
                  Si mund t'a përdorim Tosterin Elektrik për Waffle? 

       

  Toster cilësor dhe praktik nga brendi Korkmaz për përgaditjen e waffle. Shpërndarja e barabartë e 
nxehtësisë me qëndrueshmëri të njëjtë, siguron që të arrihet pjekje e njejtë në të gjithë siperfaqen. 
Sipërfaqja e brendshme e përbërë nga graniti për të parandaluar fërkimin dhe të lehtë për tu pastruar. 
Shije e përsosur në shtëpinë tuaj: Bëhuni gati të përjetoni waflen më të shijshme në shtëpi me ndihmën 
e hekurit të wafles Korkmaz.Të lehta për t'u përgatitur dhe të shijshme, per ju sjellim disa receta të cilat 
mund t'I bëni lehtë me tosterin Korkmaz. 

 

Waffle të thjeshta me shije vanilje 

Koha e përgatitjes: 10 min                      Koha e Gatimit: 20 min                             Servimi: 4 Persona 

Përbërësit: 
200-250gr Miell 
1/2 Pluhur për pjekje 
3 Vezë 
400 ml Qumësht 
1/2 Lugë ekstrakt vanilje 
Vaj luledielli 



Mënyra e përgatitjes: 
Shtoni miellin, pluhurin për pjekje, kripën dhe sheqerin së bashku në një tas të madh 
përzierjeje. 
Rrihni vezët, qumështin, ekstraktin e vaniljes dhe përhapjen e shkrirë së bashku në një enë ose 
enë të veçantë, pastaj hidhni ngadalë këtë përzierje në përbërësit e thatë, duke tundur ndërsa 
shkoni. Vazhdoni të tundni derisa të keni një brumë të butë pa gunga. Lërini të qëndrojnë për 
10 minuta. 
Nxehni paraprakisht prodhuesin tuaj të wafles ose hekurin e vafës në sobë sipas udhëzimeve 
dhe lyejeni lehtë me vaj perimesh. 
Vëreni në sasinë e duhur të brumit për prodhuesin e wafles ose hekurit, pastaj mbylleni dhe 
gatuajeni (në një nxehtësi mesatare nëse përdorni hekurin e sobës) derisa të artë dhe të freskët 
nga jashtë, zakonisht rreth 3-5 minuta. 
Hiqni waffles dhe mbani të ngrohtë në një pjatë në furrë. Përsëriteni në grupe derisa të 
gatuhen të gjitha waffles. 

 

 

 

 

Waffle me çokollatë 

Përbërësit: 
  
3-4 Filxhana Miell 
1/4 Filxhan Kakao 
1 Pluhur për Pjekje 
3 Filxhana Qumësht 
Vaj luledielli ose butter 
Copëza çokollate 
  
  
 



Mënyra e përgatitijes: 
  
Fillimisht përzijeni përberësit e thatë- miellin, pluhurin për pjekje, kripën dhe sheqerin. 
Shtoni qumështin, vajin dhe perzijeni së bashku deri sa të fitoni një mas brumi të butë dhe pa 
gunga. 
Nxehni paraprakisht prodhuesin tuaj të wafles ose hekurin e vafës në sobë sipas udhëzimeve 
dhe lyejeni lehtë me vaj perimesh. 
Vëreni në sasinë e duhur të brumit për prodhuesin e wafles ose hekurit, pastaj mbylleni dhe 
gatuajeni (në një nxehtësi mesatare nëse përdorni hekurin e sobës) derisa të artë dhe të freskët 
nga jashtë, zakonisht rreth 3-5 minuta. 
Hiqni waffles dhe mbani të ngrohtë në një pjatë në furrë. Përsëriteni në grupe derisa të 
gatuhen të gjitha waffles. 
 

 
 

Waffle Vegane 
 

Përbërësit: 
2 gota miell  
4 lugë çaji sheqer 
4 lugë çaji pluhur pjekje 
Pak kripë 
2 gota qumësht orizi, ose kokosi ose almond 
3½ lugë vaj luledielli, ose ulliri, ose vaj avokado 
3½ lugë gjelle lëng limoni të shtrydhur  
Ekstrakt vanilje 
 
 



UDHËZIMET:  
Në një tas mesatar, bashkoni miellin, sheqerin, pluhurin pjekës dhe kripën; perziej mire. 
Në një tas të veçantë, bashkoni qumështin e orizit, vajin, lëngun e limonit dhe ekstraktin e 
vaniljes; perziej mire. Lëreni brumin të rrijë për 5 minuta. 
Nxehni paraprakisht një hekur wafle. Ndiqni udhëzimet në hekurin tuaj të waffle për të gatuar 
waffles; nuk keni nevojë të lyeni hekurin pasi vaji i avokados në brumë do të lejojë që waffles të 
lirohen lehtësisht. Shërbejeni menjëherë, ose lëreni mënjanë të ftohet dhe ngrijë për më vonë.  

 

 

 


