

3 sendok makan yogurt

yang kuat dan uleni selama 5 menit.

1 sendok teh ragi

2- Biarkan adonan berfermentasi selama satu jam.

1 gelas air

3- Bagi menjadi bola-bola dengan ukuran yang sama,

1/4 cangkir minyak

pisahkan dan bentuk masing-masing bagian untuk

3 sendok makan gula pasir

ditempatkan
Isian tersebut kemudian dikumpulkan bagian pinggir

Isian pertama: irisan halloumi,

adonan hingga membentuk sudut.

thyme, irisan tomat, irisan pa-

4- Panaskan Homeelec Bakery dengan api sedang,

prika

masukkan pai ke dalam oven
Isian kedua: thyme, paprika, olive oil, keju mozzarella (campur
bahan jadi satu)

Buku ini interaktif. Saat Anda mengklik gambar
apa pun, Anda akan diarahkan ke tautan

Biarkan hingga kecoklatan, sajikan panas.
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Tukang
r o t i

Pie Daging
10:00

Waktunya
Memasak

60:00

Waktu
Persiapan

Resep

01:10:00

Total
Waktu

Bahan-bahan

1- Campur semua bahan untuk adonan jadi satu dan

3 cangkir tepung...

uleni hingga menjadi adonan yang kohesif.

1 sendok makan gula pasir 1/2

2- Biarkan fermentasi selama setengah jam

sejumput garam

3- Siapkan isian: Masukkan daging cincang ke da-

1 cangkir minyak/4

lam wajan dengan sedikit minyak dan aduk sampai

1 sendok makan ragi

berubah warna, lalu tambahkan bawang dan rem-

1 cangkir air hangat

api.

Isi daging:

4- Tambahkan tahini, lemon dan bawang merah

Potongan-potongan kecil dag-

5- Bagi adonan menjadi bola-bola kecil dan gulung

ing

6- Olesi pinggiran adonan dengan sedikit kuning telur

1 bawang bombay sedang

dan taburi wijen

Garam dan lada hitam

7- Bagikan daging dengan potongan tomat.

1 sendok teh jinten

8- Tempatkan di toko roti listrik setelah dipanaskan

1 sendok teh paprika

terlebih dahulu

Seperempat cangkir tepung

9- Biarkan hingga kecoklatan

Jus lemon - secukupnya daun

10 - Hiasi dengan molase delima, kacang pinus pang-

bawang

Buku ini interaktif. Saat Anda mengklik gambar
apa pun, Anda akan diarahkan ke tautan

pah-rempah, aduk selama dua menit dan angkat dari

gang, daun ketumbar dan thyme, dengan perasan
lemon

38

Download
Download
App
App

Tukang
r o t i

Roti Bawang
Waktunya
Memasak

60:00

Waktu
Persiapan

Resep

01:08:00

Total
Waktu

Bahan-bahan

1- Uleni kedua jenis tepung dengan garam, gula dan

1 setengah cangkir tepung

ragi dengan yoghurt, lalu biarkan berfermentasi sela-

coklat

ma satu jam.

1 setengah cangkir tepung

2- Campur bawang bombay dengan lomi dan kayu

putih

manis, lalu tambahkan ke adonan, uleni dan biarkan

1 setengah cangkir yoghurt

selama satu jam lagi.

pada suhu kamar

3- Panaskan roti rumahan Anda pada suhu 180 derajat

1 sendok teh gula

dan olesi dengan sedikit minyak.

1 sendok teh garam

4- Olesi tangan Anda dengan minyak dan bagi adonan

1/2 sendok teh ragi

menjadi bola-bola yang sama seukuran telur. Gulung

2 buah bawang bombay

dengan tangan dengan sejumput tepung dan masuk-

cincang

kan ke dalam peralatan panggang.

1 sendok teh lumi giling

5- Biarkan hingga kecoklatan di kedua sisi.

1/4 sendok teh kayu manis
bubuk
Buku ini interaktif. Saat Anda mengklik gambar
apa pun, Anda akan diarahkan ke tautan

08:00

40

Download
Download
App
App

Tukang
r o t i

Roti Arab
03:00

Waktunya
Memasak

40:00

Waktu
Persiapan

Resep

43:00

Total
Waktu

Bahan-bahan

1- Campur tepung, ragi, gula dan minyak

2 cangkir tepung

2- Tambahkan garam dan susu ke dalam adonan, lalu

1 sendok teh ragi

air secara bertahap, sampai kita mendapatkan adonan

1 sendok teh gula

yang kohesif

1 sendok teh garam

3- Uleni selama 5 menit

3 sendok makan minyak

4- Biarkan berfermentasi selama 30 menit di tempat

3 sendok makan susu atau

yang hangat

yogurt

5- Bagi menjadi bola yang sama dan biarkan istirahat

Dua pertiga cangkir air hangat

selama 10 menit
6- Panaskan toko roti dan taruh di api paling tinggi
7- Gulung adonan dan masukkan ke dalam toko roti,
biarkan hingga mulai mengembang dan balik lalu tutup toko roti
8- Biarkan roti menjadi cokelat selama sekitar satu
Buku ini interaktif. Saat Anda mengklik gambar
apa pun, Anda akan diarahkan ke tautan

hingga dua menit.
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Tukang
r o t i

Puding Keju dan Berry
Waktunya
Memasak

10:00

Waktu
Persiapan

Resep

20:00

Total
Waktu

Bahan-bahan

1- Campur semua bahan dengan baik, kecuali roti.

Roti brioche, potong dadu atau

2- Bagikan roti dalam nampan kue listrik Home Elek,

croissant

lalu tambahkan campuran keju dan bagikan buah beri.

200 gram krim keju

3- Panaskan roti dengan api sedang dan panggang

1 cangkir susu

selama 6-10 menit

3/4 tiga perempat cangkir gula

4- Taburi dengan gula bubuk dan sajikan panas.

2 telur
1 sendok teh vanili
blueberry

Buku ini interaktif. Saat Anda mengklik gambar
apa pun, Anda akan diarahkan ke tautan

10:00
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Tukang
r o t i

Omelet Daging dan Kentang
12:00

Waktunya
Memasak

20:00

Waktu
Persiapan

Resep

32:00

Total
Waktu

Bahan-bahan

1- Siapkan isian: taruh sedikit mentega di wajan di atas

adonan:

kompor, lalu

2 telur

Tambahkan daging, bumbu dan pasta tomat, lalu aduk

1/2 cangkir yoghurt

hingga daging matang

1/2 setengah cangkir minyak

Lalu masukkan kentang.

1 cangkir tepung

2- Siapkan adonan dengan mencampurkan semua ba-

sejumput garam

han hingga menjadi adonan yang kental

1 sendok makan baking pow-

Kemudian masukkan daging dan bahan lainnya.

der

3- Olesi loyang dengan minyak, lalu tuang adonan dan
taburi dengan biji wijen.

Sisa bahan:

4- Tempatkan baker di atas api kecil, lalu biarkan sam-

250 gr daging cincang

pai omelet kecoklatan di kedua sisinya.

2 kentang tumbuk dan rebus
garam/lada hitam
paprika
Buku ini interaktif. Saat Anda mengklik gambar
apa pun, Anda akan diarahkan ke tautan

bubuk bawang putih
1 sendok makan pasta tomat
bawang hijau
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Tukang
r o t i

Susu Basbousa
12:00

Waktunya
Memasak

10:00

Waktu
Persiapan

Resep

22:00

Total
Waktu

Bahan-bahan

1- Campur bahan kering dengan baik, lalu tambahkan

kering /

minyak dan krim.

1 cangkir semolina

2- Olesi nampan kue untuk rumah Anda dan tuangkan

1 cangkir susu bubuk kental

campurannya

1/2 setengah cangkir gula pasir

3- Sesuaikan remah roti menjadi 1-2, biarkan basbousa

1 sendok makan baking powder

selama 12 menit
4- Campur bahan saus susu di atas api sampai homo-

si penanya/

gen, lalu minum basbousa.

1/2 setengah cangkir minyak

5- Hiasi dengan krim kocok dan stroberi

1 karton krim
saus susu:
1/3 cangkir susu evaporasi
1 cangkir krim kocok
Buku ini interaktif. Saat Anda mengklik gambar
apa pun, Anda akan diarahkan ke tautan

1/4 cangkir susu kental manis
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Penggorengan Udara

Bagian

Penggo
-rengan
Udara

kentang goreng pedas
Waktunya
Memasak

30:00

15:00

Waktu
Persiapan

Total
Waktu

Bahan-bahan

Panjat kentang setengah datar

1 kentang besar

Lalu potong dadu

peterseli cincang

Dalam mangkuk besar, campur peterseli, rem-

3 siung bawang putih, geprek

pah-rempah,

1/2 sendok teh lada hitam

dan

minyak

zaitun

Lalu masukkan kentang yang sudah dipotong dadu,

Sendok kecil jinten

aduk rata

Sendok kecil bumbu campur

Kami memasukkannya ke dalam air fryer sampai ma-

1/2 sendok kecil kunyit

tang (sekitar satu jam)

Sendok kecil molase delima
2 sendok makan minyak zaitun

Buku ini interaktif. Saat Anda mengklik gambar
apa pun, Anda akan diarahkan ke tautan

Resep

45:00
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Penggo
-rengan
Udara

Ayam Panggang
40:00

Waktunya
Memasak

10:00

Waktu
Persiapan

Resep

50:00

Total
Waktu

Bahan-bahan

1- Dalam mangkuk, masukkan bawang putih, bawang

1 ayam utuh

merah, garam, lada hitam, paprika, jinten, kunyit, rose-

2 siung bawang putih dihaluskan

mary, jus lemon dan minyak zaitun, campur bahan

1 sendok makan bawang bom-

sampai tumpang tindih.

bay parut

2- Tambahkan ayam dan aduk dengan bumbunya.

1/4 sendok teh garam

Masukkan semua bahan ke dalam grill bag dan masuk-

1/4 sendok teh lada hitam

kan ke dalam lemari es selama 4 sampai 5 jam sampai

1/4 sendok teh paprika

ayam menyerap bumbunya.

1/4 sendok teh jinten

3- Panaskan oven listrik hingga 200 derajat Celcius,

1/4 sendok teh kunyit

masukkan tas ke dalam nampan oven dan masukkan

1 sendok teh rosemary

ke dalam oven selama 30 menit sampai ayam matang.

1 sendok makan jus lemon

4 - Keluarkan baki dari oven dan keluarkan kantong

2 sendok makan minyak zaitun

oven dengan hati-hati. Letakkan ayam di atas nampan
oven dan masukkan kembali ke dalam oven sampai
Buku ini interaktif. Saat Anda mengklik gambar
apa pun, Anda akan diarahkan ke tautan

berubah menjadi merah.
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Penggo
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Udara

Ayam Parmesan
Waktunya
Memasak

10:00

Waktu
Persiapan

Resep

50:00

Total
Waktu

Bahan-bahan

1- Panaskan oven terlebih dahulu

4 dada ayam (fillet dibelah dua)

2- Tempatkan ayam di antara kertas roti dan goreng

1/2 sendok teh garam

sampai menjadi tipis seperti steak.

1/4 sendok teh lada hitam

3. Bumbui ayam dengan garam dan merica.

2 telur

4- Kocok telur dalam mangkuk.

1 cangkir rusk (kue yang dihancur-

5- Campur cangkir keju Parmesan dengan remah roti

kan)

dalam mangkuk.

1/2 cangkir keju Parmesan (parut)

6- Lumuri ayam dengan tepung terigu, lalu gulingkan ke

2 sendok makan tepung

dalam telur yang sudah dikocok sampai tertutup.

1 cangkir minyak sayur

7- Pindahkan ayam ke remah roti dan piring keju dan

1/2 cangkir saus marinara siap pa-

tutupi dari semua sisi.

kai

8- Biarkan ayam selama 15 menit dalam rendaman.

1/4 cangkir keju mozzarella (potong

9- Goreng ayam dalam air fryer, aduk hingga kecoklatan

kotak kecil)

dan garing.

1/4 cangkir kemangi (segar dan

10- Setelah kecoklatan, masukkan ayam ke dalam piring

cincang)

oven dan oleskan saus marinara di atasnya, keju mozza-

1/2 cangkir keju provolone (parut)

rella, basil cincang, keju provolone, dua sendok makan

1/4 cangkir keju Parmesan (parut /

keju Parmesan dan minyak zaitun.

ekstra)

11- Masukkan piring ke dalam oven dan biarkan selama

1 sendok makan minyak zaitun

Buku ini interaktif. Saat Anda mengklik gambar
apa pun, Anda akan diarahkan ke tautan

40:00

20 menit sampai keju meleleh dan wajah menjadi merah.
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Udara

Sayap Ayam
20:00

Waktunya
Memasak

10:00

Waktu
Persiapan

Resep

30:00

Total
Waktu

Bahan-bahan

1- Masukkan sayap ayam ke dalam mangkuk besar,

2 kilo sayap ayam

tambahkan yoghurt dan aduk rata.

1/4 cangkir buttermilk atau susu
iga

2- Di wadah lain, masukkan tepung terigu, bumbu bar-

1/4 cangkir tepung

beque, garam dan lada hitam, lalu aduk rata.

Secukupnya bumbu ayam bakar
Garam dan lada hitam secuku-

3- Masukkan sayap ayam ke dalam campuran tepung

pnya

satu per satu sehingga dilapisi dengan campuran dari

minyak goreng

semua sisi. Kemudian olesi keranjang air fryer dengan
sedikit minyak goreng lalu taruh sayap ayam hingga
menjadi satu lapisan (goreng secara bertahap jika
perlu karena tidak perlu ditumpuk untuk memastikan
kematangan yang baik).
Buku ini interaktif. Saat Anda mengklik gambar
apa pun, Anda akan diarahkan ke tautan

4- Masak ayam selama 20 menit dengan api paling
besar, hati-hati untuk membaliknya setiap 5 menit.
5- Setelah memastikan sayap ayam benar-benar matang, keluarkan dari wajan dan sajikan segera.
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Penggo
-rengan
Udara

Dada Ayam Cabai
23:00

Waktunya
Memasak

15:00

Waktu
Persiapan

Resep

40:00

Total
Waktu

Bahan-bahan

1- Dalam mangkuk, campur tepung dengan semua

Dada ayam tanpa tulang dan

bumbu.

kulit.

2- Dalam mangkuk terpisah, kocok telur dan susu ber-

2 cangkir tepung.

sama-sama.

3 sendok teh garam.

3. Potong ayam menjadi dua bagian.

1 sendok teh lada hitam.

4- Celupkan potongan ayam ke dalam campuran telur,

1/2 sendok teh cabai (opsional).

susu dan kemudian ke dalam campuran tepung.

1/2 sendok teh paprika.

5- Ulangi langkah 4 sampai ayam tertutup dua kali.

1 telur.

6- Masak dalam air fryer selama 23 menit, balikkan

1 cangkir susu.

ayam setelah sekitar 15 menit.

1/2 cangkir saus buffalo frank

7- Biarkan ayam beristirahat di piring sambil meny-

(jika tersedia)

iapkan saus.

2 sendok makan mentega.

8- Campurkan saus pedas dan mentega dalam
mangkuk tahan microwave dan masak selama 30 detik,
Buku ini interaktif. Saat Anda mengklik gambar
apa pun, Anda akan diarahkan ke tautan

aduk hingga meleleh.
9- Masukkan ayam ke dalam tas atau wadah dengan
penutup dan tuangkan saus di atas ayam, kocok sampai ayam benar-benar tertutup.
10- Sajikan dengan saus peternakan (atau keju bleu)
dan batang seledri.
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Penggo
-rengan
Udara

Taco Bell Rolls
10:00

Waktunya
Memasak

10:00

Waktu
Persiapan

Resep

20:00

Total
Waktu

Bahan-bahan

1- Masak daging di atas kompor, lalu tambahkan bumbu,

Kilo daging cincang

1 & 1/2 gelas air dan didihkan.

2 sendok makan bumbu campur

2- Biarkan di atas api kecil, sampai benar-benar matang.

1 & 1/3 cangkir air

3- Di tengah setiap tortilla, masukkan daging dalam

6 potong roti tortilla besar

jumlah sedang, 4 sendok makan keju nacho, 1 sendok

3 buah tomat

teh krim, sepotong selada, sepotong tomat, dan sepo-

12 potong keju nacho

tong keju Meksiko.

selada cincang

4- Untuk menutup, celupkan ujung-ujungnya ke atas, di

Keju Campuran Meksiko

tengahnya, itu akan terlihat seperti roda yang berputar,

krim asam

ulangi 2 dan 3 dengan putaran yang tersisa.

Minyak sayur

5- Semprot keranjang atau rak penggorengan dengan
minyak.
6- Tempatkan air fryer menghadap ke bawah, dan semprot lagi dengan minyak.
Buku ini interaktif. Saat Anda mengklik gambar
apa pun, Anda akan diarahkan ke tautan

7- Masak selama 2 menit atau sampai berwarna
ke e m a s a n .
8- Dengan menggunakan sendok, balikkan dengan hati-hati dan semprotkan kembali.
9- Masak selama dua menit lagi dan ulangi prosesnya
dengan sisa kuantitas.
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Penggo
-rengan
Udara

kentang goreng wedges
23:00

Waktunya
Memasak

7:00

Waktu
Persiapan

Resep

30:00

Total
Waktu

Bahan-bahan

1- Tanpa mengupas, potong kentang menjadi poton-

4-5 kentang ukuran sedang

gan-potongan yang relatif tebal.

1 telur

2- Kocok telur dan susu dalam mangkuk berukuran sedang.

1/2 cangkir susu

3- Masukkan irisan kentang ke dalam campuran dan celup-

2 sendok teh garam

kan dengan baik.

1/2 sendok teh lada hitam

4. Dalam mangkuk lain, campurkan tepung, garam, bubuk

1 sendok teh paprika

bawang putih, paprika dan lada hitam di dalamnya dan

1/2 sendok teh bubuk bawang

aduk hingga rata.

putih

5- Ambil irisan kentang dan tutup dengan campuran

1 cangkir tepung serbaguna

tepung, pastikan untuk menutupi semua sisi, lalu kibaskan
tepung berlebih.
6- Olesi bagian bawah air fryer atau penggorengan, jika
ada, dengan sedikit minyak, lalu letakkan irisan kentang
berdampingan.13 menit atau sampai berwarna keemasan.
Buku ini interaktif. Saat Anda mengklik gambar
apa pun, Anda akan diarahkan ke tautan

7- Gerimis kentang dengan sedikit minyak. Biarkan pada
api paling tinggi selama 11-13 menit atau sampai berubah
menjadi keemasan.
8- Balikkan di sisi lain dan biarkan selama 10 menit lagi. Makan dengan saus tomat atau mayones.
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Penggo
-rengan
Udara

Nugget Buncis
8:00

Waktunya
Memasak

40:00

Waktu
Persiapan

Resep

48:00

Total
Waktu

Bahan-bahan

1- Potong dada ayam menjadi 3 bagian seukuran jari.

1/2 kilo dada ayam tanpa

2- Tambahkan potongan ayam ke dalam acar jus dan biarkan di

tulang, tanpa kulit

lemari es selama 30 menit.

3 sendok makan gula halus

3- Kocok susu dan telur bersama-sama dan sisihkan.

1 telur

4- Campur bahan kering, aduk rata.

1 cangkir susu

5- Keluarkan ayam dari lemari es, tiriskan dan masukkan mas-

2 sendok teh garam

ing-masing ke dalam adonan kering, ke adonan cair, lalu kem-

1 & 1/2 cangkir tepung

balikan ke adonan kering pastikan tertutup rapat, buang kelebi-

1 & 1/2 sendok teh lada

hannya.

1/2 sendok teh paprika

6- Semprot bagian bawah air fryer dengan sedikit minyak zaitun,

minyak zaitun

masukkan satu lapis ayam dan taburi dengan sedikit minyak.

1 cangkir dill cincang

7- Biarkan selama 8 menit, atau sampai berwarna keemasan,
pada api paling tinggi dalam penggorengan udara.
Buku ini interaktif. Saat Anda mengklik gambar
apa pun, Anda akan diarahkan ke tautan

8- Putar di sisi lain, setelah setengah periode berlalu.
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Penggo
-rengan
Udara

Ayam Goreng Pop Corn
10:00

Waktunya
Memasak

06:00 :00

Waktu
Persiapan

Resep

06:10 :00

Total
Waktu

Bahan-bahan

1- Dalam mangkuk besar, tambahkan ayam dan bahan

1 kilo dada ayam, potong

utama.

kecil-kecil

2- Rendam campuran dalam lemari es selama minimal

2 cangkir susu almond (bisa

2 jam, hingga 6 jam.

diganti dengan susu biasa)

3. Dalam mangkuk dangkal yang besar, campurkan

1 sendok teh garam

bahan kering.

1/2 sendok teh lada hitam

4- Setelah marinasi, masukkan ayam ke dalam ba-

1/2 sendok teh cabai merah

han kering, kibaskan sisa tepung, lalu rendam kembali

yang dihancurkan

sebentar di marinade, lalu

semprotan minyak

tupi setiap potongan ayam sepenuhnya. Pastikan un-

bahan kering

tuk mengibaskan campuran tepung berlebih dengan

3 cangkir tepung

lembut.

3 sendok teh garam

5- Gerimiskan minyak zaitun di bagian bawah dan

2 sendok teh lada hitam

samping wajan. Letakkan ayam di lapisan yang rata.

2 sendok teh paprika

Buku ini interaktif. Saat Anda mengklik gambar
apa pun, Anda akan diarahkan ke tautan

Celupkan kedua kalinya ke dalam bahan kering, menu-

Sisihkan sisa ayam.
6- Gerimis ayam di atasnya dengan sedikit minyak zaitun, lalu masukkan ke dalam air fryer.
7- Masak dalam air fryer pada suhu tertinggi selama 10
menit, dengan mempertimbangkan membalik setelah
setengah periode.
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Penggo
-rengan
Udara

Pasta Krim dan Parmesan
Ayam Renyah
20:00

Waktunya
Memasak

15:00

Waktu
Persiapan

Resep

35:00

Total
Waktu

Bahan-bahan

1- Celupkan dada ayam ke dalam campuran susu. An-

Semacam spageti

gkat dan lapisi dengan tepung terigu, lalu kembalikan

2 cangkir krim masak

ke adonan susu, lalu tutup dengan tepung panir dan

Seperempat cangkir jus lemon

parmesan.

peterseli

2- Tempatkan dalam penggorengan udara Homeelec

4 siung bawang putih

pada 200 derajat selama 20 menit.

50 gram mentega

3- Naiki pasta dan masukkan ke dalam wajan dengan

keju parmesan parut

mentega, lalu bawang putih dan tumis sampai agak

ayam:

kecoklatan, lalu tambahkan jus lemon dan krim

Dada ayam empuk (tipis)

Peterseli dan Parmesan, lalu taruh pasta di atas cam-

Campuran perendaman:

puran krim.

leben

4- Pasta disajikan dengan ayam dan taburan peterseli.

Garam, lada hitam dan bubuk bawang
putih
Sisa bahan:
Buku ini interaktif. Saat Anda mengklik gambar
apa pun, Anda akan diarahkan ke tautan

roti panggang
tepat
keju parmesan parut

C l i c k
to see
the recipe
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Penggo
-rengan
Udara

Daging Kofta Dengan Keju
15:00

Waktunya
Memasak

10:00

Waktu
Persiapan

Resep

25:00

Total
Waktu

Bahan-bahan

1- Bumbui daging dengan garam, merica dan rem-

Setengah kilo daging sapi cin-

pah-rempah, lalu tambahkan bawang bombay dan

cang

peterseli, uleni hingga rata.

peterseli cincang

2- Bagi daging menjadi bola-bola berukuran sedang

1 bawang bombay parut

dan bercabang dengan gerakan melingkar di atas ker-

Garam dan lada hitam

tas lilin, lalu isi dengan mozzarella dan tutup rapat.

1 sendok teh (paprika - jinten -

3- Tempatkan kofta di penggorengan udara rumah

bubuk bawang putih)

Anda pada 200 derajat selama 15 menit.

1/4 cangkir rusk

4- Sajikan dengan kentang tumbuk.
Isian:

Buku ini interaktif. Saat Anda mengklik gambar
apa pun, Anda akan diarahkan ke tautan

Keju mozzarella
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Penggo
-rengan
Udara

Salad Okra Renyah
Waktunya
Memasak

15:00

Waktu
Persiapan

Resep

33:00

Total
Waktu

Bahan-bahan

1- Campur tepung buncis dengan tepung kanji, bumbu

1 buah kentang ukuran besar, potong kotak

dan garam

1 cangkir okra dibersihkan dan ditekan

2- Aduk kentang ke dalam campuran tepung buncis

Ukuran kecil lebih disukai

dan sisihkan, lalu aduk okra dalam campuran

1 cangkir tepung buncis

3- Panaskan Homeelec Air Fryer Anda, lalu masukkan

Seperempat cangkir pati

okra dan kentang ke dalamnya.

1 sendok teh bubuk bawang bombay

4- Atur air fryer pada suhu 180-200 selama 18 menit.

1 sendok teh bumbu lemon

5- Siapkan saus: nyalakan sedikit minyak, lalu tomat

Alternatif bumbu lemon:

dan pasta tomat, lalu jus lemon, garam, dan merica

Kunyit, bubuk bawang putih, lada hitam dan kulit

yang dihancurkan

lemon

Biarkan hingga berat dan sdt.

1 sendok teh paprika

6- Dalam piring saji, letakkan satu lapis selada, lalu

1 sendok teh ketumbar kering

peterseli, daun bawang, paprika, satu lapis kentang,

2 sendok teh garam

okra, dan terakhir saus merah, dan hiasi dengan sedikit

cangkir selada cincang

kacang pinus.

cangkir paprika berwarna cincang
Setengah cangkir peterseli cincang
cangkir bawang hijau cincang
Kacang pinus panggang atau goreng, untuk hiasan
Bahan saus:
1 buah tomat besar, peras
1 sendok teh pasta tomat
jus lemon
Setengah sendok teh bawang putih yang dihancurkan
Setengah sendok teh garam
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apa pun, Anda akan diarahkan ke tautan
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Penggo
-rengan
Udara

Taco
20:00

Waktunya
Memasak

60:00

Waktu
Persiapan

Resep
1- Campur susu dengan cabai merah, bumbu halus dan

01:20:00

Total
Waktu

Bahan-bahan
3 dada ayam, potong-potong besar

bawang putih, lalu masukkan dada ayam
2- Biarkan rendaman selama setidaknya satu jam.

untuk bumbu /

3- Keluarkan bumbu marinasi dari dada ayam dan

1 cangkir susu

celupkan ke tepung silau, lalu ke telur, lalu

1 sendok teh bubuk cabai merah

roti panggang

1 sendok teh bumbu campur

4- Panaskan Penggorengan Udara Homeelec

1 sendok teh bubuk bawang putih

5- Tempatkan di air fryer pada 170 derajat selama 12
menit.

Untuk mencelupkan dada ayam/

6- Campur bahan untuk saus dengan baik dalam mixer

Tepung, telur, dan rusk yang mem-

listrik.

pesona

7- Sajikan ayam dengan roti tortilla panggang, saus,
dan salad selada

saus /

Kubis dan lemon.

1 bungkus yogurt atau krim asam
Buku ini interaktif. Saat Anda mengklik gambar
apa pun, Anda akan diarahkan ke tautan

cangkir peterseli dan ketumbar
2 siung bawang putih, jus lemon secukupnya
2 sendok makan minyak zaitun

C l i c k
to see
the recipe
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Penggo
-rengan
Udara

Ayam Shish Tawook
10:00

Waktunya
Memasak

30:00

Waktu
Persiapan

Resep
1- Panaskan Homeelec Air Fryer hingga 200 .

40:00

Total
Waktu

Bahan-bahan
Bahan Ayam Shish Tawook:

2- Tempatkan shish tawook di penggorengan selama
10 hingga 12 menit

3 potong dada ayam potong-potong

3- Sajikan panas dengan nasi putih

1 kotak yogurt
1 lemon (diperas)
1 sendok teh bumbu campur
1 sendok teh bawang putih yang dihancurkan
1 sendok makan minyak zaitun
1 sendok teh mustard
Garam dan lada hitam
(Biarkan ayam dalam rendaman selama
setengah jam, masukkan ke dalam panggan-

Bahan Shish Tawook:
daging awsal
Kecap, bawang putih tumbuk, lada hitam
(Campuran ditempatkan pada daging dan
kemudian di panggangan dengan jamur)

C l i c k
to see
the recipe
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Penggo
-rengan
Udara

Falafel
10:00

Waktunya
Memasak

15:00

Waktu
Persiapan

Resep

25:00

Total
Waktu

Bahan-bahan

1- Campur semua bahan jadi satu.

2 cangkir buncis (rendam da-

2- Bentuk falafel dalam bentuk cakram.

lam air selama 12 jam)

3- Panaskan Penggorengan Listrik Homeelec hingga

Sepertiga cangkir peterseli

180 .

Setengah cangkir ketumbar

4- Masukkan falafel ke dalam penggorengan, segera

cangkir bawang hijau

setelah dibentuk, dan biarkan sampai kecoklatan di

setengah bawang

kedua sisinya

2 siung bawang putih

5- Sajikan panas atau masukkan ke dalam wadah

1 sendok makan minyak

kedap udara untuk disimpan sampai disajikan dan di-

1 sendok teh jinten

makan

1 sendok teh ketumbar kering
1 sendok teh soda kue
2 sendok teh garam

Buku ini interaktif. Saat Anda mengklik gambar
apa pun, Anda akan diarahkan ke tautan

1 sendok teh lada hitam

C l i c k
to see
the recipe
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Pengaduk Elektrik

Bagian

Pengaduk
Elektrik

Donut
05:00

Waktunya
Memasak

01:05:00

Waktu
Persiapan

Resep

Total
Waktu

01:10:00

Bahan-bahan

1- Uleni semua bahan adonan, kecuali mentega, den-

4 cangkir tepung

gan mixer Home Elek, lalu tambahkan mentega secara

2 sendok teh ragi

bertahap dan uleni selama 5 menit.

1

2- Biarkan berfermentasi selama satu jam, taburi

powder

sedikit tepung di permukaan kerja dan gulung adonan

Seperempat cangkir gula

hingga ketebalan 1/2 inci

1 cangkir susu hangat

3- Kemudian bentuk dengan pemotong donat dan di-

2 kuning telur

amkan selama 15 menit.

1 sendok teh vanili

4- Goreng dalam minyak panas 180 derajat, biarkan

50 gram mentega lunak

setengah

sendok

baking

hingga kecoklatan dari bawah, balik dan biarkan hingga kecoklatan.

Buku ini interaktif. Saat Anda mengklik gambar
apa pun, Anda akan diarahkan ke tautan

5- Tutup dengan gula bubuk atau cokelat leleh
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Pengaduk
Elektrik

Babka Kayu Manis dan Jeruk
25:00

Waktunya
Memasak

60:00

Waktu
Persiapan

Resep

01:25:00

Total
Waktu

Bahan-bahan

1- Siapkan adonan:

4 cangkir tepung

Ayak tepung dengan baking powder, garam dan kayu

100 g mentega - suhu ruang

manis.

1 cangkir susu hangat

2- Dalam mangkuk mixer berdiri Homeelec, tambahkan

1 sendok makan ragi

susu, ragi dan gula, aduk, lalu biarkan selama 5 menit

1 sendok makan gula

agar ragi bereaksi.

1/4 cangkir madu

3- Tambahkan madu, telur, vanili dan kulit jeruk, aduk

2 telur

rata, lalu tambahkan campuran tepung, dan sambil diu-

1/2 sendok teh garam

leni, tambahkan mentega secara bertahap.

1 sendok teh baking powder

4- Menguleni terus selama 10 menit sampai adonan

1 sendok teh kayu manis

menjadi lembut dan halus. Biarkan hingga fermentasi

1 sendok teh vanili

selama 45 menit.

1 sendok makan kulit jeruk

menjadi strip memanjang lebar yang diolesi dengan

Campuran lemak:

campuran lemak dan kemudian dibentuk menjadi lipatan

100 gram mentega

kecil.

Tiga perempat cangkir gula merah basah

6- Masukkan ke dalam cetakan persegi panjang kecil,

1 sendok makan setengah kayu manis

Buku ini interaktif. Saat Anda mengklik gambar
apa pun, Anda akan diarahkan ke tautan

5- Setelah fermentasi, adonan digulung dan dipotong

olesi mentega, biarkan berfermentasi selama 30 menit,
lalu lap dengan sedikit telur kocok dengan susu.
7- Panggang dalam oven yang sudah dipanaskan sebelumnya pada suhu 180 derajat selama 25 menit, sampai
kecoklatan.
8- Ini adalah truk yang melukis sedikit mentega yang
dicampur dengan madu, dengan taburan gula.
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Pengaduk
Elektrik

Cheese Pastries with
Brown Flour
05:00

Waktunya
Memasak

01:05:00

Waktu
Persiapan

Resep

01:10:00

Total
Waktu

Bahan-bahan

1- Dalam mangkuk mixer berdiri Homeelec, campur

1 setengah cangkir tepung coklat

susu, air, gula, minyak, ragi, baking powder dan susu

1 setengah cangkir tepung putih

bubuk.

Tiga perempat cangkir susu

2- Tambahkan tepung sedikit demi sedikit hingga

Setengah cangkir air

adonan kalis, lalu tambahkan garam, dan uleni selama

3 sendok makan gula

5 menit.

Setengah cangkir minyak

3- Diamkan selama setengah jam, lalu bentuk dan isi

Seperempat sendok teh garam

dengan isian keju.

Sendok teh baking powder

4- Olesi wajah dengan telur kocok dengan susu evap-

satu sendok makan ragi.

orasi.

5 sendok makan susu bubuk

5- Panggang dalam oven dengan suhu 180 derajat
Isi keju:
Keju feta - keju halloumi parut - keju
mozzarella - keju cair - mint - peterseli

Buku ini interaktif. Saat Anda mengklik gambar
apa pun, Anda akan diarahkan ke tautan

hingga berwarna cokelat keemasan.

88

Download
Download
App
App

Pengaduk
Elektrik

Marsa
05:00

Waktunya
Memasak

12:00

Waktu
Persiapan

Resep

17:00

Total
Waktu

Bahan-bahan

1- Uleni bahan adonan di dalam stand mixer Home

untuk adonan/

Elec sampai terbentuk adonan yang kohesif dan di-

2 dan seperempat cangkir tepung

amkan selama 10 menit.

Seperempat cangkir minyak

2- Gulung di roti listrik sampai kecokelatan di kedua

Tiga perempat cangkir air hangat

sisi, lalu potong dengan lampiran yang disertakan den-

1/4 sendok teh garam

gan Home Kneader.
3- Hancurkan pisang dengan garpu dan tambahkan ke

sisa bahan

roti cincang sampai menjadi koheren. Tambahkan roti

pisang pipih

tidak beragi ke dalamnya dan aduk sampai menjadi

sayang

koheren.

ghee

4- Tempatkan di piring saji dan taburi dengan ghee

Buku ini interaktif. Saat Anda mengklik gambar
apa pun, Anda akan diarahkan ke tautan

dan madu.
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Pengaduk
Elektrik

Cookies
Waktunya
Memasak

10:00

Waktu
Persiapan

Resep

20:00

Total
Waktu

Bahan-bahan

1- Ayak tepung dengan baking powder, baking soda,

2 cangkir tepung.

garam dan kanji

100 gram mentega batangan

2- Dengan mixer rumah, kocok mentega dengan gula

Setengah cangkir gula merah

sampai menjadi campuran krim, lalu tambahkan telur

muda basah.

dan aduk dengan kecepatan rendah

Seperempat cangkir gula putih.

3- Tambahkan campuran tepung dan cokelat.

telur besar

4- Ambil sejumlah kue dan isi dengan kubus dan bola

kuning telur;

cokelat susu.

1 sendok makan vanila.

5- Panggang pada suhu 200 derajat dari bawah se-

Setengah sendok teh baking

lama 10 menit.

powder.

6- Sajikan hangat dan simpan dalam wadah kedap

Setengah sendok teh soda kue.

udara.

Setengah sendok teh garam.
sendok teh tepung
275gm

butiran

cokelat

semi-manis

Buku ini interaktif. Saat Anda mengklik gambar
apa pun, Anda akan diarahkan ke tautan

10:00
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Pengaduk
Elektrik

Campuran Berries dan Kue
Almond
20:00

Waktunya
Memasak

10:00

Waktu
Persiapan

Resep

30:00

Total
Waktu

Bahan-bahan

1- Ayak tepung terigu, almond, gula pasir, baking pow-

1 cangkir tepung

der dan garam

1 cangkir tepung almond giling

2- Di Home Mixer, kocok mentega dan gula den-

150 gram mentega

gan kecepatan sedang hingga menjadi adonan yang

3/4 tiga perempat cangkir gula

creamy, lalu masukkan telur secara bertahap, lalu ek-

3 telur

strak vanilla dan almond.

1 sendok teh baking powder

3- Tambahkan campuran tepung yang sudah diayak

1/4 sendok teh garam

dan aduk dengan kecepatan rendah sampai campu-

1 sendok teh vanili

ran homogen.

1 sendok teh ekstrak almond

4- Sebarkan campuran dalam cetakan tart, hiasi dengan buah beri dan almond parut.
5- Panggang pada suhu 180 derajat selama 20-25
menit, sampai kecoklatan dan matang.
Buku ini interaktif. Saat Anda mengklik gambar
apa pun, Anda akan diarahkan ke tautan

6- Hiasi dengan taburan gula.
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Multi Pemanas

Bagian

M u l t i
Pemanas

Wafel Banoffee
05:00

Waktunya
Memasak

10:00

Waktu
Persiapan

Resep

15:00

Total
Waktu

Bahan-bahan

1- Masukkan telur, gula dan vanili ke dalam mangkuk

3 buah pisang

dan aduk rata, lalu tambahkan minyak dan lanjutkan

1/2 cangkir saus karamel siap

mengocok dan tambahkan susu secara bertahap

pakai

sambil terus dikocok. Letakkan baking powder di atas

1/2 cangkir krim keju

tepung, kemudian secara bertahap tambahkan tepung

1/2 cangkir biskuit

ke dalam campuran, aduk sampai campuran lengket

2 telur

terbentuk untuk Anda, dan sisihkan campuran untuk

2 cangkir tepung

menenangkan.

4 sendok teh baking powder
1/2 cangkir minyak

2- Siapkan waffle maker dengan mengoleskan sedikit

3 sendok teh gula

mentega, lalu tuang sedikit adonan dan biarkan untuk

1 & 3/4 cangkir susu

menyiapkan potongan waffle.

1/2 sendok teh vanila
1/4 batang mentega (untuk

3- Letakkan waffle yang sudah disiapkan di piring saji

pembuat wafel)
Buku ini interaktif. Saat Anda mengklik gambar
apa pun, Anda akan diarahkan ke tautan

dan mulailah menghiasnya dengan meletakkan lapisan krim keju, lalu taburkan biskuit yang dihancurkan
di atas krim, lalu sirup karamel, susun irisan pisang di
atas lapisan keju, biskuit dan lapisan sirup, taburi beberapa biskuit yang dihancurkan dan sajikan.
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M u l t i
Pemanas

Gulungan Waffle Kayu Manis
05:00

Waktunya
Memasak

10:00

Waktu
Persiapan

Resep

15:00

Total
Waktu

Bahan-bahan

1- Uleni semua bahan kecuali mentega, dan setelah

70 gram mentega lunak

tercampur, tambahkan mentega dan uleni selama

2 sendok teh ragi

sepuluh menit dengan kecepatan tinggi.

2 sendok makan gula
250 gram tepung terigu

2- Tutup adonan dan biarkan berfermentasi selama 30

1/2 cangkir susu

sampai 40 menit.

sebuah telur
Sejumput garam dan vanili

3. Gilas adonan dan olesi dengan mentega dan sisa bahan isian, lalu bentuk.

pengisian
1/2 cangkir gula merah basah

4- Panggang dalam pembuat wafel.

50 gram mentega lunak
2 sendok teh kayu manis

Buku ini interaktif. Saat Anda mengklik gambar
apa pun, Anda akan diarahkan ke tautan

5- Sajikan dengan nestle dan cokelat.

100

Download
Download
App
App

M u l t i
Pemanas

Bola Pizza
05:00

Waktunya
Memasak

10:00

Waktu
Persiapan

Resep

15:00

Total
Waktu

Bahan-bahan

1- Campur semua bahan pancake sampai mendapat-

Campuran pancake:

kan adonan yang kalis.

1 telur

2- Tambahkan sisa bahan dan aduk rata.

1 cangkir tepung

3- Panaskan mesin, semprot dengan sedikit minyak

1 cangkir susu atau susu

4- Masukkan campuran ke dalam mesin, setelah

2 sendok makan gula

setengah menit, aduk setengahnya, lalu ulangi pen-

2 sendok makan minyak

gadukan sampai kita mendapatkan bola dengan war-

Setengah sendok makan baking powder

na kecoklatan yang sama di semua sisi.

1 sendok teh garam

5- Sajikan panas.

Sisa bahan:
1/4 cangkir keju cheddar
1/4 cangkir keju mozzarella
2 sendok makan zaitun hitam cincang
2 sendok makan zaitun hijau cincang
1 sendok makan bawang hijau
Buku ini interaktif. Saat Anda mengklik gambar
apa pun, Anda akan diarahkan ke tautan

1 sendok makan peterseli
1/2 sendok teh herba Italia kering
1/4 sendok teh bubuk bawang putih
1/4 sendok teh paprika
Garam dan lada hitam

C l i c k
to see
the recipe
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M u l t i
Pemanas

Pancake Mini
05:00

Waktunya
Memasak

10:00

Waktu
Persiapan

Resep

15:00

Total
Waktu

Bahan-bahan

1- Campur semua bahan dan diamkan selama 10 men-

1 telur

it

1 cangkir tepung

2- Panaskan mesin Home Mini Pancake, tuang adonan

1 cangkir susu atau susu

ke dalam mesin, biarkan hingga kecoklatan, lalu balik-

Seperempat cangkir gula

kan ke sisi satunya.

2 sendok makan minyak

3- Sajikan dengan buah-buahan dan saus cokelat atau

Setengah sendok makan bak-

karamel.

ing powder

Buku ini interaktif. Saat Anda mengklik gambar
apa pun, Anda akan diarahkan ke tautan

1 sdt vanilla cair

C l i c k
to see
the recipe
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M u l t i
Pemanas

Bola Falafel
Waktunya
Memasak

15:00

Waktu
Persiapan

Resep

Total
Waktu

20:00

Bahan-bahan

1- Campur semua bahan dalam food processor kecuali

3 telur.

tepung buncis dan baking powder

Seperempat dari sekelompok

bubuk .

peterseli.

2- Setelah menjadi campuran yang halus, tambahkan

Seperempat dari seikat ke-

sisa bahan.

tumbar.

3- Panaskan Homeelec 4 in 1 (potongan kue pop)

1 cangkir susu cair.

4- Taburi cetakan dengan minyak zaitun dan sedikit

2 siung bawang putih

wijen sangrai, lalu masukkan adonan ke dalam ceta-

Setengah

kan secara merata.

kecil

5- Biarkan hingga kecoklatan di kedua sisi.

1 sendok teh jinten.

6- Disajikan dengan saus tahini.

1 sendok teh garam.

bawang

bombay

Setengah cangkir minyak.
1 setengah cangkir tepung
buncis
1 sendok makan baking pow-

Buku ini interaktif. Saat Anda mengklik gambar
apa pun, Anda akan diarahkan ke tautan

05:00

der
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M u l t i
Pemanas

Kain krep
03:00

Waktunya
Memasak

10:00

Waktu
Persiapan

Resep

13:00

Total
Waktu

Bahan-bahan

1- Campur susu, telur, minyak, gula dan vanili, lalu tam-

1 cangkir tepung

bahkan tepung

1 cangkir susu

Dan aduk rata sampai kita mendapatkan campuran

1 telur besar

yang halus.

3 sendok makan minyak

2- Mesin rumah krep memanas.

2 sendok makan gula

3- Oleskan satu jumlah campuran, gosok dengan ger-

1 sendok teh vanili

akan melingkar menggunakan alat
kayu
4- Diamkan sampai kecoklatan dari bawah, aduk dan
biarkan selama 5 detik saja lalu angkat.
5- Sajikan dengan saus cokelat dan buah-buahan ses-

Buku ini interaktif. Saat Anda mengklik gambar
apa pun, Anda akan diarahkan ke tautan

uai selera.
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M u l t i
Pemanas

Bola Basbousa
Waktunya
Memasak

10:00

Waktu
Persiapan

Resep

15:00

Total
Waktu

Bahan-bahan

1- Campur semua bahan dengan baik.

Setengah cangkir semolina.

2- Masukkan ke dalam kantong kue dan kemudian dis-

Setengah cangkir kelapa

tribusikan di perangkat Homeelec 4*1.

1/3 dari sepertiga cangkir gula.

3- Biarkan hingga kecoklatan di kedua sisinya.

1/3 sepertiga cangkir minyak.

4- Hiasi dengan kacang dan mawar kering dan sajikan

170 gram krim

dengan sirup hangat.

1 sendok teh baking powder.
1 telur
1 sendok teh vanili

Buku ini interaktif. Saat Anda mengklik gambar
apa pun, Anda akan diarahkan ke tautan

05:00
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M u l t i
Pemanas

Cangkir Wafel
03:00

Waktunya
Memasak

10:00

Waktu
Persiapan

Resep

13:00

Total
Waktu

Bahan-bahan

1- Kocok telur dengan gula sampai lembut dan gula

1 setengah cangkir tepung

larut

yang

2- Tambahkan vanili, lalu mentega cair

1 sendok teh baking powder

3. Masukkan tepung terigu dan baking powder, aduk

3 telur

rata

Setengah cangkir gula

4- Panaskan mesin dan bersihkan dengan sedikit min-

Setengah cangkir mentega cair

yak

1 sendok teh vanili

diayak

5- Taruh 1 sendok makan di setiap cangkir, lalu matikan perangkat
6- Biarkan selama 2 hingga 3 menit atau sampai ke-

Buku ini interaktif. Saat Anda mengklik gambar
apa pun, Anda akan diarahkan ke tautan

coklatan
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M u l t i
Pemanas

Donat Cair
05:00

Waktunya
Memasak

10:00

Waktu
Persiapan

Resep

15:00

Total
Waktu

Bahan-bahan

1- Kocok telur dengan gula dan vanili, lalu tambahkan

1 telur

minyak dan susu dan aduk rata.

1 sendok makan vanilla cair

2. Tambahkan tepung terigu, baking powder, dan ga-

1/2 setengah cangkir gula pasir

ram.

3 sendok makan minyak

3- Pemanasan Awal Mesin Multifungsi Homeelec 1x6

3/4 tiga perempat cangkir susu

4- Masukkan adonan donat ke dalam kantong kue

1 cangkir tepung terlipat

5- Sebarkan di mesin, dan biarkan sampai kecoklatan

sendok makan baking powder

di kedua sisi.

sejumput garam

Di mesin atau di nampan donat dan dipanggang di
oven..

Campuran gula berwarna:

6- Hiasi dengan campuran gula berwarna.

1 cangkir gula bubuk
2 sendok makan susu

Buku ini interaktif. Saat Anda mengklik gambar
apa pun, Anda akan diarahkan ke tautan

pewarna makanan/coklat bubuk

114

Download
Download
App
App

M u l t i
Pemanas

Waffle Lemon dan
Raspberry
Waktunya
Memasak

10:00

Waktu
Persiapan

Resep

15:00

Total
Waktu

Bahan-bahan

1- Campur bahan cair dengan baik, lalu tambahkan

3/4 cangkir susu cair

sisa bahan dan aduk

Dua sendok makan minyak

Aduk rata, lalu tambahkan beberapa blueberry

sebuah telur

2- Panaskan Mesin Rumah Roti 8 * 1, yang dilengkapi

1 sendok makan vanilla cair

dengan lampiran wafel

1 sendok teh kulit lemon

3- Masukkan campuran ke dalam mesin dan biarkan

1 cangkir tepung

hingga kecoklatan di kedua sisinya.

sejumput garam

4- Hiasi dengan gula bubuk dan beri.

1 sendok makan gula
1 sendok makan baking powder

Buku ini interaktif. Saat Anda mengklik gambar
apa pun, Anda akan diarahkan ke tautan

05:00
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M u l t i
Pemanas

Jari Churros
05:00

Waktunya
Memasak

10:00

Waktu
Persiapan

Resep

15:00

Total
Waktu

Bahan-bahan

1- Nyalakan air api, mentega dan gula pasir, biarkan

1 cangkir tepung

hingga mendidih.

1 gelas air

2- Tambahkan tepung dan aduk hingga rata, lalu ma-

100 gram mentega

tikan api, lalu tambahkan telur secara bertahap, lalu

3 telur

tambahkan vanila.

1 sendok makan vanila

3- Masukkan ke dalam tas kue dan distribusikan di

sejumput garam

mesin churros dari Homeelec, biarkan cokelat di kedua

1 sendok makan gula

sisinya.
4- Ditaburi gula pasir halus dan kayu manis, dan disaji-

Buku ini interaktif. Saat Anda mengklik gambar
apa pun, Anda akan diarahkan ke tautan

kan dengan saus cokelat dan karamel.
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M u l t i
Pemanas

Churros Labu
Waktunya
Memasak

10:00

Waktu
Persiapan

Resep

15:00

Total
Waktu

Bahan-bahan

1- Campur mentega dan gula hingga menjadi adonan

60g mentega suhu ruangan

yang creamy, lalu tambahkan telur, puree labu, bumbu

Setengah cangkir gula merah

dan vanili.

1 cangkir tepung

2- Tambahkan tepung, baking powder, dan garam, lalu

1 sendok teh bumbu labu

aduk hingga tercampur rata.

Setengah sendok teh baking

3- Masukkan ke dalam tas kue dan distribusikan di

powder

mesin churros dari Homeelec, biarkan cokelat di kedua

Seperempat sendok teh garam

sisinya.

1 sendok makan pure labu

4- Olesi dengan sedikit mentega cair dan tutup den-

1 telur

gan gula pasir halus dan kayu manis.

1 sendok teh vanili

Buku ini interaktif. Saat Anda mengklik gambar
apa pun, Anda akan diarahkan ke tautan

05:00
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Pembuat jus lambat

Bagian

Pembuat
Jus
Lambat

Jus Hijau
Waktunya
Memasak

05:00

Waktu
Persiapan

Resep

10:00

Total
Waktu

Bahan-bahan

Semua buah dan sayuran dijus dengan slow juicer

apel hijau atau kuning

Homeelec

Timun
daun mint
Kiwi
nanas
lemon kupas

This book is interactive. When you click on any
image, you will be directed to a link

05:00

Download
App

Pembuat
Jus
Lambat

Berry Colada
Waktunya
Memasak

05:00

Waktu
Persiapan

Resep

07:00

Total
Waktu

Bahan-bahan

Semua buah dan sayuran dijus dengan slow juicer

2 apel hijau atau merah

Homeelec

1 cangkir nanas
Setengah cangkir blackberry
cangkir raspberry merah
1 lemon, tanpa kulitnya
Pemanis: 1 sendok teh gula
atau madu

Buku ini interaktif. Saat Anda mengklik gambar
apa pun, Anda akan diarahkan ke tautan

02:00
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Pembuat
Jus
Lambat

Jus Nanas yang
Menyegarkan
Waktunya
Memasak

02:00

Waktu
Persiapan

Resep

04:00

Total
Waktu

Bahan-bahan

Semua buah dan sayuran dijus dengan slow juicer

Setengah nanas

Homeelec

2 mentimun
2 apel hijau
daun mint

Buku ini interaktif. Saat Anda mengklik gambar
apa pun, Anda akan diarahkan ke tautan

02:00
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Pembuat
Jus
Lambat

Sorbet Buah
Waktunya
Memasak

05:00

Waktu
Persiapan

Resep

10:00

Total
Waktu

Bahan-bahan

Aksesori es krim yang disertakan dengan juicer lambat

mangga beku

Homeelec digunakan.

stroberi beku
buah beri beku

Buku ini interaktif. Saat Anda mengklik gambar
apa pun, Anda akan diarahkan ke tautan

05:00
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Pembuat
Jus
Lambat

Sorbet Pir Berduri
Waktunya
Memasak

05:00

Resep

Waktu
Persiapan

10:00

Total
Waktu

Bahan-bahan

Aksesori es krim yang disertakan dengan juicer lambat

Pir berduri beku

Homeelec digunakan.

beri hitam beku
stroberi beku
jambu beku
Pemanis:
Susu kental manis - secukupnya, sorbet pir berduri

Buku ini interaktif. Saat Anda mengklik gambar
apa pun, Anda akan diarahkan ke tautan

05:00
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Penggiling

Bagian

Penggiling
B e s i

Campuran Tujuh Rempah
00:00
02:00

Waktunya
Memasak

00:00
10:00

Waktu
Persiapan

Resep

12:00
00:00

Total
Total
Waktu
Waktu

Bahan-bahan

1- Masukkan lada hitam, polong kapulaga, cengkeh, biji

3 sendok makan lada hitam

ketumbar, batang kayu manis, pala dan polong ketum-

2 sendok makan jinten

bar ke dalam nampan oven dan masukkan ke dalam

1 sendok makan ketumbar love

oven dengan api sedang selama sepuluh menit.

1/2 sendok makan kapulaga
2 buah pala

2- Biarkan campuran rempah-rempah menjadi dingin

1 sendok makan cengkeh

sepenuhnya

1/2 batang kayu manis

3- Pecahkan pala
4- Kami memasukkan semua bumbu ke dalam penggiling besi Homeelec

ke dalam wadah kedap udara
6- Bumbu yang sudah dicampur atau tujuh bumbu siap
digunakan

Buku ini interaktif. Saat Anda mengklik gambar
apa pun, Anda akan diarahkan ke tautan

5- Setelah menggiling biji-bijian dengan baik, masukkan
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Penggiling
B e s i

Rempah Masala India
00:00
02:00

Waktunya
Memasak

00:00
10:00

Waktu
Persiapan

Resep

12:00
00:00

Total
Total
Waktu
Waktu

Bahan-bahan

1- Masukkan semua bahan ke dalam wajan anti leng-

15 gram jinten love

ket dan biarkan di atas api sedang, aduk terus selama

10 gram kapulaga hitam India

beberapa menit sampai bahan matang dan aromanya

25 gram lada hitam

keluar.

15 gram kapulaga hijau
30 gram ketumbar love

2- Biarkan bumbu hingga benar-benar dingin, kupas

10 gram biji adas

kapulaga hitam dan pecahkan palanya

6 gram cengkeh
4 batang kayu manis ukuran

3- Masukkan semua bahan ke dalam penggiling besi

sedang

Homeelec dan aduk hingga menjadi bubuk

6 gram fuli
1/4 sendok teh kunyit

kedap udara dan simpan di tempat yang kering sam-

3 gram jahe bubuk

pai digunakan

1 buah pala
Buku ini interaktif. Saat Anda mengklik gambar
apa pun, Anda akan diarahkan ke tautan

3 gram daun salam
4- Tempatkan campuran bumbu masala dalam wadah
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Penggiling
B e s i

Campuran Qasim
00:00
02:00

Waktunya
Memasak

00:00
10:00

Waktu
Persiapan

Resep

12:00
00:00

Total
Total
Waktu
Waktu

Bahan-bahan

Masukkan kapulaga dan jelai di pabrik besi Homeelec

1 sendok makan biji kapulaga

dan giling.

1 sendok teh susu kering
1/2 sendok teh jahe giling

Campur kapulaga dan barley dengan kunyit, susu dan

1 sendok makan jelai

jahe.

1 sendok makan kunyit

Masukkan campuran tersebut ke dalam wadah kedap
udara dan gunakan seperlunya dalam jumlah 1 sendok

Buku ini interaktif. Saat Anda mengklik gambar
apa pun, Anda akan diarahkan ke tautan

makan untuk teko kopi 1 liter.
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Penggiling
B e s i

Pasar Emirates
00:00
02:00

Waktunya
Memasak

00:00
10:00

Waktu
Persiapan

Resep

12:00
00:00

Total
Total
Waktu
Waktu

Bahan-bahan

1- Masukkan semua biji-bijian ke dalam wajan anti

1/4 cangkir kunyit

lengket dan biarkan di atas api sedang sampai tercium

1/4 cangkir lada hitam

aroma sedap dari biji-bijian

1 sendok teh jinten love
1 sendok teh ketumbar love

2- Biarkan kacang benar-benar dingin

1 sendok teh jahe
1 sendok teh kapulaga

3- Kami menempatkan jumlah biji-bijian di pabrik besi

1 sendok teh paprika merah

Homeelec sampai menjadi bubuk

1 sendok teh cengkeh
2 batang kayu manis

4- Masukkan jumlah benih ke dalam wadah kedap
udara dan simpan di tempat yang kering sampai di-

Buku ini interaktif. Saat Anda mengklik gambar
apa pun, Anda akan diarahkan ke tautan

gunakan
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Penggiling
B e s i

Bumbu Shawarma
Waktunya
Memasak

00:00
02:00

Resep

Waktu
Persiapan

04:00
00:00

Total
Total
Waktu
Waktu

Bahan-bahan

Semua komponen ditempatkan di Homeelec

Kunyit

penggiling besi.

2 sendok teh jinten
2 sendok teh ketumbar
4 siung (paku)
Kayu manis
2 sendok teh paprika
1 sendok teh sumac
2 sendok teh lada hitam
garam

Buku ini interaktif. Saat Anda mengklik gambar
apa pun, Anda akan diarahkan ke tautan
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Penggiling
B e s i

Bumbu Campuran Panas
Waktunya
Memasak

00:00
05:00

Waktu
Persiapan

Resep

07:00
00:00

Total
Total
Waktu
Waktu

Bahan-bahan

Semua komponen ditempatkan di Homeelec penggil-

in equal quantities

ing besi.

Turmeric
dry coriander
likeness
cinnamon
cumin
cardamom
black pepper
red hot pepper
4 bay leaves
3 dry white lemons

Buku ini interaktif. Saat Anda mengklik gambar
apa pun, Anda akan diarahkan ke tautan
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Masabeeb

Bagian

Masabeeb

Masabeeb Dengan Koshna
15:00

Waktunya
Memasak

10:00

Waktu
Persiapan

Resep

25:00

Total
Waktu

Bahan-bahan

1 Campur bahan tepung panir jadi satu

untuk Masabeeb /

2- Tambahkan air secara bertahap sampai Anda

1 cangkir tepung putih

mendapatkan

1/2 cangkir tepung coklat

konsistensi

semi-cair

3- Letakkan mesin Masabeeb di atas api sedang

6 sendok makan susu bubuk

4- lalu tuangkan Masabeeb

2 sendok makan gula

5- Biarkan hingga agak kecoklatan dari bawah, aduk

2 sendok teh baking powder

rata, lalu diamkan selama setengah menit dan angkat

1/2 sendok teh garam

6- Untuk koshna: masukkan minyak ke dalam tawa,

1 gelas air

berwarna keemasan, tambahkan paprika dan aduk,

untuk Kosna /

lalu wortel dan bumbu

2 sendok makan minyak

7- Tutup dan biarkan dengan api kecil selama 10 menit

2 bawang bombay kecil, iris

8- Angkat dari api dan letakkan di atas lampu dengan

Setengah paprika

tambahan ghee atau mentega sesuai keinginan

Wortel

9- Disajikan dengan keju cheddar
rempah-rempah
1/4 sendok teh kunyit
1/2 sendok teh garam
1/2 sendok teh lada hitam

C l i c k
to see
the recipe

Buku ini interaktif. Saat Anda mengklik gambar
apa pun, Anda akan diarahkan ke tautan
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Masabeeb

Tanggal Masabeeb
15:00

Waktunya
Memasak

10:00

Waktu
Persiapan

Resep

25:00

Total
Waktu

Bahan-bahan

- Campur semua bahan dalam food processor sampai

2 cangkir tepung (coklat)

kita mendapatkan

1 cangkir kurma

campuran lembut

3 telur

- Masabeeb sudah dipanaskan terlebih dahulu

Seperempat cangkir minyak

- Tuangkan mesin Masabeeb dan biarkan hingga

2 sendok makan gula

berubah warna menjadi merah, lalu balik dan sedikit

6 sendok makan susu bubuk

memerah

1 sendok teh (kayu manis/

Disajikan dengan madu

j a h e / ka p u l a g a )
Setengah sendok teh baking
powder

Buku ini interaktif. Saat Anda mengklik gambar
apa pun, Anda akan diarahkan ke tautan

1/2 gelas setengah air

C l i c k
to see
the recipe
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Masabeeb

Pancake kayu manis
Waktunya
Memasak

10:00

Waktu
Persiapan

Resep

25:00

Total
Waktu

Bahan-bahan

1 - Campur tepung dengan baking soda dan garam.

1 cangkir tepung

2- Tambahkan susu, telur dan minyak, aduk terus sam-

2 sendok teh soda kue

pai

garam

campuran menjadi

1 cangkir susu

Halus dan tanpa gumpalan.

sebuah telur

3- Campur bahan isian dan masukkan ke dalam corong

1 sendok makan minyak

atau kantong plastik.

Isian:

4 - Untuk menutupi, campur keju dan gula, dan tam-

1/3 cangkir gula merah

bahkan susu secara bertahap.

1/2 batang mentega pada suhu

5- Panaskan mesin lampu.

kamar

6- Bagikan campuran dan ketika tepinya memerah

1 sendok teh kayu manis

dan gelembung muncul di permukaan

Cakupan:

permukaan terdistribusi

2 sendok makan keju krim

Isi spiral.

1/2 cangkir gula bubuk

6- Setelah kecoklatan dari bawah, balikkan sisi satun-

2-3 sendok makan susu

Buku ini interaktif. Saat Anda mengklik gambar
apa pun, Anda akan diarahkan ke tautan
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ya dan biarkan
Hanya beberapa detik dan unggah
Kemudian sajikan dengan penutup. Taburkan

154

Download
Download
App
App

Resep
Waktu
Persiapan

Buku ini interaktif. Saat Anda mengklik gambar
apa pun, Anda akan diarahkan ke tautan

Waktunya
Memasak
Total
Waktu

Bahan-bahan

