
Si mund ta përdorni Mikserin Tefal ?

Mikser me enë prej çeliku inox 4L me mbulesë mbrojtëse.

Dizajn kompakt me kontroll të përparmë për përdorim të lehtë.

Lëvizja planetare për rezultate optimale të përzierjes .

Produkti përfshin një set brumi: 

Shtojcë e patentuar Flex Whisk për përgatitje të lehtë,

700 W I pajtueshëm me 4 pajisje shtesë opsionale për shkathtësi efikase.

 

Fuqia: 700W
Kapaciteti: 4L                                                                                                            
Gjerësia: 250 mm, Thellësia:300 mm, Lartësia:300 mm

Me mikserin nga brendi Tefal ju mund të shquheni për ëmbëlsirat më të shijshme,

E këto ëmbëlsira mund të dalin nga kuzhina e juaj!

 
Para juve sot janë tre nga recetat më të shpejta dhe të mira që do ju a mësojnë arsyjen edhe 
njëherë,

Se përse e zgjodhët ta blenit Mikserin nga brendi Tefal ?!



Ëmbëlsirë e shijshme me mollë

Kur ta përgatitni, jini të sigurt që e gjithë shtëpia do të marrë aromë 
fantastike.

 

 

Përbërja:

4 vezë,
1 filxhan e gjysmë sheqer (masa është filxhani i kosit prej 2 dcl),
4 – 5 mollë të grira në rende,
Një filxhan vaj,                                                                                                        
2 filxhanë miell,
1 qese pluhur për ëmbëlsira,                                                                               
1 lugë kanellë (e vogël apo e madhe, sipas shijes së amvisës),
3 lugë xhem,
Sheqer pluhur.

Përgatitja:
Më parë i tundim mirë vezët me mikser pastaj i shtojnë të gjithë 
përbërësit e tjerë dhe me dorë i përziejmë mirë.
E pjekim në furrë të ngrohur derisa të marrë ngjyrë gështenje, 
kontrollohet me rrëmojcë a është e gatshme.
Ëmbëlsirën e gatshme hidheni në sheqerin pluhur.



Tortë me karrota dhe bollgur

Përbërësit
150 g thekon tërshëre
80 g bajame të bluara
një majë kripe
Një lugë çaji kanellë
8 g maja kimike (gjysmë qese)
3 Vezë L
100 g panela
180 g karrota e grire
100 ml. vaj ulliri ekstra i virgjer
80 ml. lëng portokalli

Në një tas ne përziejmë tërshërën, bajame të bluara, maja, kripë dhe 

kanellë.Në një tas tjetër rrahim bain-marie panela dhe vezët, derisa 

përzierja të dyfishohet në vëllim dhe të jetë me gëzof.Ne i shtojmë kësaj 

përzierjeje karrota e grire, vaji dhe lëngu i portokallit, një nga një, duke 

rrahur pas çdo shtese.Pastaj, gradualisht shtoni përzierjen e bollgur dhe 

bajame, perzierje me levizje te buta dhe mbështjellës.Pasi përbërësit të 

kombinohen mirë, hidhni përzierjen në një myk i veshur me letër vaji, 

duke e goditur lehtë në countertop për të hequr flluskat e ajrit.Tjetra, e 

marrim kallëpin në furrë të nxehur më parë në 180º dhe piqni për 50 

minuta ose derisa të klikoni në qendër me një kruese dhëmbësh të dalë 

e pastër.Në fund e heqim kallëpin nga furra dhe e lëmë të ngrohë për 10

minuta më parë zbërthehet në një raft teli në mënyrë që të përfundojë.



Tortë me shtresë me dhallë vanilje

Përbërësit
3 gota (374 gram) miell i gjithanshëm
2 gota (397 gram) sheqer i grimcuar
2 lugë çaji pluhur pjekje
1/2 lugë çaji sodë buke
3/4 lugë çaji kripë Kosher
1 filxhan (227 gram) gjalpë të pakripur, të zbutur
5 vezë të mëdha, temperatura e dhomës
1 1/4 gota dhallë
1 lugë gjelle ekstrakt vanilje  

  

Përzieni së bashku gjalpin dhe përbërësit e thatë  (krem i kundërt): 
Në tasin e një mikser qëndrimi, bashkoni miellin, sheqerin, pluhurin 
pjekës, sodën e bukës dhe kripën Kosher me shpejtësi të ulët me 
shtojcën e vidhës (mund të përdorni edhe një mikser dore).Shtoni 
gjalpin e zbutur dhe përziejeni me shpejtësi mesatare derisa të 
përfshihet gjalpi dhe përzierja të bëhet me rërë në strukturë, rreth  



30 deri në 45 sekonda.

  

Rrihni vezët, qumështin dhe ekstraktin e vaniljes së bashku në një filxhan të madh mates.

Me mikserin me shpejtësi të ulët, shtoni përzierjen e lëngshme në përzierjen e miellit me gjalpë në dy shtesa të veçanta

Rrihni mirë pas çdo shtese dhe gërvishtni anët dhe pjesën e poshtme të tasit. 

Vazhdoni përzierjen derisa të merrni një brumë të butë  

  

Pasi te perfundohet pjekja : Vendosni ëmbëlsirat në tigan në raftet e telit dhe ftoheni për 15 minuta. 

Kthejeni ëmbëlsirat nga tiganët dhe lërini të ftohen plotësisht.  

Dhe pastaj lyeni me ekstraktin e vanilles .  

  

 


