
Si mund t'a përdorim Fritezën Dsp, Air Fryer? 

 

Tani mund të gatuani vakte më të shpejta dhe të shëndetshme falë Air Fryer DSP! 

I gjithë ushqimi i gatuar në DSP Air Health Fryer gatuhet duke qarkulluar ajër të nxehtë brenda, i cili 
rezulton i freskët dhe një zvogëlim prej 80% të konsumit të vajit të gatimit. Një tigan i tillë i thellë do tu 
pëlqejë atyre që monitorojnë dietën e tyre, por në të njëjtën kohë nuk mund të refuzojnë shijet e tyre të 
preferuara. Pomfritat,  qepët, copat e pulës dhe ushqime të tjera të shijshme tani do të jenë të lehta për 
tu përgatitur në shtëpinë tuaj 

Disa receta të shijshme dhe të shëndetshme: 

A janë të shëndetshme patatet e skuqura në ajër? Absolutisht! Kjo recetë ul yndyrën dhe kaloritë nga 
patatet e skuqura.               

Përbërësit dhe udhëzimet për përgatitje: 

Fetë patate për të krijuar patate të skuqura me trashësi rreth 1 / 2-3 / 4 inç. 

Thith patatet në ujë për të hequr niseshten e tepërt. 

Sipas preferencës tuaj mund të I spërkateni me vaj ulliri. 

Vendosni ne Air Fryer, dhe kjo është e gjitha që ju duhet!  

 



Gjoks Pule I Marinuar 

ÇFARË DO T'JU DUHET 

Gjokse pule - Kërkoni gjokse pule me të njëjtën peshë dhe trashësi. Nëse një skaj i pulës është më i 
trashë se tjetri, përdorni një çekiç ose një lugë të rëndë për të goditur anën e trashë poshtë, kështu që 
ato janë me një trashësi të qëndrueshme deri në fund. 

Vaj ulliri ose sprej gatimi - Ndërsa vaji nuk është i nevojshëm për të gatuar mish pule në fryer ajrin, 
ndihmon që erëzat të fërkohen të ngjiten në pulë ndërsa gatuhen. Vetëm një shtresë shumë e lehtë 
është gjithçka që ju nevojitet. 

Erëza - Kjo recetë përdor një përzierje të erëza italiane, pluhur hudhre, pluhur qepësh, speci dhe kripë 
dhe piper për të nxjerrë aromën e pulës. 

Udhëzime për përgatitje 

Përgatitni pulën. Së pari, sigurohuni që pula të ketë të njëjtën trashësi nga skaji në fund duke goditur 
anën e trashë nëse është e nevojshme. Ju mund ta bëni këtë duke e mbuluar pulën me një copë 
mbështjellëse plastike dhe më pas duke përdorur një çekiç ose një lapë të rëndë për të shtypur skajin 
më të trashë të pulës. Kjo qëndrueshmëri në trashësi do ta ndihmojë pulën të gatuhet në mënyrë të 
barabartë. 

Vendosni erëza në një tas të vogël dhe i trazoni së bashku me një pirun, në mënyrë që të kombinohen 
mirë. Pastaj spërkatni erëza mbi pulë dhe fërkojeni atë në mënyrë që të veshë pulën nga të gjitha anët. 

Vendosni pulën në shportën e Air Fryer, gatuajeni per 16 minuta, nga 8 minuta në secilen anë. 

 

 



Patate të Pjekura 

Përbërësit dhe udhëzime për përgatitje: 

Lani pataten, pastaj thajeni mirë . Lëkura e lagur do të avullohet dhe nuk do të bëhet e freskët siç duhet. 

Përdorni patate me madhësi të ngjashme në mënyrë që të kenë kohën e gatimit të njëjtë. 

Sigurohuni që të fërkoni vaj në lëkurë për t'u siguruar që ato janë krokante. 

Koha e gatimit mund të zgjasë më shumë se 30 minuta 

Për t'i shërbyer patateve tuaja të pjekura në ajër, hiqni ato nga tiganisja e ajrit, bëni një të çarë në 
qendër dhe mbërtheni skajet për të hapur pataten, pastaj shtoni copat e preferuara dhe shijoni! 

 

Perime të gatuara në Air Fryer 

Perimet për skuqjen e ajrit janë absolutisht të shijshme, edhe nëse nuk ju pëlqen të hani perime. Ju 
gjithashtu mund ta rregulloni këtë recetë perimesh për tiganisjen e ajrit për të shtuar ose përjashtuar 
artikuj të caktuar. 

Përbërësit: 

1 lugë gjelle vaj ulliri 

1 lugë gjelle hudhër të grirë 

1/2 filxhan kunguj të njomë, të prerë në feta 

1/2 filxhan kërpudha të prera 

1 filxhan lulet e brokolit 

1 filxhan lulet e lulelakrës 



1/2 filxhan karrota për fëmijë 

1 lugë çaji thekon speci të kuq 

1/2 filxhan kungull i verdhë, i prerë në feta 

1 qepë të vogël, të prerë në feta 

1/4 filxhan uthull balsamike 

1 lugë çaji kripë deti 

1 lugë çaji piper i zi 

1/4 filxhan djathë parmixhano 

 

 

 


