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DeltaDelta i Cosori-gemenskapen på Facebook
facebook.com/cosorisverige

(Vi hoppas att du tycker om din nya airfryer lika mycket som vi gör)

Från oss alla på Cosori,

NjutNjut av recepten lagade av våra Cosori-kockar

UtforskaUtforska vårt receptgalleri
www.cosori.se/airfyer-recept

Tack för ditt
förtroende
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Lathund med förhandsinställningar

Ikon Mat Temperatur (°C) Tid (min) Kokt

Biff

Nötkött: Entrecôte, 

Ryggbiff, Filé
205°C

6 minuter Medium rare

8 minuter Medium

10 minuter Well done

Hamburgare 205°C 10 minuter

Biff, köttbullar 205°C 8 minuter

Korv 205°C 8-12 minuter

Fläskkotlett (benfri) 205°C 12-14 minuter

 Fläskkotlett (benfri) 205°C 16-18 minuter

Ikon Mat Temperatur (°C) Tid (min) Skaka

Skaldjur

Lax 175°C 8 minuter

Tilapia 175°C 6-8 minuter

Svärdfisk 175°C 8-10 minuter

RÄKOR

Räkor 190°C 6-10 minuter Shake

Jätteräkor 190°C 8-10 minuter Shake

Bacon

Bacon 160°C 6-8 minuter

Pancetta 160°C 10 minuter

Parmaskinka 160°C 6 minuter

Kyckling

Kycklingvingar 195°C 20-25 minuter Shake

Kycklinglår/Drumstick 195°C 25 minuter

Kycklinglår, benlös, 

skinnlös
195°C 10-12 minuter

Kycklinglår, med ben och 

skinn
195°C 20-30 minuter

Kycklingbröst, benlös, 

skinnlös
185°C 12-14 minuter
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Ikon Mat Temperatur (°C) Tid (min) Skaka

STRIPS

Klyftpotatis 175°C 25-30 minuter Shake

Småpotatis 175°C 20-25 minuter Vänd

Pommes, färska 195°C 25-30 minuter Shake

Sötpotatis 195°C 25-30 minuter Vänd

GRÖNSAKER

Broccoli 150°C 8 minuter Shake

Blomkål 150°C 10 minuter Shake

Kucchini 150°C 10 minuter Shake

ROTGRÖ
NSAKER

Morötter 205°C 12 minuter Shake

Brysselkål 205°C 8 minuter Shake

Pumpa 205°C 10 minuter Shake

Majs 205°C 8-12 minuter Vänd

EFTERRÄ
TTER

Muffins 150°C 15 minuter

Tårta 150°C 30 minuter

Muffins 150°C 15 minuter

Brownies 160°C 30 minuter

BRÖD

Majsbröd 150°C 25-30 minuter

Kanelkringlor 165°C 15 minuter

Grilled cheese 160°C 8 minuter

Rostat bröd 160°C 8 minuter

FRYSTA 
LIVSMED

EL

Kycklingnuggets 175°C 10 minuter Shake

Lökringar 175°C 10 minuter             Shake
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Frukost
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Scones med jordgubbskräm

Ingredienser

270 gram mjöl
50 gram socker
2 tsk bakpulver
1/8 tsk salt
6 msk smör, kyld, skuren i
bitar
100 gram färska jordgubbar, 
hackade
1,2 dl vispgrädde 
2 stora ägg
2 tsk vaniljextrakt 
1 tsk vatten

1 BLANDA mjöl, socker, bakpulver och salt i en stor skål.
2 SMULA ner smöret i mjölet med en konditorsblandare eller 

med dina händer tills blandningen liknar grova smulor.
3 BLANDA jordgubbarna i mjölblandningen. Lägg åt sidan.
4 VISPA ihop grädden, 1 ägg och vaniljextraktet i en separat 

skål.
5 RÖR ner krämblandningen i mjölblandningen tills den är väl 

blandad och kavla sedan ut degen till en tjocklek på 4 cm.  
6 ANVÄND en rund kakskärare för att skära ut sconesen.
7 PENSLA sconesen med en blandning av 1 ägg och 1 tsk 

vatten. Lägg åt sidan.
8 VÄLJ Förvärmning på din Cosori airfryer, justera till 180 °C, 

och tryck på Start/Paus.
9 LÄGG smörpapper i korgen på den förvärmda airfryern.
10 PLACERA sconesen ovanpå bakpappret och tillaga i 12 

minuter på 180 °C tills de är gyllenbruna. 

FÖRBEREDELSER:  10 min
TILL AGNINGSTID:  12 min

GER 6 SCONES
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Ingredienser

270 gram mjöl
50 gram socker
2 tsk bakpulver
1/8 tsk salt
6 msk smör, kyld, skuren i
bitar
100 gram färska blåbär
2 tsk färsk ingefära, finriven
1,2 dl vispgrädde 
2 stora ägg
2 tsk vaniljextrakt 
1 tsk vatten

Blåbärsscones med ingefära

1 BLANDA mjöl, socker, bakpulver och salt i en stor skål.
2 SMULA ner smöret i mjölet med en konditorsblandare 

eller för hand tills blandningen liknar grova smulor.
3 BLANDA ner blåbär och ingefära i mjölblandningen. Lägg 

åt sidan.
4 VISPA grädden, 1 ägg och vaniljextraktet i en separat skål.
5 RÖR ner krämblandningen i mjölet tills det är väl blandat.
6 FORMA degen till en rund form till en tjocklek på 4 cm och 

skär den i 8 bitar.
7 PENSLA sconesen med en blandning av 1 ägg och 1 tsk 

vatten. Lägg åt sidan.
8 VÄLJ Förvärmning på din Cosori airfryer, justera till       

180 °C, och tryck på Start/Paus.
9 LÄGG smörpapper i korgen och placera sconesen på 

papperet inuti korgen. 
10 GRÄDDA i 12 minuter på 180 °C tills den är gyllenbrun.

FÖRBEREDELSER:10 min
TILL AGNINGSTID:12 min

GER 6 SCONES
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Bakade ägg i kopp

1 VÄLJ Förvärmning på din Cosori airfryer, justera till       
177 °C, och tryck på Start/Paus.

2 SPRAYA tre koppar/formar med matlagningsspray.
3 TILLSÄTT 1 ägg till varje kopp/form.
4 STEK bacon i en panna tills den är krispig, ca 5 minuter.
5 TILLSÄTT 5spenaten och stek tills den blir brun, ca 2 

minuter.
6 BLANDA i vispgrädden och parmesanost. Stek i 2 till 3 

minuter.
7 HÄLL gräddblandningen ovanpå äggen. 
8 PLACERA kopparna/formarna i den förvärmda airfryern 

och tillaga i 4 minuter på 180 °C, tills äggvitan är helt fast. 
9 SMAKA av med salt och peppar.

GER 3 KOPPAR

Ingredienser

3 ägg
6 skivor rökt bacon
60 gram spenat, tvättad
85 ml vispgrädde
2 msk parmesanost, riven 
Salt och peppar
Matlagningsspray / olja

FÖRBEREDELSER:3 min
TILL AGNINGSTID:14 min
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Fattiga riddare

1 SKÄR varje skiva bröd i tre delar och gör 12 stycken 
brödpinnar. Lägg åt sidan.

2 VISPA ägg, mjölk, lönnsirap och vanilj.
3 VÄLJ Förvärmning på din Cosori airfryer, justera till            

177 °C, och tryck på Start/Paus. Låt den värmas upp.
4 DOPPA brödpinnarna i äggblandningen och placera dem i 

den förvärmda airfryern. 
5 SPRAYA maten med lite matlagningsspray.  
6 TILLAGA bröden i 10 minuter vid 180 °C. Vänd bröden 

halvvägs genom tillagningen.
7 BLANDA socker och kanel i en skål. Lägg åt sidan.
8 TÄCK brödpinnarna i kanel- och sockerblandningen när 

du är klar.
9 SERVERA med lönnsirap och strö över lite socker.

GER 4 PORTIONER

Ingredienser

4 skivor vitt bröd (4 cm tjocka)
2 ägg
60 ml mjölk
1 msk lönnsirap
1/2 tsk vaniljextrakt 
3 msk socker
1 tsk malt kanel 
Lönnsirap (för servering) 
Socker (för toppning)
Matlagningsspray / olja

FÖRBEREDELSER:5 min
TILL AGNINGSTID:10 min
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Frukostfralla

1 SPRAYA insidan av en 1 dl ramekin/form med 
matlagningsspray och placera i din Cosori airfryer.

2 VÄLJ Förvärmning, justera till 160 °C och tryck på Start/
Paus.

3 TILLSÄTT ost och bacon på en del av kuvertbrödet. 
4 PLACERA båda halvorna av kuvertbrödet i den förvärmda 

airfryern. 
5 HÄLL varmt vatten och ägg i en uppvärmd ramekin/form 

och krydda med salt och peppar.
6 VÄLJ Bröd, justera till 10 minuter, och tryck på Start/Paus.
7 TA UT kuvertbröden efter 7 minuter och låt ägget tillagas 

den återstående tiden.
8 SÄTT ihop frukostbullen genom att placera det stekta 

ägget i mitten av kuvertbrödet och servera.

GER 1 PORTION

Ingredienser

1 skiva vit cheddarost 
1 skiva bacon
1 kuvertbröd, uppdelad 
1 msk varmt vatten 
1 stort ägg
Salt och peppar
Matlagningsspray / olja

FÖRBEREDELSER:2 min
TILL AGNINGSTID:10 min
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Kaffebeströdda muffins

1 BLANDA mjöl, farinsocker, bakpulver, bikarbonat, bikarbonat, 
kanel och salt i en stor skål. 

2 BLANDA alla "smultoppningsingredienser" tills grova smulor 
bildas. Lägg åt sidan.

3 VISPA ihop gräddfil, smör, ägg och vanilj i en separat skål 
tills det är välblandat.

4 BLANDA ner de våta ingredienserna i de torra tills det är 
välblandat.

5 VÄLJ Förvärmning på din Cosori airfryer, justera till 180 °C, 
och tryck på Start/Paus.

6 SMÖRJ muffinsformarna med matlagningsspray och häll 
upp under omrörning tills muffinsformarna är 3/4 fulla.

7 STRÖ toppen av muffinsarna med smultoppningen. 
8 PLACERA muffinskopparna i den förvärmda Cosori airfryern. 

De kan behöva tillagas i flera omgångar.
9 TILLAGA muffinsen på 177 °C i 12 minuter. 

GER 6 MUFFINS

SMULTOPPNING

Muffins

1 msk vitt socker
1 1/2 msk brunt socker
1/4 tsk kanel
1/4 tsk salt
1 msk osaltat smör, smält
3 msk mjöl

100 g mjöl
50 g farinsocker
1 tsk bakpulver
1/8 tsk bikarbonat
1/2 tsk kanel
1/8 tsk salt
1,2 dl gräddfil
3 msk osaltat smör, smält
1 ägg
1 tsk vanilj 
Matlagningsspray / olja

FÖRBEREDELSER:10 min
TILL AGNINGSTID:14 min
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Fattiga riddare fyllda med vanilj

1 VÄLJ Förvärmning på din Cosori airfryer, justera till 177 °C, 
och tryck på Start/Paus.

2 GÖR en öppning i mitten av brioche-skivan med en kniv. 
3 FYLL insidan av öppningen med färskost. Lägg åt sidan.
4 VISPA ihop ägg, mjölk, vispgrädde, socker, kanel och 

vaniljextrakt. 
5 BLÖTLÄGG briocheskivan i äggblandningen i 10 sekunder på 

varje sida. 
6 SPRAYA vardera sida av skivorna med matlagningsspray. 
7 LÄGG skivanorna i den förvärmda Cosori airfryern och 

tillaga i 10 minuter på 180 °C.
8 TA FÖRSIKTIGT BORT maten från korgen med en stekspade 

när du är klar med tillagningen. 
9 SERVERA toppad med hackade pistaschmandlar och 

lönnsirap.

GER 1 PORTION

Ingredienser

1 skiva briochebröd, 6 cm tjock
110 gram färskost 
2 ägg
2 msk mjölk
2 msk vispgrädde
3 msk socker
1 tsk kanel
1/2 tsk vaniljextrakt. 
Pistaschmandlar, hackade 
lönnsirap, för servering
matlagningsspray / olja 

FÖRBEREDELSER:4 min
TILL AGNINGSTID:10 min
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Bacon

1 BLANDA kryddorna väl.
2 LÄGG bacon i kryddblandningen tills den är välblandad. 

Lägg åt sidan.
3 VÄLJ Förvärmning på din Cosori airfryer, justera till 160 °C, 

och tryck på Start/Paus.
4 LÄGG bacon i den förvärmda airfryern.
5 VÄLJ Bacon och tryck på Start/Paus.

GER 2 PORTIONER

Ingredienser

1 msk farinsocker 
2 tsk chilipulver
1/4 tsk mald kummin
1/4 tsk cayennepeppar 
4 skivor bacon

FÖRBEREDELSER:2 min
TILL AGNINGSTID:8 min
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Frukostpizza

1 PENSLA olivolja på den förberedda pizzadegen.  
2 TILLSÄTT mozzarella och rökt skinka på degen.
3 VÄLJ Förvärmning på din Cosori airfryer, justera till              

175 °C, och tryck på Start/Paus.
4 LÄGG pizzan i den förvärmda airfryern och grädda i 8 

minuter vid 175 °C.
5 AVLÄGSNA korgen efter 5 minuter och kläck ägget ovanpå 

pizzan.
6 Ställ tillbaka korgen i airfryern och avsluta tillagningen. 

Garnera med hackad koriander och servera.

GER 1 -  2 PORTIONER

Ingredienser

2 tsk olivolja
1 färdiglagad pizzadeg (18 cm) 
30 g mozzarella
2 skivor rökt skinka 
1 ägg
2 vitlöksklyftor, hackade
1 1/2 msk koriander, hackad 

FÖRBEREDELSER:5 min
TILL AGNINGSTID:8 min
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Huvudrätter
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Santa Maria Entrecôte

1 VÄLJ Förvärmning på din Cosori Airfryer och tryck på Start/
Paus.

2 BLANDA kryddorna och strö jämnt över biffen. 
3 HÄLL olivolja på biffen.
4 LÄGG biffen i den förvärmda airfryern. 
5 VÄLJ Biff och tryck på Start/Paus. 
6 AVLÄGSNA biffen från korgen när du är klar med tillagningen. 

Låt vila i 10 minuter innan du skär upp och serverar. 

GER 2 PORTIONER

Ingredienser

3/4 tsk koshersalt
3/4 tsk finmald svart
peppar
3/4 tsk vitlökspulver
3/4 tsk lökpulver
3/4 tsk torkad oregano 
1 nypa torkad rosmarin
1 nypa cayennepeppar
1 nypa torkad salvia
1 bit entrecôte (500 gram) 
1 msk olivolja

FÖRBEREDELSER:11 min
TILL AGNINGSTID:6 min



19

SV

NewYork-biff med chimichurri

1 BLANDA alla chimichurri-ingredienser i en mixer och 
bearbeta tills önskad konsistens uppnås.

2 VÄLJ Förvärmning på din Cosori Airfryer och tryck på Start/
Paus.

3 GNID vegetabilisk olja på nötköttet och krydda med salt och 
peppar.

4 LÄGG biffen i den förvärmda airfryern. 
5 VÄLJ Biff, justera tiden till 6 minuter (medium rare) och tryck 

på Start/ Paus.
6 LÅT vila i 5 minuter när du är klar. Skär sedan upp i skivor, 

toppa med chimichurri och servera.

GER 2 PORTIONER

CHIMICHURRISÅS

Biff

60 ml extra virgin jungfruolja
15 gram basilika
15 gram koriander
15 gram persilja
4 ansjovisfiléer
1 liten schalottenlök
2 vitlöksklyftor, skalade
1 citron, juice
En nypa chilipulver

2 tsk vegetabilisk olja
1 New York stripe biff (500 gram) 
Salt och peppar

FÖRBEREDELSER:10 min
TILL AGNINGSTID:6 min
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Steaksandwich

1 VÄLJ Förvärmning på din Cosori Airfryer och tryck på Start/
Paus.

2 TÄCK biffen med olivolja och krydda med salt och peppar. 
3 LÄGG biffen i den förvärmda airfryern. 
4 VÄLJ Biff och tryck på Start/Paus. 
5 BLANDA gräddfil, pepparrot, gräslök, schalottenlök och 

citronsaft i en liten skål. 
6 KRYDDA pepparrotskrämen med salt och peppar efter smak.
7 AVLÄGSNA köttet från korgen när du är klar med tillagningen 

och låt vila i 5 till 10 minuter innan du skär upp.
8 SÄTT IHOP din smörgås genom att tillsätta lite pepparrotskräm 

på ena halvan tillsammans med ruccola, skivad schalottenlök 
och biffskivor.

GER 2 PORTIONER

Ingredienser

1 entrecôte (500 gram), benfri 
1 msk olivolja
1 tsk salt
1/2 tsk svartpeppar
1 1/4 dl gräddfil
3 msk tillredd vit pepparrot, 
dränerad
2 tsk gräslök, finhackad 
1 liten schalottenlök, hackad
1/2 tsk citronsaft 
Salt och peppar
Rostade kuvertbröd med 
sesamfrön (för servering)
Ruccola (för servering)
Schalottenlök — skivad (för 
servering)

FÖRBEREDELSER:5 min
TILL AGNINGSTID:6 min
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Flankstek med balsamvinäger

1 BLANDA olivolja, balsamvinäger och senap. Vispa ihop för att 
skapa en marinad.

2 PLACERA flanken direkt i marinaden. Skydda med plastfolie 
och låt marinera i kylskåpet i 2 timmar, eller över natten.

3 TA UT från kylskåpet och låt vila tills den uppnått 
rumstemperatur. 

4 VÄLJ Förvärmning på din Cosori airfryer och tryck på Start/
Paus. 

5 PLACERA biffen i den förvärmda airfryern, välj Biff och tryck 
på Start/Paus. 

6 SKÄR upp i skivor och krydda med salt och peppar. Garnera 
sedan med basilika och servera.

GER 2 PORTIONER

Ingredienser

60 ml olivolja
60 ml balsamvinäger
2 msk Dijonsenap 
500 gram flankstek
Salt och peppar 
4 basilikablad

FÖRBEREDELSER:2 timmar
TILL AGNINGSTID:6 min
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Italienska köttbullar

1 BLANDA köttfärs, brödsmulor, mjölk, ägg, kryddor, salt, 
peppar och parmesan ordentligt.

2 FORMA köttblandningen i medelstora bollar. Låt vila i 
kylskåpet i 10 minuter.

3 VÄLJ Förvärmning på din Cosori airfryer och tryck på Start/
Paus. 

4 TA UT köttbullarna från kylskåpet och lägg dem i korgen. 
Spraya köttbullarna med lite matlagningsspray och tillaga på 
200 °C i 8 minuter. 

5 SERVERA med marinarasås och mer riven parmesan.

GER 1 -  2 PORTIONER

Ingredienser

225 gram köttfärs 
30 gram Panko-brödsmulor
30 ml mjölk
1 ägg
1 tsk vitlökspulver 
1 tsk lökpulver 
2 teskedar torkad oregano 
1 msk torkad persilja 
Salt och peppar
3 msk parmesanost, riven, plus 
mer för servering
Marinarasås, för servering
Matlagningsspray / olja

FÖRBEREDELSER:15 min
TILL AGNINGSTID:8 min



23

SV

Grekiska köttbullar av lamm

1 BLANDA lamm, vitlök, salt, peppar, mynta, spiskummin, 
chilisås, chilipulver, salladslök, persilja, citronsaft och zest. 

2 FORMA lammköttet till 9 bollar och låt svalna i kylskåpet i 30 
minuter.

3 VÄLJ Förvärmning på din Cosori airfryer och tryck på Start/
Paus. 

4 TÄCK köttbullarna i olivolja och lägg i korgen.
5 VÄLJ Biff, justera tiden till 10 minuter, och tryck på Start/

Paus. 

GIR 3 PORSJONER

Ingredienser

450 g lamm 
3 vitlöksklyftor, hackade
3/4 tsk salt
1/4 tsk svartpeppar
1 1/2 msk mynta, finhackad
1 tsk spiskummin
1/2 tsk chilisås
1/2 tsk chilipulver 
1 vårlök, hackad
1 msk persilja, finhackad
1 msk färsk citronsaft 
1 tsk citronskal
1 tsk olivolja

FÖRBEREDELSER:35 min
TILL AGNINGSTID:10 min
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Japanska köttbullar

1 BLANDA köttfärs, sesamolja, misopasta, myntablad, vårlök, 
salt och peppar tills allt är välblandat.

2 LÄGG en liten mängd sesamolja i dina händer och forma 
blandningen till 5 cm stora köttbullar. Du borde få ca 8 
köttbullar.

3 STÄLL köttbullarna i kylskåpet i 10 minuter.
4 GÖR glasyren till köttbullarna genom att blanda sojasås, 

risvin, sake, vatten och farinsocker. Lägg åt sidan.
5 VÄLJ Förvärmning på din Cosori airfryer och tryck på Start/

Paus. 
6 LÄGG de avkylda köttbullarna i korgen.
7 VÄLJ Biff, justera tiden till 10 minuter, och tryck på Start/

Paus. 
8 PENSLA köttbullarna med glasyr varannan minut.

GER 4 PORTIONER

Ingredienser

450 g köttfärs
1 msk sesamolja
1 msk misopasta
10 färska myntablad, 4 
finhackade vårlökar
1 tsk salt
1/2 tsk svartpeppar 
3 msk sojasås 
3 msk risvin
1 msk sake
1 msk vatten
1/2 tsk farinsocker

FÖRBEREDELSER:15 min
TILL AGNINGSTID:10 min
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Stekt kyckling med örter och vitlök

1 LÄGG kycklinglåren i olivolja med alla de olika kryddorna. Låt 
det marinera i 30 minuter.

2 VÄLJ Förvärmning på din Cosori airfryer, justera till 195 °C, 
och tryck på Start/Paus.

3 LÄGG kycklingen i korgen.
4 VÄLJ Kyckling, justera tiden till 20 minuter, och tryck på 

Start/Paus. 

GER 3 PORTIONER

Ingredienser

6 kycklinglår, med ben och skinn 
2 msk olivolja
2 msk vitlökspulver 
1 tsk salt
1/2 tsk svartpeppar
1/2 tsk torkad timjan
1/2 tsk torkad rosmarin
1/2 tsk torkad dragon

FÖRBEREDELSER:35 min
TILL AGNINGSTID:20 min
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Grillad kyckling

1 BLANDA alla kryddor i en liten skål.
2 STRÖ kryddan över kycklingen och låt marinera i 30 

minuter.
3 VÄLJ Förvärmning på din Cosori airfryer, justera till 195 °C, 

och tryck på Start/Paus.
4 LÄGG kycklingen i korgen. 
5 VÄLJ Kyckling, justera tiden till 20 minuter, och tryck på 

Start/Paus. 
6 PENSLA kycklingen med lite BBQ var femte minut.
7 TA UT kycklingen från korgen när du är färdig med 

tillredningen. 
8 SERVERA med lite BBQ-sås på sidan.

GER 4 PORTIONER

Ingredienser

1/2 matsked paprika
1/2 matsked vitlökspulver
1/2 matsked lökpulver
1/2 matsked chilipulver
1/2 matsked farinsocker 
1 msk salt 
1 tsk spiskummin
1/2 tsk cayennepeppar
1/2 tsk svartpeppar
1/2 tsk vitpeppar
450 g kycklinglår, med skinn
225 g kycklingvingar 
BBQ-sås, för smak 

FÖRBEREDELSER:30 min
TILL AGNINGSTID:20 min
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1 BLANDA olivolja, citronsaft, citronskal, vitlökspulver, paprika, 
salt, oregano, svartpeppar och brunt socker i en liten skål.

2 LÄGG kycklinglåren i marinaden och låt vila i 30 minuter. 
3 VÄLJ Förvärmning på din Cosori airfryer, justera till 195 °C, 

och tryck på Start/Paus.
4 PLACERA kycklinglåren i korgen.
5 VÄLJ Kyckling, justera tiden till 20 minuter, och tryck på 

Start/Paus. 

GER 3 PORTIONERKycklinglår med vitlök och citron

Ingredienser

2 msk olivolja
1 citron, juice och skal
1 msk vitlökspulver 
2 tsk paprika
1 1/2 tsk salt
1 tsk torkad oregano
1/2 tsk svartpeppar
1/2 tsk farinsocker
6 kyckling lår, med skinn

FÖRBEREDELSER:3 min
TILL AGNINGSTID:20 min
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1 BLANDA senap, lönnsirap, lökpulver, vitlökspulver, paprika, 
salt och svartpeppar i en liten skål.

2 LÄGG kycklinglåren i senapsglasyr och lägg åt sidan. 
3 VÄLJ Förvärmning på din Cosori airfryer, justera till 195 °C, 

och tryck på Start/Paus.
4 PLACERA kycklinglåren i korgen och toppa med eventuella 

rester av glasyren. 
5 VÄLJ Kyckling, justera tiden till 20 minuter, och tryck på Start/

Paus. 

GER 4 PORTIONERKycklinglår rostade med senap

Ingredienser

2 msk Dijonsenap 
1 msk lönnsirap 
1/2 tsk lökpulver
1/2 tsk vitlökspulver
1/4 tsk paprika
1/4 tsk salt
1/4 tsk svartpeppar
4 kycklinglår med ben och skinn

FÖRBEREDELSER:3 min
TILL AGNINGSTID:20 min
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1 BLANDA alla ingredienser utom kycklingen i en skål.
2 LÄGG kycklinglåren väl i kokosnötmarinaden. 
3 PLACERA i kylskåpet och låt marinera i upp till 1 timme.
4 VÄLJ Förvärmning på din Cosori airfryer, justera 

temperaturen till 177 °C, och tryck på Start/Paus.
5 TA UT kycklinglåren ur kylskåpet och lägg i den uppvärmda 

airfryern.
6 STEK på 177 °C i 20 minuter.
7 SERVERAS med ångat basmatiris.

GER 2 PORTIONERKyckling tikka

Ingredienser

80 ml kokosmjölk
1 1/2 msk tomatpuré 
1 tsk garam masala
1 tsk spiskummin
1 tsk gurkmeja
1 tsk kardemumma
1 tsk vitlökspulver
1 msk ingefära, riven 
1 tsk salt
4 kycklinglår

FÖRBEREDELSER:1  timme
TILL AGNINGSTID:20 min
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Kyckling med honung och citron

1 BLANDA honung, sojasås, citronsaft och vitlök i en skål 
och blanda. Blötlägg kycklinglåren och låt dem marinera i 
kylskåpet i upp till 1 timme.

2 VÄLJ Förvärmning på din Cosori airfryer, justera 
temperaturen till 195 °C, och tryck på Start/Paus.

3 PLACERA kycklinglåren i den förvärmda airfryern.
4 VÄLJ Kyckling, justera tiden till 15 minuter, och tryck på 

Start/Paus. 
5 TA UT korgarna när det är 5 minuter kvar. Häll ytterligare 

lite marinad på kycklingen och sätt tillbaka korgarna för att 
slutföra tillagningen.

6 KRYDDA med salt, strö över lite honung och garnera med 
citronskivor. 

GER 2 PORTIONER

Ingredienser

3 msk honung
1 msk sojasås 
1 citron, juice
1 vitlöksklyfta, hackad
4 kycklinglår med skinn och ben 
Salt, efter smak
Citronskivor, för garnering

FÖRBEREDELSER:1 timme
TILL AGNINGSTID:15 minuter
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Klibbig kyckling med 5 kryddor

1 BLANDA hoisinsås, ostron sås, vitlök, kinesisk femkrydda, 2 
matskedar honung och 1 msk mörk sojasås i en stor skål. 

2 TILLSÄTT kycklinglåren och blanda ordentligt. Låt dem 
marinera i minst 2 timmar.

3 VÄLJ Förvärmning på din Cosori airfryer, justera till 195 °C, 
och tryck på Start/Paus.

4 PLACERA kycklinglåren i korgen. 
5 VÄLJ Kyckling, justera tiden till 12 minuter och tryck på Start/

Paus. 
6 BLANDA resten av honung och sojasås tillsammans i en liten 

skål.
7 PENSLA toppen av kycklingen med honung-sojasås efter 8 

minuters tillredning. Lägg sedan tillbaka korgen och slutför 
de sista 4 minuterna. 

8 SERVERA med ångad kinesisk broccoli och ris.

GER 2 PORTIONER

Ingredienser

3 msk hoisinsås
1 msk ostron sås
3 vitlöksklyftor
2 teskedar kinesisk femkrydda,
pulver
4 msk honung
2 msk sojasås
4 kycklinglår, benlöst med skinn

FÖRBEREDELSER:2 timmar
TILL AGNINGSTID:12 minuter
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"Friterad" kyckling

1 BLANDA kycklinglåren och kärnmjölken i en 
återförslutningsbarr påse. Låt det marinera i 1 - 1 1/2 timme.

2 BLANDA mjöl, kryddor och salt i en bunke.
3 TA UR kycklinglåren direkt från påsen och lägg i mjöl. Se till 

att kycklingen blir helt täckt. Placera sedan kycklingen på en 
tallrik och låt den stå i 15 minuter.

4 VÄLJ Förvärmning på din Cosori airfryer, justera 
temperaturen till 195 °C, och tryck på Start/Paus.

5 DOPPA en konditorsborste i oljan och pensla kycklinglåren 
på varje sida. 

6 PLACERA låren i den förvärmda airfryern.
7 VÄLJ Kyckling och tryck på Start/Paus. 
8 VÄND kycklingen halvvägs genom tillagningen och spraya 

med matlagningsspray. 
9 LÅT kycklinglåren svalna under 5 minuter när du är klar med 

tillagningen, servera sedan.

GER 2 PORTIONER

Ingredienser

4 kycklinglår
2 1/3 dl kärnmjölk
200 gram mjöl 
1 tsk vitlökspulver 
1 tsk lökpulver 
1 tsk paprika
1/2 tsk svart eller vitpeppar 
1 tsk salt
2 msk olja 
Matlagningsspray / olja

FÖRBEREDELSER:2 timmar
TILL AGNINGSTID:25 minuter



33

SV

Kyckling Parmesan

1 VÄLJ Förvärmning på din Cosori airfryer, justera 
temperaturen till 185 °C och tryck på Start/Paus.

2 BLANDA brödsmulorna och parmesanost i en skål.
3 DOPPA varje kycklingbröst i mjöl, doppa sedan de vispade 

äggen och rulla sedan på brödsmulsblandningen. 
4 SPRAYA toppen av kycklingbrösten och insidan 

av matlådorna med matlagningsspray och lägg 
kycklingbrösten i korgen.

5 TILLAGA kycklingbrösten på 185 °C i 12 minuter.
6 LÄGG 1 skiva mozzarella på varje kycklingbröst när det 

återstår 2 minuters matlagning. 
7 SERVERA med marinarasås och garnera med finhackad 

persilja. 

GER 2 PORTIONER

Ingredienser

60 gram Panko-ströbröd 
(italiensk stil)
60 gram parmesanost, riven 
2 kycklingbröst (450 g)
70 gram mjöl 
2 ägg, vispade 
2 skivor mozzarella
Marinarasås, till servering
2 bladpersilja, finhackad, till 
garnering
Matlagningsspray / olja

FÖRBEREDELSER:10 min
TILL AGNINGSTID:12 min
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Fläskkotletter – North Carolina style

1 VÄLJ Förvärmning på din Cosori airfryer och tryck på Start/
Paus.

2 DRÄNK fläskkotletterna med olja.
3 BLANDA alla kryddor och krydda kotletterna.
4 PLACERA fläskkotletterna i den förvärmda airfryern.
5 VÄLJ Biff, justera tiden till 10 minuter, och tryck på Start/

Paus.
6 TA UT fläskkotletterna när de är klara, låt vila i 5 minuter och 

servera sedan. 

GER 2 PORTIONER

Ingredienser

2 fläskkotletter, benlösa
2 tsk vegetabilisk olja
2 msk farinsocker
2 tsk paprika
1 tsk mald senap
1 tsk nymald svartpeppar
1 tsk lökpulver 
1 tsk vitlökspulver 
Salt och peppar

FÖRBEREDELSER:5 min
TILL AGNINGSTID:10 min
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Fläsk Tonkatsu

1 PLACERA fläskköttet i en förseglad påse eller täck med 
plastfolie. 

2 FORMA fläskköttet med en kavel eller kötthammare tills den 
får en tjocklek på 1-1.5 cm. 

3 BLANDA brödsmulorna och kryddorna och forma till en boll. 
Lägg åt sidan.

4 PLACERA varje fläskkotlett i mjölet, doppa sedan i de vispade 
äggen och rulla kotletterna i brödsmulsblandningen. 

5 VÄLJ Förvärmning på din Cosori airfryer, justera 
temperaturen till 185 °C, och tryck på Start/Paus.

6 SPRAYA båda sidor av fläskkotletten med matlagningsspray 
och lägg i korgen.

7 STEK fläskkotletterna på 185 °C i 14 minuter.
8 TA UT kotletterna från airfryern när tillagningen är klar och 

låt vila i 5 minuter.
9 SKÄR i skivor och servera.

GER 2 PORTIONER

Ingredienser

2 fläskkotletter (170 gram), 
benfria
60 gram Panko brödsmulor
1 tsk vitlökspulver 
1 tsk lökpulver 
1 tsk salt
1/4 tsk peppar
70 gram mjöl 
2 ägg, vispad 
matlagningsspray /olja

FÖRBEREDELSER:10 min
TILL AGNINGSTID:14 min
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Fläskroulader med parmaskinka

1 PLACERA 3 skivor av parmesan på smörpapper, något 
överlappande med varandra. 

2 SKÄR fläsket i 2 lika delar och placera dem ovanpå 
parmaskinkan.

3 KRYDDA insidan av fläskköttet med salt och peppar.
4 PLACERA hälften av spenaten, osten och de soltorkade 

tomaterna på fläskfiléerna, och lämna 1 cm utrymme på 
kanterna.

5 RULLA köttet tätt runt fyllningen och knyt ihop det med tråd 
för att hålla det på plats. 

6 UPPREPA processen för den andra fläskfilén. Placera 
fläskrouladen i kylskåpet.

7 VÄLJ Förvärmning på din Cosori airfryer och tryck på Start/
Paus. 

8 PENSLA 1 tsk olivolja på varje inslagen filé och lägg dem i 
korgen.

9 VÄLJ Biff, justera tiden till 9 minuter och tryck på Start/Paus. 
10 LÅT fläskrouladen vila under 10 minuter före uppskärning.

GER 4 PORTIONER

Ingredienser

6 skivor med parmaskinka
1 fläskfilé (450 g) 
1 tsk salt
1/2 tsk svartpeppar
30 gram färska spenatblad, 
uppdelade
4 skivor mozzarella
20 gram soltorkade tomater
2 tsk olivolja

FÖRBEREDELSER:10 min
TILL AGNINGSTID:9 min
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Havskatt

1 VÄLJ Förvärmning på din Cosori airfryer, justera 
temperaturen till 177 °C, och tryck på Start/Paus.

2 BLANDA alla kryddor och forma till en boll.
3 KRYDDA fisken med en riklig mängd kryddblandning på 

varje sida. 
4 SPRAYA vardera sida av fisken med matlagningsspray och 

lägg den i korgen.
5 VÄLJ Skaldjur/Fisk och tryck på Start/Paus.
6 TA UT fisken försiktigt och placera fisken över majsgröten.

GER 2 PORTIONER

Ingredienser

2 1/4 tsk paprika
1 tsk vitlökspulver 
1 tsk lökpulver
1 tsk mald torkad timjan 
1 tsk mald svartpeppar
1/4 tsk cayennepeppar
1/4 tsk torkad basilika
1/4 tsk torkad oregano 
2 havskattfiléer (170 gram) 
Matlagningsspray / olja

FÖRBEREDELSER:3 min
TILL AGNINGSTID:7 min
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Tonfisktoast med chipotlesås

1 VÄLJ Förvärmning på din Cosori airfryer, justera 
temperaturen till 160 °C, och tryck på Start/Paus.

2 BLANDA tonfisken med chipotlesåsen. 
3 PLACERA hälften av blandningen på var och en av de 2 

brödskivorna.
4 TILLSÄTT några skivor Pepper Jack ost så att brödskivorna är 

täckta och det blir 2 rostade bröd.
5 PLACERA smörgåsarna i matlådan. 
6 VÄLJ Bröd, justera tiden till 8 minuter, och tryck på Start/

Paus. 
7 SKÄR diagonalt och servera.

GER 2 PORTIONER

Ingredienser

150 gram tonfisk
3 msk chipotlesås
4 skivor vitt bröd
2 skivor Peppar Jack ost

FÖRBEREDELSER:5 min
TILL AGNINGSTID:8 min
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Taco med panerad fisk

1 SKÄR fisken i 11 remsor med en tjocklek på 1 centimeter.
2 BLANDA majsmjöl och kryddor i en liten skål.
3 TÄCK fiskremsorna med kryddigt majsmjöl. Lägg åt sidan i 

kylskåpet.
4 VÄLJ Förvärmning på din Cosori airfryer, justera 

temperaturen till 177 °C, och tryck på Start/Paus.
5 SPRAYA fisken med lite matlagningsspray och lägg 

remsorna i korgen.
6 VÄLJ Skaldjur/Fisk, justera tiden till 7 minuter och tryck på 

Start/Paus. 
7 VÄND fisken halvvägs genom matlagningen. 
8 SERVERA fisken på tortillas med tartarsås och lite lime.

GER 4 -  5 PORTIONER

Ingredienser

450 gram valfri fisk, 11 st - 8 
centimeter tjocka strimlor
50 gram majsmjöl
1/2 tsk mald spiskummin
1/2 tsk chilipulver
1/2 tsk vitlökspulver
1/2 tsk lökpulver
1/2 tsk salt
1/4 tsk svartpeppar 
Matlagningsspray / olja
Tortillas
Tartarsås 
Lime-tarteletter

FÖRBEREDELSER:10 min
TILL AGNINGSTID:7 min
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Teriyakiglaserad lax

1 BLANDA alla teriyakisås-ingredienser i en liten skål.
2 KOKA upp såsen tills den reducerats till hälften och låt sedan 

svalna.
3 VÄLJ Förvärmning på din Cosori airfryer, justera 

temperaturen till 177 °C, och tryck på Start/Paus.
4 BLÖTLÄGG laxen i olja och krydda med salt och peppar.
5 PLACERA laxen i korgen med glansen ner.
6 VÄLJ Skaldjur/Fisk, justera till 8 minuter, och tryck på Start/

Paus.
7 TA UT laxen när den är klar. Låt laxen vila i 5 minuter och 

glasera med teriyaki sås. 
8 SERVERA över en bädd av vitt ris eller med grillade 

grönsaker.

GER 2 PORTIONER

TERIYAKISÅS

LAX

1 1/4 dl sojasås
50 gram socker
1/4 tesked riven ingefära
1 vitlöksklyfta, krossad
60 ml apelsinjuice

2 laxfiléer (135 g) 
1 msk vegetabilisk olja
Salt och peppar

FÖRBEREDELSER:10 min
TILL AGNINGSTID:8 min
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Lax med citronsmör

1 KRYDDA laxen med salt och peppar enligt dina egna 
önskemål.

2 VÄLJ Förvärmning på din Cosori airfryer, justera 
temperaturen till 177 °C, och tryck på Start/Paus.

3 SPRAYA korgen med matlagningsspray och lägg i fisken.
4 VÄLJ Skaldjur/Fisk och tryck på Start/Paus.
5 BLANDA smör, citronsaft, vitlök och worcestersås i en liten 

kastrull och låt smälta på låg värme, ca 1 minut.
6 SERVERA laxfiléerna med ris och toppa med citronsmörsås.

GER 2 PORTIONER

Ingredienser

2 laxfiléer (170 g) 
Salt och peppar
2 msk smör
2 msk färsk citronsaft 
1 vitlöksklyfta
1/2 tsk Worcestersås
Matlagningsspray / olja

FÖRBEREDELSER:3 min
TILL AGNINGSTID:8 min
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Cajun scampi

1 VÄLJ Förvärmning på din Cosori airfryer, justera 
temperaturen till 190 °C, och tryck på Start/Paus.

2 BLANDA alla kryddor och forma till en stor boll. Lägg åt sidan.
3 HÄLL olivolja på varje räka tills den är jämnt belagd.
4 STRÖ kryddblandningen över varje räka och se till att det är 

välblandat. 
5 PLACERA räkorna i korgen.
6 VÄLJ Räkor, justera tiden till 5 minuter och tryck på Start/

Paus.
7 VÄND RUNT i korgen halvvägs in i tillagningen (Shake 

Reminder-funktionen påminner dig när det är dags).
8 SERVERA med limebåtar.

GER 2-3 PORTIONER

Ingredienser

1 1/2 tsk salt
1 tsk paprikakrydda
1 tsk vitlökspulver
1 tsk provencekrydda 
1 tsk chilipulver
1/2 tsk lökpulver
1/4 tsk cayennepeppar
1/4 tsk svartpeppar
1/4 tsk torkad timjan
450 g jättescampi, skalade
1 1/2 msk olivolja 
Limeboats, till servering

FÖRBEREDELSER:3 min
TILL AGNINGSTID:5 min
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Krabbullar

1 BLANDA rémoulade-ingredienserna i en skål. Ställ undan.
2 VISPA ihop ägget, majonnäs, senap, worcestersås, Old Bay, 

salt, peppar cayennepeppar, selleri, paprika och persilja.
3 PLACERA försiktigt krabbköttet i äggblandningen och blanda 

ordentligt. 
4 STRÖ brödsmulorna över krabblandningen och blanda ihop 

den ordentligt.
5 FORMA krabblandningen till 4 bullar och låt svalna i 

kylskåpet i 30 minuter. 
6 VÄLJ Förvärmning på din Cosori airfryer och tryck på Start/

Paus. 
7 PLACERA smörpapper i korgen. Spraya krabbullarna med 

matlagningsspray och lägg dem försiktigt i korgen. 
8 STEK krabbullarna på 200 °C i 8 minuter tills de är 

gyllenbruna.
9 VÄND krabbullarna halvvägs genom tillagningen. 
10 SERVERA med rémoulade. 

GER 4 PORTIONER

RÉMOULAD

KRABBULLAR

60 gram majonnäs
1 tsk kapris, tvättad
1/2 matsked söt inlagd 
smörgåsgurka, hackad
1/2 matsked rödlök, finhackad 
1/2 msk citronsaft
1/2 tsk Dijonsenap 
Salt och peppar

1 stort ägg, vispad
1 1/4 msk majonnäs
3/4 tsk Dijonsenap
1 tsk Worcestersås 
1 tsk Old Bay krydda
1/4 tsk salt
En nypa peppar
En nypa cayennepeppar
30 gram selleri, tärnad
30 gram röd paprika, tärnad 
2 msk färsk persilja, finhackad
225 g krabbkött 
30 gram Panko-ströbröd 
Matlagningsspray / olja

FÖRBEREDELSER:35 min
TILL AGNINGSTID:8 min



44

SV

Krispig tofu

1 BLANDA tofu, sojasås, risvinäger och sesamolja i en skål. Låt 
det marinera i 10 minuter.

2 VÄLJ Förvärmning på din Cosori airfryer, justera till 190 °C 
och tryck på Start/Paus.

3 LYFT BORT tofun från marinaden och lägg sedan tofun i 
majsstärkelsen tills den är jämnt belagt. 

4 PLACERA tofun i korgen på airfryern.
5 VÄLJ Räkor, justera tiden till 18 minuter, och tryck på Start/

Paus. 
6 VÄND RUNT i korgen halvvägs in i tillagningen (Shake 

Reminder-funktionen påminner dig när det är dags).

GER 2 PORTIONER

Ingredienser

225 gram fast tofu, 3 centimeter,
(tärnad)
2 matskedar sojasås 
2 tsk risvinäger 
2 tsk sesamolja 

FÖRBEREDELSER:15 min
TILL AGNINGSTID:18 min
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Aubergine schnitzel

1 VISPA ihop ägget och mjölken i en skål.
2 BLANDA Panko-ströbröd, salt och peppar i separat skål.
3 SKÄR auberginen i 1 cm tjocka skivor.
4 TÄCK över äggplantorna med mjöl, doppa sedan i ägget och 

rulla i brödsmulor. Doppa skivan igen först i ägg och sedan 
brödsmulor.

5 VÄLJ Förvärmning på din Cosori airfryer och tryck på Start/
Paus.

6 PENSLA varje sida av aubergineskivorna med olivolja.
7 PLACERA de panerade aubergineskivorna i korgen och 

tillaga på 200 °C i 8 minuter. Du kan behöva tillreda i flera 
omgångar.

8 VÄND auberginen halvvägs genom tillagningen. 

GER 2 PORTIONER

Ingredienser

1 ägg, vispat
1 msk mjölk
130 gram Panko-ströbröd 
(italiensk stil)
1/2 tsk salt
1/4 tsk svartpeppar
1 Aubergine, skuren i 1 cm tjocka 
skivor
70 gram mjöl 
Olivolja

FÖRBEREDELSER:8 min
TILL AGNINGSTID:8 min
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Grilled cheese

1 VÄLJ Förvärmning på din Cosori airfryer, justera 
temperaturen till 160 °C, och tryck på Start/Paus.

2 PENSLA smör på vardera sida av brödskivorna. 
3 DELA osten jämnt på 2 brödskivor och lägg sedan de 2 

återstående skivorna ovanpå.
4 PLACERA ostsmörgåsarna i korgen.
5 VÄLJ Bröd och tryck på Start/Paus. 
6 SKÄR diagonalt och servera.

GER 2 PORTIONER

Ingredienser

3 msk smör, smält 
4 skivor vitt bröd
50 gram cheddarost

FÖRBEREDELSER:5 min
TILL AGNINGSTID:8 min
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Cajun kycklingvingar

1 MARINERA kycklingvingarna i kärnmjölk och Tabasco i 4 
timmar eller över natten. 

2 TILLSÄTT alla resterande ingredienser i en stor skål och 
blanda ordentligt.

3 BLANDA den marinerade kycklingen i mjölblandningen och 
skaka av ingredienserna om de fäster sig för mycket. 

4 BLANDA 1/3 av marinaden i mjölblandningen och blanda 
ordentligt. Detta kommer att skapa små flingor.

5 LÅT kycklingen står i en timme tills beläggningen blir klibbig 
och lägg tillbaka kycklingen i mjölblandningen. Lägg åt 
sidan.

6 VÄLJ Förvärmning på din Cosori airfryer och tryck på Start/
Paus.

7 SPRAYA en liten beläggning av matlagningsspray på vardera 
sida av kycklingvingarna och lägg dem i korgen.

8 STEK kycklingen på 200 °C i 10 minuter tills den är 
gyllenbrun och krispig.

GER 2 -  4 PORTIONER

Ingredienser

450 g kycklingvingar 
4 dl kärnmjölk
1 msk Tabasco 
180 gram mjöl
2 1/2 tsk salt
1 1/ 2 tsk svartpeppar 
2 tsk vitlökspulver 
2 tsk lökpulver 
2 tsk paprikakrydda
1 1/2 tsk senap 
1 tsk cayennepeppar 
1 1/2 msk majsstärkelse 
Matlagningsspray / olja

FÖRBEREDELSER:5 h och 15 minuter
TILL AGNINGSTID:10 min
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Stromboli

1 LÅT degen vila i rumstemperatur i 30 minuter.
2 STÄNK mjöl på degen och rulla ut den till en tjocklek på 6 

mm.
3 LÄGG skinka, ost, paprika och provencekrydda på halva 

degen. Vik över för att försluta. 
4 BLANDA ägget och mjölken. Pensla toppen av degen med 

äggblandningen.
5 STRÖ salt, oregano, vitlökspulver och peppar på toppen. 

Lägg åt sidan.
6 VÄLJ Förvärmning på din Cosori airfryer, justera till 177 °C, 

och tryck på Start/Paus.
7 PLACERA Strombolin i korgen.
8 STEK på 177 °C i 20 minuter. Vänd Strombolin var 5:e minut 

under tillagningen. 

GER 4-5 PORTIONER

Ingredienser

300 g pizzadeg, kyld
Mjöl, (strö på degen)
8 skivor skinka, kokta
3 skivor provolone
3 skivor mozzarella
100 gram rostad röd paprika, 
hackad
1 tsk provencekrydda 
1 ägg, vispad
1 msk mjölk
1/4 tsk salt
1/4 tsk torkad oregano
1/4 tsk vitlökspulver
1/4 tsk svartpeppar

FÖRBEREDELSER:35 min
TILL AGNINGSTID:20 min
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Krispiga "friterade" fisknuggets

1 SKÄR fisken i 4 x 1,5 cm långa strimlor. 
2 BLANDA mjöl och Old Bay-krydda i en bunke.
3 TÄCK varje bit fisk med kryddigt mjöl, doppa sedan i vispat 

ägg och rulla sedan fisken i brödsmulor.
4 VÄLJ Förvärmning på din Cosori airfryer, justera 

temperaturen till 177 °C, och tryck på Start/Paus.
5 SPRAYA fisken på vardera sida med matlagningsspray och 

lägg i korgen.
6 VÄLJ Fryst mat, justera tiden till 6 minuter och tryck på Start/

Paus.
7 VÄND RUNT i korgen halvvägs in i tillagningen (Shake 

Reminder-funktionen påminner dig när det är dags).
8 SERVERA med tartarsås. 

GER 4 PORTIONER

Ingredienser

450 g vit fisk, skuren i 4 cm x 
1,5 cm
långa strimlor
30 gram mjöl
1 msk Old Bay krydda 
2 ägg
250 gram Panko brödsmulor 
Tartarsås
Matlagningsspray / olja

FÖRBEREDELSER:6 min
TILL AGNINGSTID:6 min
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Fiesta minipizza

1 VÄLJ Förvärmning på din Cosori airfryer, justera 
temperaturen till 160 °C, och tryck på Start/Paus.

2 PENSLA toppen av pizzadegen med olivolja. 
3 PLACERA pizzadegen i korgen och låt den tillagas i 10 

minuter på 160 °C.
4 TILLSÄTT salsa, ost, majs, svarta bönor och ärter, 5 minuter 

innan tillredningen är klar. 

GER 1 PORTION

Ingredienser

1 pizzabotten (18 cm) Olivolja 
(pensla på degen)
4 msk salsa
100 gram ost (riven)
2 msk majs 
2 msk kokta svarta bönor 
1 msk ärter

FÖRBEREDELSER:3 min
TILL AGNINGSTID:10 min
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Pepperoni minipizza

1 VÄLJ Förvärmning på din Cosori airfryer, justera 
temperaturen till 160 °C, och tryck på Start/Paus.

2 PENSLA toppen av pizzadegen med olivolja. 
3 PLACERA pizzadegen i korgen och låt den tillagas i 10 

minuter på 160 °C.
4 TILLSÄTT marinarasås, pepperoni skivor, mozzarella och 

parmesanost 5 minuter innan tillredningen är klar.

GER 1 PORTION

Ingredienser

1 pizzabotten (18 cm) 
Olivolja (pensla på degen)
3-4 msk marinarasås 
5-6 skivor pepperoni
100 gram mozzarella (riven)
1 msk parmesanost

FÖRBEREDELSER:3 min
TILL AGNINGSTID:10 min
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Ostburgare

1 BLANDA ihop köttfärs, salt, svartpeppar, worcestersås, 
dijonsenap, hackad lök och ägg tills det är ordentligt 
blandat.

2 FORMA köttet till 4 lika stora hamburgare och lägg i kylskåpet 
i 1 timme.

3 VÄLJ Förvärmning på din Cosori airfryer och tryck på Start/
Paus. 

4 GNID olivolja på varje hamburgare och lägg i korgen. 
5 VÄLJ Biff, justera tiden till 8 minuter och tryck på Start/Paus. 
6 VÄND hamburgaren halvvägs genom tillagningen.
7 TILLSÄTT skivor av cheddarost till var och en av 

hamburgarna när det är 1 minut kvar av matlagningen.
8 SERVERA på små hamburgerbröd. 

GER 4 PORTIONER

Ingredienser

450 g köttfärs
1/2 tsk salt
1/2 tsk svartpeppar
1 tsk Worcestersås 
1 tsk Dijonsenap
1 liten lök, hackad 
1 ägg, vispad
1 msk olivolja 
4 skivor cheddarost 
4 små hamburgerbröd

FÖRBEREDELSER:1 timme och 5 minuter
TILL AGNINGSTID:8 minuter
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Kalkonburgare med asiatisk kål

1 BLANDA kål, lök, morötter, vårlök och koriander i en stor skål. 
2 VISPA ihop ättika, sojasås, farinsocker, sesamolja, majonnäs, 

salt och peppar i en liten skål.
3 PLACERA grönsakerna i ättikdressingen och låt kålen 

marinera i 30 minuter.

1 BLANDA alla burgar-ingredienser i en stor skål tills det är 
ordentligt blandat.

2 FORMA kalkonblandningen i 4 lika stora hamburgare och 
lägg dem i kylskåpet för kylning. 

3 VÄLJ Förvärmning på din Cosori airfryer och tryck på Start/
Paus. 

4 PLACERA kalkonburgarna i korgen.
5 TILLAGA i 10 minuter på 200 °C.
6 SERVERA på hamburgerbröd med asiatisk kål.

GER 4 PORTIONER

ASIATISK KÅL

ASIATISK KÅL

KALKONBURGARE

KALKONBURGARE

180 gram kål, strimlad
1/4 liten rödlök, tunt skivad
1/2 morot, riven
2 vårlök, tunt skivad
2 msk koriander, hackad 
2 msk risvinäger 
2 msk sojasås
2 msk farinsocker 
1 msk sesamolja 
1 msk majonnäs 
Salt och peppar

450 gram kalkon 
2 vitlöksklyftor, hackade 
1 Ingefära (2,5 cm — riven)
2 vårlökar, hackade
2 msk hoisinsås
1 msk sojasås
2 msk Sambal Oelek
1/2 tsk salt
1/4 tsk svartpeppar 
120 gram Panko ströbröd

FÖRBEREDELSER:35 min
TILL AGNINGSTID:10 min
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Förrätter
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Sparris med parmaskinka

1 VÄLJ Förvärmning på din Cosori airfryer, justera 
temperaturen till 150 °C, och tryck på Start/Paus.

2 KLIPP av sparrisens träiga ändar och kassera dem.
3 STRÖ OCH TÄCK sparrisen med olja. Smaksätt med salt och 

peppar.
4 LINDA 1 skiva parmaskinka runt var sparris och lägg i korgen.
5 VÄLJ Grönsaker, ställ in tiden på 10 minuter och tryck på 

Start/Paus. 

GER 3 PORTIONER

Ingredienser

12 sparris 
2 tsk olivolja 
Salt och peppar
12 skivor parmaskinka

FÖRBEREDELSER:5 min
TILL AGNINGSTID:10 min
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Kycklingvingar

1 VÄLJ Förvärmning på din Cosori airfryer, justera 
temperaturen till 195 °C, och tryck på Start/Paus.

2 BLANDA kryddorna i en bunke.
3 KRYDDA kycklingvingarna med halva kryddblandningen 

och spraya kycklingen med lite matlagningsspray. 
4 PLACERA kycklingvingarna i korgen. 
5 VÄLJ Kyckling, justera tiden till 30 minuter och tryck på 

Start/Paus. 
6 VÄND RUNT i korgen halvvägs genom tillagningen. 
7 PLACERA vingarna i en skål och strö över den andra halvan 

av kryddan tills den är väl täckt.
8 SERVERA med dressing.

GER 4 PORTIONER

Ingredienser

1 msk vitlökspulver
1 kycklingbuljong 
1 msk grillkrydda (vitlök och 
örter)
1 tsk salt
1 tsk svartpeppar
1 tsk paprikakrydda
1 tsk cayennepeppar
1 tsk Old Bay-krydda
1 tsk lökpulver
1/2 tsk torkad oregano 
450 g kycklingvingar 
Matlagningsspray / olje
dressing, till servering

FÖRBEREDELSER:5 min
TILL AGNINGSTID:30 min
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Mongoliska kycklingvingar

1 VÄLJ Förvärmning på din Cosori airfryer, justera 
temperaturen till 195 °C, och tryck på Start/Paus.

2 BLANDA kycklingvingarna, oljan, salt och peppar ordentligt.
3 PLACERA sedan kycklingvingarna i korgen.
4 VÄLJ Kyckling och tryck på Start/Paus. 
5 BLANDA sojasås, honung, risvinsvinäger, Sriracha, vitlök och 

ingefära i en kastrull.
6 LÅT sjuda tills glasyren har reducerats något, ca 10 minuter.
7 TA UT kycklingvingarna efter 20 minuter och blanda dem 

med glasyren i en stor skål.
8 ÅTERFÖR kycklingvingarna till korgen och slutför de 

återstående 5 minuterna av tillagningen.
9 PYNTA med vårlök och servera.

GER 2 -  4 PORTIONER

Ingredienser

680 g kyckling vingar
1 1/2 msk vegetabilisk olja 
Salt och peppar
60 ml sojasås
60 ml honung
2 msk risvinsvinäger 
1 msk Sriracha
2 vitlöksklyftor, hackade
1 msk färsk ingefära, riven
1 vårlök, hackad, till garnering

FÖRBEREDELSER:15 min
TILL AGNINGSTID:25 min
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Kycklingvingar honung-sriracha

1 BLANDA paprika, vitlökspulver, lökpulver, salt, svartpeppar 
och majsstärkelse. 

2 BLANDA kycklingvingarna i kryddig majsstärkelse tills alla 
vingar är jämnt täckta. 

3 SPRAYA vingarna med matlagningsspray och blanda runt 
tills alla vingar är täckta med olja. Lägg åt sidan.

4 VÄLJ Förvärmning på din Cosori airfryer, justera 
temperaturen till 195 °C, och tryck på Start/Paus.

5 PLACERA vingarna i korgen. 
6 VÄLJ Kyckling, justera tiden till 30 minuter och tryck på 

Start/Paus. 
7 VÄND RUNT i korgen halvvägs genom matlagningen. 
8 VISPA honung, sriracha, risvinsvinäger och sesamolja i en 

stor skål.
9 BLANDA de tillagade kycklingvingarna med såsen och 

servera.

GER 2 -  4 PORTIONER

Ingredienser

1/2 tsk paprikakrydda
1/2 tsk vitlökspulver
1/2 tsk lökpulver
1/2 tsk salt
1/4 tsk svartpeppar 
2 msk majsstärkelse 
450 g kycklingvingar 
matlagningsspray / olja
80 ml honung
80 ml Sriracha
1 msk risvinsvinäger
1/4 tsk sesamolja

FÖRBEREDELSER:5 min
TILL AGNINGSTID:30 min
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Kycklingvingar med vitlök och parmesan

1 VÄLJ Förvärmning på din Cosori airfryer, justera 
temperaturen till 195 °C, och tryck på Start/Paus.

2 BLANDA majsstärkelse, parmesan, vitlökspulver, salt och 
peppar i en skål.

3 PLACERA kycklingvingarna i skålen med kryddor och blanda  
ordentligt.

4 SPRAYA kycklingen och korgen med lite matlagningsspray.
5 VÄLJ Kyckling och tryck på Start/Paus. Var noga med att 

vända runt i korgen halvvägs genom tillredningen. 
6 STRÖ resterna av parmesanblandningen över kycklingen 

och servera.

GER 3 PORTIONER

Ingredienser

2 msk majsstärkelse
4 msk parmesan, riven 
1 msk vitlökspulver
Salt och peppar 
680 g kycklingvingar 
matlagningsspray / olja

FÖRBEREDELSER:5 min
TILL AGNINGSTID:25 min
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Jerk-kycklingvingar

1 VÄLJ Förvärmning på din Cosori airfryer, justera 
temperaturen till 195 °C, och tryck på Start/Paus.

2 BLANDA alla kryddor samt olja i en skål för att skapa 
marinaden.

3 LÄGG kycklingvingarna i marinaden så att den blir väl 
bearbetad.

4 PLACERA kycklingvingarna i korgen. 
5 VÄLJ Kyckling och tryck på Start/Paus. 
6 VÄND RUNT i korgen halvvägs in i tillredningen. 
7 TA UT kycklingvingarna och lägg på ett serveringsfat. 
8 PRESSA färsk limejuice över kycklingvingarna och servera.

GER 2 -  3 PORTIONER

Ingredienser

2 tsk mald timjan 
2 tsk torkad rosmarin 
2 tsk allroundkrydda
2 tsk mald ingefära 
1 tsk vitlökspulver 
1 tsk lökpulver
1 tsk kanel 
1 tsk paprika
1 tsk chilipulver
1/2 tsk muskot
1/3 tsk salt
60 ml vegetabilisk olja
450-900 g kycklingvingar 
1 pressad citron

FÖRBEREDELSER:5 min
TILL AGNINGSTID:25 min
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Hemlagade tortillachips

1 SKÄR upp varje läfsa i 8 lika delar.
2 VÄLJ Förvärmning på din Cosori airfryer, justera 

temperaturen till 150 °C, och tryck på Start/Paus.
3 BLANDA med olivolja och salt så att alla bitar är väl täckta. 
4 PLACERA tortillachipsen i den förvärmda airfryern och stek i 

8 minuter på 150 °C.
5 VÄND RUNT i korgen halvvägs in i tillredningen. 
6 SERVERA med salsa.

GER 2 -  3 PORTIONER

Ingredienser

3 tortillor (16 cm) 
1 msk olivolja
1/2 tsk salt 
Salsa 

FÖRBEREDELSER:2 min
TILL AGNINGSTID:8 min
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Ugnsbakade minikorvar

1 VÄLJ Förvärmning på din Cosori airfryer och tryck på Start/
Paus. 

2 SKÄR degen i 6 x 4 centimeter remsor. 
3 PLACERA en korv i ena änden av degen och linda degen 

runt korven. 
4 PENSLA översidan av de inslagna korvarna med mjölk och 

lägg i korgen.
5 TILLAGA på 200 °C i 10 minuter eller tills de är gyllenbruna.

GER 4 PORTIONER

Ingredienser

1 pizzadeg
16 minikorvar
1 msk mjölk

FÖRBEREDELSER:5 min
TILL AGNINGSTID:10 min



63

SV

Fyllda champinjontärningar

1 KNIPSA fötterna på alla champinjoner. Finhacka och lägg åt 
sidan.

2 DRA ut insidan av svampen med en sked för att skapa mer 
utrymme för fyllningen. Lägg åt sidan.

3 VÄRM en panna på medelhög värme och låt den värmas 
upp. 

4 TILLSÄTT 1 matsked olivolja, finhackade svampstjälkar och 
hackad lök. Stek i 5 minuter.

5 TILLSÄTT vitlök och stek i 1 minut.
6 PLACERA den italienska korven och tillaga tills den är 

gyllenbrun, ca 5 minuter. Lägg åt sidan.
7 BLANDA korven med brödsmulor, mozzarella, parmesan och 

persilja. 
8 SMAKA av med salt och peppar.
9 FYLL svampen tills den är full och strö över med ännu mer 

mozzarella.
10 HÄLL resten av oljan på svampen.
11 VÄLJ Förvärmning på din Cosori airfryer, justera 

temperaturen till 160 °C, och låt den värmas upp.
12 PLACERA de fyllda champinjonerna i korgen.
13 STEK svampen på 160 °C i 12 minuter tills osten är 

gyllenbrun och sprudlande.

GER 3 PORTIONER

Ingredienser

6 extra stora champinjoner 
3 msk olivolja
1/4 stor lök, hackad
1 vitlöksklyfta, hackad
70 gram söt italiensk korv, 
2 msk Panko-ströbröd,
(Italiensk stil)
50 gram mozzarella, strimlad,
plus mer för toppning
25 gram parmesanost, riven 
1 msk persilja, nyhackad
Salt och peppar

FÖRBEREDELSER:5 min
TILL AGNINGSTID:23 min
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"Friterade" mozzarella pinnar

1 SKÄR osten i 18 lika stora bitar.
2 BLANDA mjöl, majsstärkelse, salt och peppar i en skål. 
3 VISPA ägg och mjölk i en separat skål. 
4 BLANDA panko-brödsmuler och persiljaflingor i en separat 

skål.
5 TÄCK alla ostbitar med mjöl, doppa i ägg och rulla sedan i 

brödsmulor. Doppa ostbitarna i ägg och brödsmulor ännu 
en gång.

6 VÄLJ Förvärmning på din Cosori airfryer, justera 
temperaturen till 177 °C, och tryck på Start/Paus.

7 PLACERA ostbitarna i frysen medan airfryern förvärms.
8 PLACERA sedan ostbitarna i korgen och spraya med lite 

matlagningsspray. 
9 VÄLJ Frysmat, ändra till 8 minuter och tryck på Start/Paus. 
10 VÄND RUNT i korgen halvvägs in i tillagningen (Shake 

Reminder-funktionen påminner dig när det är dags).
11 SERVERA med marinarasås, eller annan dressing.

GER 3 PORTIONER

Ingredienser

300 gram fast mozzarellaost 
2 msk mjöl 
1 tsk majsstärkelse
1/2 tsk salt
1/4 tsk svartpeppar 
2 ägg, vispade
1 msk mjölk
120 gram Panko-brödsmulor
1 tsk torkad persilja
Matlagningsspray / olja
Marinarasås eller annan dressing

FÖRBEREDELSER:10 min
TILL AGNINGSTID:8 min
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"Friterad" smörgåsgurka

1 TORKA av smörgåsgurkan ordentligt med en ren 
kökshandduk och skär dem på längden (16 stycken). 

2 TA FRAM en enhet med tre skålar. Fyll den första skålen 
med mjöl. Kläck äggen i skål nummer två. Blanda sedan 
brödsmulorna och kryddorna ordentligt i den sista skålen. 

3 VÄLJ Förvärmning på din Cosori airfryer, justera till 185 °C 
och tryck på Start/Paus.

4 PLACERA smörgåsgurkorna först i skålen med mjöl, sedan 
bunken med ägg och avsluta i skålen med brödsmulor. 

5 LÄGG gurkorna på en bricka och spraya dem på alla sidor 
med matlagningsspray.

6 PLACERA smörgåsgurkan i korgen och tillaga på 185 °C i 10 
minuter. Vänd dem halvvägs in i tillredningen.

7 SERVERA med din favoritdressing. 

GER 4 PORTIONER

Ingredienser

4 stora smörgåsgurkor
65 gram mjöl 
65 gram brödsmulor 
2 ägg, vispade
1 tsk paprikakrydda
1/8 tsk cayennepeppar 
Matlagningsspray / olja
Salt och peppar

FÖRBEREDELSER:10 min
TILL AGNINGSTID:8 min
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Fyllda jalapeños med bacon

1 SKÄR varje jalapeño på längden i två lika delar, och ta bort 
alla frön. Lägg åt sidan.

2 BLANDA fläsk, cheddar, salt och peppar i en skål.
3 TA en matsked från fläskblandningen och lägg den i varje 

jalapeño. 
4 SÄTT ihop jalapeñohalvorna igen och fräs baconet runt varje 

jalapeño.
5 VÄLJ Förvärmning på din Cosori airfryer, justera 

temperaturen till 160 °C, och tryck på Start/Paus.
6 PLACERA de baconinslagna jalapeñosen i korgen.
7 VÄLJ Bacon, justera tiden till 16 minuter och tryck på Start/

Paus. 
8 SERVERA med din favoritdressing. 

GER 2 PORTIONER

Ingredienser

6 st. jalapeño
110 g fläsk
60 gram cheddarost 
Salt och peppar
6 strimlor av bacon

FÖRBEREDELSER:10 min
TILL AGNINGSTID:16 min
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Räkor med bacon

1 PLACERA jumboräkorna i en skål och krydda dem med 
vitlökspulver, lökpulver, paprikapulver, salt och peppar.

2 SURRA baconet runt räkorna (från toppen och ner till 
stjärten) och fäst det med tandpetare. 

3 VÄLJ Förvärmning på din Cosori airfryer, justera 
temperaturen till 160 °C, och tryck på Start/Paus.

4 PLACERA hälften av räkorna i korgen.
5 VÄLJ Bacon och tryck på Start/Paus. När tillredningen är 

klar, lägg åt sidan.
6 UPPREPA processen och tillaga resterande räkor. 
7 TORKA av överflödigt fett med papper och servera.

GER 4 -  5 PORTIONER

Ingredienser

16 jätteräkor
1 tsk vitlöksklyfta
1 tsk paprikakrydda
1 tsk lökpulver
1/4 tsk svartpeppar 
8 skivor bacon

FÖRBEREDELSER:5 min
TILL AGNINGSTID:16 min
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Räkor med kokos

1 BLANDA mjölet och hälften av varje krydda i en skål.
2 VISPA ägg och mjölk i en separat skål.
3 BLANDA panko-brödsmulor, kokosnöt och den andra halvan 

av varje krydda i en separat skål.
4 TÄCK varje räka med mjöl, doppa sedan i ägg och rulla dem 

sedan i skålen med brödsmulningsblandningen. Doppa 
räkorna igen i skålen med ägg och rulla dem i ännu mer 
brödsmuleblandning. Lägg åt sidan.

5 VÄLJ Förvärmning på din Cosori airfryer, justera 
temperaturen till 177 °C och tryck på Start/Paus.

6 PLACERA räkorna i korgen och spraya med 
matlagningsspray.

7 VÄLJ Fryst mat, justera tiden till 8 minuter och tryck på Start/
Paus. 

8 VÄND räkorna halvvägs in i tillagningen (Shake Reminder-
funktionen påminner dig när det är dags).

GER 3 PORTIONER

Ingredienser

30 gram mjöl 
1 tsk salt
1/2 tsk svartpeppar
1/2 tsk vitlökspulver
1/2 tsk paprikakrydda
2 stora ägg
1 msk mjölk
30 gram Panko-brödsmulor
50 gram kokosflingor
225 g stora räkor
Matlagningsspray / olja

FÖRBEREDELSER:8 min
TILL AGNINGSTID:8 min
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Skotska ägg

1 BLANDA korv, vitlökspulver, lökpulver, salvia, salt och peppar. 
Forma till fyra kulor.

2 LINDA korven runt ägget och kläm det jämnt och stadigt 
runt varje ägg.

3 RULLA varje inslaget ägg i mjöl, doppa det i ägg och rulla 
dem i brödsmulor. Doppa dem igen i ägget och rulla dem 
sedan i brödsmulor.

4 VÄLJ Förvärmning på din Cosori airfryer, justera 
temperaturen till 177 °C, och tryck på Start/Paus.

5 SPRAYA äggen med lite matlagningsspray.
6 PLACERA de skotska äggen i korgen. 
7 VÄLJ Fryst mat, justera tiden till 15 minuter, och tryck på 

Start/Paus. Var noga med att vända äggen halvvägs in i 
tillagningen (Shake Reminder-funktionen påminner dig när 
det är dags).

GER 4 PORTIONER

Ingredienser

300 grov korv
1/2 tsk vitlökspulver
1/2 tsk lökpulver
1/2 tsk torkad salvia
1/2 tsk salt
1/4 tsk svartpeppar
4 ägg, medelkokta, skalade
65 gram mjöl 
1 ägg, vispat
90 gram Panko ströbröd 
(italiensk stil)
Matlagningsspray / olja

FÖRBEREDELSER:10 min
GRÄDDNINGSTID:15 min
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Kycklingspett med vitlök och örter

1 BLANDA olivolja, vitlök, oregano, timjan, salt, svartpeppar 
och citronsaft i en stor skål.

2 TILLSÄTT kycklingen i marinaden och låt marinera i 1 
timme.

3 VÄLJ Förvärmning på din Cosori airfryer, justera 
temperaturen till 195 °C, och tryck på Start/Paus.

4 SKÄR den marinerade kycklingen i 4 cm tjocka skivor och 
stick ett spett genom varje skiva. 

5 PLACERA spetten i korgen. 
6 VÄLJ Kyckling, ställ in tiden på 10 minuter och tryck på Start/

Paus. 

GER 2 -  4 PORTIONER

Ingredienser

3 msk olivolja 
3 vitlöksklyftor, finhackade
1 tsk torkad oregano
1/2 tsk torkad timjan
1/2 tsk salt
1/4 tsk svartpeppar 
1 citron (juice)
450 g kycklinglår, skuren i 
4 centimeter tjocka skivor
Träspett 

FÖRBEREDELSER:1 timme och 5 min
TILL AGNINGSTID:10 min
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Kycklingspett med yoghurtdressing

1 BLANDA yoghurt, olivolja, paprika, spiskummin, chilipulver, 
citronsaft, zest, salt, peppar och vitlök i en stor skål.

2 LÄGG kycklingen i marinaden och låt marinera i kylskåpet i 
minst 4 timmar.

3 VÄLJ Förvärmning på din Cosori airfryer, tryck på Start/
Paus. 

4 SKÄR de marinerade kycklinglåren i 4 cm tjocka skivor och 
stick ett spett genom varje skiva.

5 PLACERA kycklingspetten i korgen. 
6 TILLAGA på 200 °C i 10 minuter.

GER 2 -  4 PORTIONER

Ingredienser

1 dl grekisk yoghurt
1 msk olivolja
1 tsk paprika
1/4 tsk spiskummin
1/2 tsk chilipulver 
1 pressad citron
1 tsk salt
1/4 tsk nymald svartpeppar
4 vitlöksklyftor, hackade
450 g kycklinglår, skuren i 
4 centimeter tjocka skivor     
Träspett 

FÖRBEREDELSER:4 timmar 10 min
TILL AGNINGSTID:10 min
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Grillspett i koreansk stil

1 BLANDA ssamjang, gochujang, sojasås, sesamolja, honung 
och ättika i en skål. 

2 SKÄR biffen i 4 centimeter tjocka skivor och blanda in köttet 
i marinaden. Låt det marinera i 1 timme.

3 VÄLJ Förvärmning på din Cosori airfryer och tryck på Start/
Paus. 

4 STICK spetten genom köttskivorna och placera köttspetten 
i korgen. 

5 VÄLJ Biff och tryck på Start/Paus. 

GER 2 -  4 PORTIONER

Ingredienser

1 msk ssamjang
1 msk gochujang 
1 msk sojasås 
1 msk sesamolja 
1 msk honung
1 tsk risvinsvinäger
450 g nötkött, skuren i 4 
centimeter tjocka skivor
Träspett

FÖRBEREDELSER:1 timme 5 min
TILL AGNINGSTID:6 min



73

SV

Teriyakispett

1 VISPA ihop majsstärkelse och vatten. 
2 BLANDA majsstärkelseblandningen, sojasås, farinsocker, 

vitlök och ingefära i en liten kastrull. Koka såsen på hög 
värme, ca 5 minuter. 

3 KRYDDA såsen med svartpeppar och låt svalna.
4 STICK spettet genom fläsket.
5 MARINERA spettet i teriyakisås.
6 VÄLJ Förvärmning på din Cosori airfryer och tryck på Start/

Paus. 
7 PLACERA spetten i korgen och spraya med 

matlagningsspray. 
8 VÄLJ Biff, justera tiden till 8 minuter och tryck på Start/Paus.
9 PENSLA spetten med teriyakisås varannan minut under 

tillagningen. 
10 KRYDDA med salt och peppar, och servera.

GER 2 -  4 PORTIONER

Ingredienser

1 msk majsstärkelse
120 ml vatten
60 ml sojasås
50 gram farinsocker
1 vitlöksklyfta, hackad 
1/2 tsk riven ingefära 
Svartpeppar
450 g fläsk skivad i 4  
centimeters kuber
Träspett
Matlagningsspray / olja
Salt och peppar

FÖRBEREDELSER:35 min
TILL AGNINGSTID:8 min
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Lammspett shawarma

1 BLANDA alla ingredienserna i en skål.
2 SÄTT 80 gram kött på varje spett och lägg dem sedan i 

kylskåpet i 10 minuter.
3 VÄLJ Förvärmning på din Cosori airfryer och tryck på Start/

Paus. 
4 PLACERA spetten i den förvärmda airfryern, välj Biff, justera 

tiden till 8 minuter och tryck på Start/Paus. 
5 SERVERA med eller utan dressing.

GER 2 PORTIONER

Ingredienser

320 gram lamm 
1 tsk spiskummin
1 tsk paprika
1 tsk vitlökspulver 
1 tsk lökpulver
1/2 tsk kanel
1/2 tsk gurkmeja
1/2 tsk fänkålsfrön
1/2 tsk korianderfrön
1/2 tsk salt
4 spett (20 cm långa)

FÖRBEREDELSER:12 min
TILL AGNINGSTID:8 min
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Tillbehör
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Hemlagade strips

1 SKÄR potatisarna i 7x1 centimeters remsor och låt ligga i 
kallt vatten i 15 minuter.

2 TA UPP potatisen från vattnet, skölj med kallt vatten i 
diskhon, torka med papper.

3 TILLSÄTT oljan och kryddorna till potatisen och blanda 
ordentligt.

4 VÄLJ Förvärmning på din Cosori airfryer, justera 
temperaturen till 195 °C, och tryck på Start/Paus.

5 PLACERA potatisarna i korgen. 
6 VÄLJ Pommes, justera tiden till 28 minuter och tryck på 

Start/Paus. Var noga med att vända runt i korgen halvvägs 
in i tillagningen (Shake Reminder-funktionen påminner dig 
när det är dags). 

7 TA UR korgen när tillagningen är klar och krydda dina 
pommes med salt och peppar.

8 SERVERA med ketchup eller dressing.

GER 4 PORTIONER

Ingredienser

2 stora potatisar, skurna i 7x1 
centimeters strimlor
1 liter kallt vatten
1 msk olja
1 tsk vitlökspulver 
1 tsk paprika klyver
Salt och peppar
ketchup eller dressing

FÖRBEREDELSER:30 min
TILL AGNINGSTID:28 min
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Sötpotatisstrips

1 SKÄR sötpotatisarna i 1 centimeter tjocka remsor. 
2 VÄLJ Förvärmning på din Cosori airfryer och tryck Start/

Paus. 
3 PLACERA de skurna sötpotatisarna i en stor skål och blanda 

med oljan. 
4 STRÖ salt, svartpeppar, paprika, vitlökspulver och lökpulver i 

skålen. Blanda ordentligt.
5 PLACERA sötpotatisstripsen i korgen och tillaga i 10 minuter 

på 200 °C. Var noga med att vända runt i korgen halvvägs in 
i tillagningen.

GER 4 PORTIONER

Ingredienser

2 stora sötpotatisar, skurna i 1 
cm tjocka remsor
2 msk olja
2 tsk salt
1/2 tsk svartpeppar
1/2 tsk paprikakrydda
1/2 tsk vitlökspulver
1/2 tsk lökpulver

FÖRBEREDELSER:5 min
TILL AGNINGSTID:10 min
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Cajunstrips

1 SKÄR potatisarna i 7x1 centimeters remsor och låt ligga i 
kallt vatten i 15 minuter.

2 TA UPP potatisen från vattnet, skölj dem med kallt vatten i 
diskhon och torka med papper/handduk.

3 VÄLJ Förvärmning på din Cosori airfryer, justera 
temperaturen till 195 °C, och tryck på Start/Paus.

4 BLANDA sötpotatisstripsen ordentligt med oljan.
5 PLACERA sötpotatisstripsen i korgen. 
6 VÄLJ Pommes, ändra tiden till 28 minuter och tryck på Start/

Paus. Var noga med att vända runt halvvägs in i tillagningen 
(Shake Reminder-funktionen påminner dig när det är dags). 

7 TA UT korgen när du är klar med tillagningen, och krydda 
sötpotatisstripsen med cajunkryddan och cayennepeppar.

8 SERVERA med ketchup eller dressing.

GER 4 PORTIONER

Ingredienser

2 stora potatisar, skurna i
7x1 centimeter remsor
1 liter kallt vatten 
2 matskedar olja
1 msk Cajunkrydda
1/4 tsk cayennepeppar 
Ketchup eller dressing

FÖRBEREDELSER:30 min
TILL AGNINGSTID:28 min
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Squashstrips

1 SKÄR squashen i 2 centimeter tjocka remsor.
2 BLANDA mjöl, salt och peppar i en skål. 
3 VISPA ägg och mjölk i en separat skål. 
4 BLANDA brödsmulorna och parmesanosten i en separat skål.
5 BLANDA varje stycke squash med mjöl, doppa i ägg och rulla 

dem slutligen i brödsmulor. Lägg åt sidan.
6 VÄLJ Förvärmning på din Cosori airfryer, justera 

temperaturen till 177 °C, och tryck på Start/Paus.
7 PLACERA squashen i korgen på airfryern och spraya med lite 

matlagningsspray.
8 VÄLJ Fryst mat, justera tiden till 8 minuter och tryck på Start/

Paus. 
9 VÄND RUNT i korgen halvvägs in i tillagningen (Shake 

Reminder-funktionen påminner dig när det är dags).
10 SERVERA med dressing. 

GER 4 PORTIONER

Ingredienser

2 squash, skuren i 2 cm tjocka 
remsor
65 gram mjöl 
2 tsk salt
1/2 tsk svartpeppar 
2 ägg
1 msk mjölk
100 gram Panko     
-ströbröd (italiensk stil) 
35 gram parmesanost, riven   
Matlagningsspray / olja
Dressing

FÖRBEREDELSER:10 min
TILL AGNINGSTID:8 min
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Avokadostrips

1 SKÄR avokadon i 2,5 centimeter tjocka skivor.
2 BLANDA brödsmulor, vitlökspulver, lökpulver, paprika, 

cayennepeppar, salt och peppar i en skål.
3 TÄCK varje avokadoskiva med mjöl, doppa sedan i de 

vispade äggen och rulla i brödsmulsblandningen. 
4 VÄLJ Förvärmning på din Cosori airfryer och tryck Start/

Paus. 
5 PLACERA avokadostripsen i korgen, spraya med 

matlagningsspray och tillaga på 200 °C i 10 minuter.
6 VÄND avokadostripsen halvvägs in i tillagningen och spraya 

med mer matlagningsspray. 
7 SERVERA med ketchup eller dressing.

GER 2 PORTIONER

Ingredienser

2 avokados, skurna i 2,5
cm tjocka skivor
120 gram Panko-brödsmulor
1/2 tsk vitlökspulver
1/2 tsk lökpulver
1/2 tsk paprikakrydda
1/4 tsk cayennepeppar
Salt och peppar
65 gram mjöl 
2 ägg, vispade 
Matlagningsspray / olja
Ketchup eller dressing

FÖRBEREDELSER:15 min
TILL AGNINGSTID:10 min
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Grekiska strips

1 SKÄR potatisarna i remsor på 7x1 centimeter och låt stå i 
kallt vatten i 15 minuter.

2 TA UPP potatisen ur vattnet, skölj med kallt vatten i 
diskbänken och torka med papper/handduk.

3 TILLSÄTT olja, vitlökspulver och paprika och blanda 
ordentligt med potatisen.

4 VÄLJ Förvärmning på din Cosori airfryer, justera 
temperaturen till 195 °C, och tryck på Start/Paus.

5 PLACERA potatisarna i korgen. 
6 VÄLJ Pommes, justera tiden till 28 minuter och tryck på 

Start/Paus. Var noga med att vända runt i korgen halvvägs 
in i tillagningen (Shake Reminder-funktionen påminner dig 
när det är dags). 

7 TA UT korgen när du har lagat färdigt, och blanda stripsen 
med fetaost, persilja, oregano, salt och peppar. 

GER 4 PORTIONER

Ingredienser

2 stora potatisar, skurna i
7x1 centimeter remsor 
1 liter kallt vatten
2 matskedar olja
1 tsk vitlökspulver 
1 tsk paprika
60 gram fetaost, smulad 
1 msk persilja, hackad
1 msk färsk oregano 
Salt och peppar
Citronbåtar

FÖRBEREDELSER:30 min
TILL AGNINGSTID:28 min
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Klyftpotatis

1 SKÄR potatisarna i 10 centimeter långa klyftor. 
2 VÄLJ Förvärmning på din Cosori airfryer, justera 

temperaturen till 195 °C, och tryck på Start/Paus.
3 HÄLL olivolja över potatisklyftorna och blanda dem 

ordentligt med kryddor och parmesanost.
4 PLACERA potatisarna i korgen. 
5 VÄLJ Strips, justera tiden till 20 minuter och tryck på Start / 

Paus.
6 VÄND RUNT i korgen halvvägs in i tillagningen (Shake 

Reminder-funktionen påminner dig när det är dags).
7 SERVERA med ketchup eller dressing.

GER 4 PORTIONER

Ingredienser

2 stora potatisar, skurna i 10   
centimeters klyftor
1 1/ 2 msk olivolja 
1 tsk vitlökspulver
1/2 tsk lökpulver
1/2 tsk salt
1/4 tsk svartpeppar
1 msk parmesanost, riven
Ketchup eller dressing

FÖRBEREDELSER:3 min
TILL AGNINGSTID:20 min
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Chips

1 BLANDA vattnet och saltet i en stor skål tills allt salt löses upp.
2 SKÄR POTATISARNA i tunna skivor. Användningen av 

mandolin rekommenderas starkt (använd ett 1,5 mm blad).
3 BLÖTLÄGG potatisarna i saltvattnet i 30 minuter.
4 TA UR potatisen och klappa dem torra med papper/handduk.
5 VÄLJ Förvärmning på din Cosori airfryer, justera 

temperaturen till 165 °C, och tryck på Start/Paus.
6 TÄCK potatisskivorna med olivolja.
7 PLACERA de tunna potatisskivorna i korgen.
8 TILLAGA potatisen på 165 °C i 25 minuter. Var noga med att 

vända runt i korgen halvvägs in i tillagningen.
9 KRYDDA med salt och peppar.

GER 4 PORTIONER

Ingredienser

2 liter vatten
1 matsked salt
2 stora potatisar, tunna
skivor
1 msk olivolja 
Salt och peppar

FÖRBEREDELSER:3 min
TILL AGNINGSTID:20 min
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Lökringar

1 SKÄR löken i 1 cm tjocka ringar.
2 BLANDA brödsmulorna, paprika och salt i en skål. Lägg åt 

sidan.
3 VISPA ägg och kärnmjölk tills det är ordentligt blandat.
4 BLANDA varje lökring med mjöl, doppa sedan i de vispade 

äggen och sedan i brödsmulningsblandningen. 
5 VÄLJ Förvärmning på din Cosori airfryer, justera 

temperaturen till 190 °C, och tryck på Start/Paus.
6 SPRAYA lökringarna med lite matlagningsspray.
7 PLACERA lökringarna i korgen och tillaga i flera omgångar 

på 190 °C i 10 minuter tills de är gyllenbruna. Var noga 
med att använda matlagningsspray mellan varje sats för att 
säkerställa att de är jämnt tillagade.

8 SERVERA med din favoritsås/dressing. 

GER 2 PORTIONER

Ingredienser

1 liten lök, skuren i 1 centimeter 
tjocka ringar
120 gram Panko ströbröd
1 tsk paprika
1 tsk salt
2 ägg
2,5 dl kärnmjölk
65 gram mjöl
Matlagningsspray / olja

FÖRBEREDELSER:10 min
TILL AGNINGSTID:20 min
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Blommande lök

1 SKALA löken och skiva av toppen. Placera den platta sidan 
nedåt på en skärbräda. 

2 SKÄR nedåt, från mitten och utåt, hela vägen ner till 
skärbrädan. Upprepa för att göra 8 jämnt fördelade snitt runt 
löken. Se till att kniven skär igenom alla lager, men låt löken 
ha ordentlig kontakt med mittdelen. Lägg åt sidan.

3 PLACERA löken i isvatten i minst 2 timmar och torka sedan.
4 BLANDA mjöl, paprikapulver, salt, vitlökspulver, chilipulver, 

svartpeppar, oregano och vatten tills det bildar en röra.
5 VÄLJ Förvärmning på din Cosori airfryer och tryck Start/

Paus. 
6 TÄCK löken med smeten, sprid ut skivorna och se till att varje 

skiva och lager är täckt med röran. Strö sedan toppen och 
botten av löken med brödsmulor.

7 SPRAYA botten av korgen med matlagningsspray och 
placera löken inuti. 

8 TILLAGA löken på 200 °C i 10 minuter och sedan i ytterligare 
15 minuter på 177 °C.

 GER 3 PORTIONER

Ingredienser

1 stor lök
130 gram mjöl 
1 msk paprikapulver
2 tsk salt
2 tsk vitlökspulver 
1 tsk chilipulver
1/2 tsk svartpeppar
1/2 tsk torkad oregano 
3 dl vatten
60 gram Panko-ströbröd 
(italiensk stil)
Matlagningsspray/olja

FÖRBEREDELSER:2 timmar och 15 min
TILLREDNINGSTID:25 min
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Hasselbackspotatis

1 TVÄTTA potatisarna i vatten. Klappa dem torra med papper/
handduk.

2 SKÄR tunna skivor, 6 mm från varandra, men stoppa precis 
innan du skär igenom helt.

3 VÄLJ Förvärmning på din Cosori airfryer, justera 
temperaturen till 177 °C, och tryck på Start/Paus.

4 TÄCK potatisarna med olivolja och krydda jämnt med salt, 
svartpeppar och vitlökspulver. 

5 PLACERA potatisen i korgen och tillaga i 30 minuter på       
177 °C.

6 PENSLA smält smör på potatisen och tillaga dem i ytterligare 
10 minuter på 177 °C.

7 PYNTA med finhackad persilja.

GER 4 PORTIONER

Ingredienser

4 medelstora potatisar
2 msk olivolja
2 tsk salt
1/2 tsk svartpeppar
1/4 tsk vitlökspulver
2 msk smör, smält 
2 msk finhackad persilja

FÖRBEREDELSER:3 min
TILL AGNINGSTID:40 min
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Stekt potatis

1 VÄLJ Förvärmning på din Cosori airfryer, justera 
temperaturen till 195 °C, och tryck på Start/Paus.

2 DELA potatisarna på mitten så att du får 2 lika stora delar. 
3 HÄLL olivolja på potatisen och blanda sedan med kryddorna.
4 PLACERA potatisarna i korgen. 
5 VÄLJ Pommes, justera tiden till 20 minuter och tryck på 

Start/Paus. Var noga med att vända runt i korgen halvvägs 
in i tillagningen (Shake Reminder-funktionen påminner dig 
när det är dags).

GER 4 PORTIONER

Ingredienser

800 gram småpotatis
2 msk olivolja
1/2 tsk salt
1/4 tsk svartpeppar
1/2 tsk vitlökspulver
1/4 tsk torkad timjan
1/4 tsk torkad rosmarin

FÖRBEREDELSER:3 min
TILL AGNINGSTID:20 min
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Rostade morötter med honung

1 TORKA morötterna med papper/handduk. Lägg åt sidan.
2 VÄLJ Förvärmning på din Cosori airfryer och tryck på Start/

Paus. 
3 LÄGG morötterna i en skål med olivolja, honung, timjan, salt 

och peppar.
4 PLACERA morötterna i korgen. 
5 VÄLJ Rotfrukter och tryck på Start/Paus. Var noga med att 

vända runt halvvägs in i tillagningen (Shake Reminder-
funktionen påminner dig när det är dags).

6 SERVERA varma.

GER 2 -  4 PORTIONER

Ingredienser

450 g morötter, skalade
1 msk olivolja 
2 msk honung 
2 kvistar timjan
Salt och peppar

FÖRBEREDELSER:5 min
TILL AGNINGSTID:12 min
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Stekt broccoli med vitlök

1 VÄLJ Förvärmning på din Cosori airfryer, justera 
temperaturen till 150 °C, och tryck på Start/Paus.

2 HÄLL olivolja över broccolin och se till att den är jämnt 
fördelad. 

3 BLANDA broccolin med kryddorna.
4 PLACERA broccolin i korgen. 
5 VÄLJ Grönsaker och tryck på Start/Paus.

GER 3 PORTIONER

Ingredienser

1 stort broccolihuvud, 
skuren i bitar
1 msk olivolja
1 tsk vitlökspulver
1/2 tsk salt
1/4 tsk svartpeppar

FÖRBEREDELSER:5 min
TILL AGNINGSTID:10 min
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Morötter med honung och soja

1 VÄLJ Förvärmning på din Cosori airfryer och tryck Start/
Paus. 

2 HÄLL olivolja på morötterna och blanda dem med honung 
och sojasås.

3 PLACERA morötterna i korgen.
4 VÄLJ Rotfrukter och tryck på Start/Paus. Var noga med 

att röra runt i korgen halvvägs in i tillagningen (Shake 
Reminder-funktionen påminner dig när det är dags).

5 KRYDDA med salt och peppar.

GER 4 PORTIONER

Ingredienser

450 gram morötter, 15 
centimeter, sköljd, 
1 msk olivolja 
1 tsk honung
1 tsk sojasås
Salt och peppar

FÖRBEREDELSER:5 min
TILL AGNINGSTID:12 min
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Stekt blomkål

1 VÄLJ Förvärmning på din Cosori airfryer, justera 
temperaturen till 150 °C, och tryck på Start/Paus.

2 PLACERA blomkålen i en skål, strö med olivolja, krydda med 
salt och peppar och blanda ordentligt.

3 PLACERA blomkålen i korgen. 
4 VÄLJ Grönsaker och tryck på Start/Paus.

GER 2 -  3 PORTIONER

Ingredienser

300 gram blomkål 
2 tsk olivolja
1/2 tsk salt
1/4 tsk svartpeppar

FÖRBEREDELSER:2 min
TILL AGNINGSTID:10 min
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Stekt gurkmejablomkål

1 VÄLJ Förvärmning på din Cosori airfryer, justera 
temperaturen till 150 °C, och tryck på Start/Paus.

2 PLACERA blomkålen i en skål och häll olivolja över det tills all 
blomkål är väl täckt med olja. 

3 BLANDA blomkålen med kryddorna.
4 PLACERA blomkålen i korgen. 
5 VÄLJ Grönsaker och tryck på Start/Paus.

GER 2 -  3 PORTIONER

Ingredienser

300 gram blomkål
2 tsk olivolja
1 tsk gurkmejapulver
1/2 tsk vitlökspulver
1/2 tsk lökpulver
1/2 tsk salt
1/4 tsk svartpeppar

FÖRBEREDELSER:2 min
TILL AGNINGSTID:10 min
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Majskolvar

1 VÄLJ Förvärmning på din Cosori airfryer, justera 
temperaturen till 200 ° C, och tryck på Start / Paus.

2 PENSLA smält smör över majsen och krydda med salt.
3 PLACERA majsen i korgen.
4 VÄLJ Rotfrukter, justera tiden till 10 minuter och tryck på 

Start/Paus.
5 VÄND majsen halvvägs in i tillagningen (Shake Reminder-

funktionen påminner dig när det är dags).

GER 2 PORTIONER

Ingredienser

2 majskolvar 
1 msk smör, smält
1/4 tsk salt

FÖRBEREDELSER:2 min
TILL AGNINGSTID:10 min
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Stekt flaskkurbits

1 VÄLJ Förvärmning på din Cosori airfryer och tryck på Start/
Paus. 

2 TÄCK flaskkurbitstärningarna med olivolja och krydda med 
timjan, salt och peppar.

3 PLACERA flaskkurbitsen i korgen. 
4 VÄLJ Rotfrukter och tryck på Start/Paus. Var noga med 

att vända runt i korgen halvvägs in i tillagningen (Shake 
Reminder-funktionen påminner dig när det är dags).

5 HÄLL olivolja över flaskkurbitsen när den är färdigstekt och 
servera.

GER 2 -  4 PORTIONER

Ingredienser

1 flaskkurbits, skalad, ta bort 
frön, skuren i 2,5 cm tärningar
2 msk olivolja
1 1/2 tsk timjansblad 
1 tsk salt
1/2 tsk svartpeppar

FÖRBEREDELSER:10 min
TILL AGNINGSTID:12 min
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Stekt aubergine

1 VÄLJ Förvärmning på din Cosori airfryer och tryck på Start/
Paus. 

2 SKÄR den skalade auberginen i 1 cm tjocka skivor.
3 BLANDA oljan och kryddorna i en stor bytta tills den är 

välblandad. Lägg sedan till skivorna av aubergine i skålen 
och blanda ordentligt.

4 LÄGG auberginen i korgen och tillaga på 200 °C i 10 minuter.

GER 1 -  2 PORTIONER

Ingredienser

1 aubergine, skalad och skuren 
i 1 cm tjocka skivor
1 msk olivolja
1/2 tsk salt
1/2 tsk vitlökspulver
1/4 tsk svartpeppar
1/4 tsk lökpulver
1/4 tsk spiskummin

FÖRBEREDELSER:5 min
TILL AGNINGSTID:10 min
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Vitlöksbröd

1 SKÄR baguetten i längdriktningen i två lika stora delar. Skär  
skivorna på mitten och gör fyra 15 centimeter långa skivor. 

2 VÄLJ Förvärmning på din Cosori airfryer, justera 
temperaturen till 160 °C, och tryck på Start/Paus.

3 BLANDA vitlök, smör och olivolja för att skapa en fyllning.
4 SPRID fyllningen jämnt över de 4 skivorna och strö med 

parmesanost.
5 LÄGG skivorna i korgen. 
6 VÄLJ Bröd och tryck på Start/Paus. 
7 PYNTA med finhackad persilja när maten är färdiglagad.

GER 4 PORTIONER

Ingredienser

1 fransk baguette, 30 centimeter
4 vitlöksklyftor, hackade
3 msk smör, rumstempererad
1 msk olivolja
2 msk parmesanost, riven
2 msk persilja, finhackad

FÖRBEREDELSER:5 min
TILL AGNINGSTID:8 min
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Majsbrödsmuffins med ost

1 BLANDA mjöl, majsmjöl, socker, salt och bakpulver i en skål.
2 VISPA ihop mjölken, smöret och ägget i en skål tills det är 

välblandat.
3 BLANDA de torra ingredienserna med de blöta 

ingredienserna. 
4 TILLSÄTT majs, salladslök och riven cheddarost till 

blandningen. 
5 VÄLJ Förvärmning på din Cosori airfryer, justera 

temperaturen till 160 °C, och tryck på Start/Paus.
6 SMÖRJ muffinsformerna med matlagningsspray och häll 

röran i formarna tills de är 3/4 fulla.
7 LÄGG muffinsen i korgen. 
8 VÄLJ Bröd, justera tiden till 15 minuter och tryck på Start/

Paus. 
9 SERVERA muffinsen med mer smör, eller njut av dem som 

de är.

GER 6 MUFFINS

Ingredienser

65 gram mjöl
65 gram majsmjöl
3 msk vitsocker 
1 tsk salt
1 1/2 tsk bakpulver
1 1/4 dl mjölk
3 msk smör, smält 
1 ägg
150 gram majs
3 salladslök, hackad
100 gram cheddarost, riven 
matlagningsspray/olja

FÖRBEREDELSER:8 min
TILL AGNINGSTID:15 min
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Kuvertbröd med ost

1 BLANDA bakpulver, salt, socker, bikarbonat och mjöl i en 
skål.

2 SKÄR smöret med hjälp av en konditorsblandare tills det 
liknar grova smulor.

3 TILLSÄTT cheddarost och kärnmjölk och blanda tills de 
kombineras ordentligt och blir till en deg. Degen ska se torr 
ut.

4 FORMA degen i en 2,5 centimeter tjock kvadrat.
5 VÄLJ Förvärmning på din Cosori airfryer, justera 

temperaturen till 177 °C och tryck på Start/Paus.
6 SKÄR ut kuvertbröd av degen med en rund form. 
7 LÄGG smörpapper i botten av korgen. 
8 PENSLA toppen av kuvertbröden med smält smör och lägg 

på smörpapperet inuti korgen. 
9 TILLAGA kuvertbröden på 177 °C i 12 minuter. 

GER 4 STYCKEN

Ingredienser

1 1/4 tsk bakpulver 
1 tsk salt
1 tsk socker
1/8 tsk bikarbonat
220 gram mjöl
100 gram smör, kyld, skuren i 6 
mm skivor
100 gram cheddarost, strimlad
1 1/4 dl kärnmjölk, kylt smör, 
smält, för pensling

FÖRBEREDELSER:10 min
TILL AGNINGSTID:12 min
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Brysselkål med parmaskinka

1 VÄLJ Förvärmning på din Cosori airfryer och tryck på Start/
Paus.

2 KLIPP av stjälkarna från brysselkålen och skär sedan 
brysselkålen i två lika stora delar.

3 BAKA ihop brysselkålen, parmaskinka-tärningarna, olivolja, 
vitlökspulver, salt och peppar till en boll.

4 LÄGG blandningen i korgen. 
5 VÄLJ Rotfrukter, justera tiden till 10 minuter och tryck 

sedan på Start/Paus. Var noga med att vända runt i korgen 
halvvägs in i tillagningen (Shake Reminder-funktionen 
påminner dig när det är dags). 

6 RIV parmesanost till garnering, servera sedan.

GER 2 -  4 PORTIONER

Ingredienser

300 gram brysselkål, halverade 
2 remsor av parmaskinka, tärnad 
1 msk olivolja
1/2 tsk vitlökspulver
Salt och peppar
1 msk parmesanost, riven

FÖRBEREDELSER:5 min
TILL AGNINGSTID:8 min
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Efterrätt
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Kanelkringlor

1 BLANDA alla ingredienser ordentligt och se till att det inte 
finns några klumpar. Lägg åt sidan.

2 BLANDA varm mjölk, smält smör, vitt socker och torrjäst i en 
stor skål och låt vila i 1 minut.

3 TILLSÄTT 300 gram mjöl i skålen och se till att det är 
välblandat. Täck med en handduk och lämna skålen i ett 
varmt område i 1 timme.

4 BLANDA resterande mjöl, bakpulver och salt.
5 LÄGG mjöl på en yta och knåda degen. Rulla sedan ut degen 

till en tjocklek på 6 mm. 
6 SPRID det mjuka smöret över degen och strö farinsockret 

och kanelen på toppen. 
7 RULLA degen från ena sidan till den andra.
8 SKÄR degen i 2-3 centimeter tjocka skivor. Lägg dem sedan 

på en smord panna och täck över med en handduk i 30 
minuter.

9 VÄLJ Förvärmning på din Cosori airfryer, justera 
temperaturen till 165 °C, och tryck på Start/Paus.

10 PLACERA kanelkringlorna på smörpapper och lägg in dem i 
korgen.

11 GRÄDDA kanelkringlorna på 165 °C i 12 minuter.
12 SPRID glasyren ovanpå varje kanelkringla när de är 

färdiggräddade.

GER 8 -  10 KANELKRINGLOR

GLASYR

KANELKRINGLOR

60 gram gräddeost
200 gram socker
100 gram smör
1/2 tsk vaniljextrakt

2,5 dl mjölk, varm
60 gram smör, smält
50 gram socker
1/2 paket torrjäst
300 gram mjöl
1/2 tsk bakpulver 
1 tsk salt
60 gram smör, uppmjukad
100 gram farinsocker
2 1/2 tsk kanel

FÖRBEREDELSER:1 timme och 20 min
TILL AGNINGSTID:12 min
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Chokladsufflé

1 SMÖRA två ramekiner / former som rymmer 2 dl med smör. 
Strö socker i ramekinsen / formarna, skaka för att sprida ut 
det, häll sedan ut det som inte fastnar.

2 SMÄLT choklad och smör tills det är flytande.
3 VISPA äggulorna och vaniljextraktet ordentligt i skålen 

med smält choklad. Rör ner mjölet tills det inte finns några 
klumpar och lägg åt sidan för avkylning. 

4 VISPA äggvitorna i en stor skål med en mixer på 
medelhastighet tills massan börjar bli skummig och något 
vit.

5 TILLSÄTT sockret, lite åt gången, fortsätt att vispa på 
medelhastighet och höj sedan hastigheten tills vitan börjar 
stelna. Lägg åt sidan.

6 VÄLJ Förvärmning på din Cosori airfryer, justera 
temperaturen till 165 °C och tryck på Start/Paus.

7 RÖR ner ca 1/3 av äggvitan i chokladblandningen. Blanda 
sedan chokladblandningen med resterande äggvita, blanda 
försiktigt, men noggrant.

8 HÄLL smeten i ramekinsen/formarna och lägg i korgen.
9 GRÄDDA suffléerna på 165 °C i 13 minuter.
10 STRÖ florsocker på suffléerna efter tillredningen och servera 

omedelbart. 

 GER 2 PORTIONER

Ingredienser

Smör, för smörjning Socker, strö 
över
80 gram blockchoklad
60 gram smör
2 ägg, separerad äggula och 
äggvita
1/2 tsk rent vaniljextrakt 
2 msk mjöl 
3 msk socker
Florsocker, strö

FÖRBEREDELSER:10 min
GRÄDDNINGSTID:13 min
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Bananbröd med nötter

1 BLANDA smöret och sockret i en skål.
2 TILLSÄTT ägg, mosade bananer och vanilj. Lägg åt sidan.
3 VÄLJ Förvärmning på din Cosori airfryer, justera 

temperaturen till 150 °C, och tryck på Start/Paus.
4 BLANDA mjöl, bikarbonat och salt.
5 BLANDA de torra ingredienserna med de våta ingredienserna 

tills de är välblandade. Rör sedan ner de hackade 
valnötterna. 

6 SMÖRJ 1 liten brödform med lite matlagningsspray och fyll 
sedan formen under omrörning. 

7 LÄGG formen i korgen. 
8 VÄLJ Dessert, justera tiden till 40 minuter och tryck på Start/

Paus. 

GER 1 L ITET BRÖD

Ingredienser

60 gram smör, uppmjukad
100 gram socker
1 ägg, vispat
2 mogna bananer, mosade
1/4 tsk vaniljextrakt
100 gram mjöl
1/2 tsk bikarbonat
1/2 tsk salt
50 gram valnötter, hackade
Matlagningsspray / olja

FÖRBEREDELSER:10 min
TILL AGNINGSTID:40 min
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Små äppelpajer

1 BLANDA äppeltärningar, socker, smör, kanel, muskotnöt och 
allroundkrydda tillsammans i en kastrull och sätt den på 
medelvärme.

2 VÄRM i 2 minuter, ta sedan av kastrullen.
3 LÅT äpplena svalna i 30 minuter.
4 SKÄR pajdegen i 12 centimeters cirklar.
5 LÄGG påfyllningen i mitten av varje pajdeg och använd 

fingret för att applicera vatten på degens ändar. Lite fyllning 
kommer att finnas kvar.

6 FORMA degen och se till att fyllningen är väl skyddad inuti 
degen.

7 VÄLJ Förvärmning på din Cosori airfryer, justera 
temperaturen till 177 °C, och tryck på Start/Paus.

8 BLANDA ägg och mjölk och pensla toppen av varje paj med 
blandningen.

9 LÄGG pajerna i korgen och grädda på 177 °C i 10 minuter tills 
pajerna är gyllenbruna. 

  GER 2 PORTIONER

Ingredienser

1 äpple, skalad, uppdelad i kuber
2 1/2 msk socker 
1 msk smör
1/2 tsk mald kanel 
1/8 tsk mald muskot 
1/8 tsk mald allroundkrydda 
1 färdig pajdeg 
1 ägg
1 tsk mjölk

FÖRBEREDELSER:35 min
TILL AGNINGSTID:10 min
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Rustik pärontårta med valnötter

1 BLANDA 100 gram mjöl, salt och socker i en stor skål tills den 
är välblandad.

2 SKÄR ner smöret i blandningen med en konditorsblandare 
eller stavmixer.

3 TILLSÄTT kallt vatten och blanda det ordentligt. 
4 FORMA degen i en skål, täck med plastfolie och sätt den i 

kylskåpet under 1 timme för att svalna.
5 BLANDA ingredienserna för fyllningen ordentligt i en separat 

skål.
6 KAVLA ut degen tills den är 20 centimeter i diameter.
7 TILLSÄTT 1/2 msk mjöl på degen, men lämna 4 centimeter 

på degens kanter utan mjöl.
8 PLACERA päronskivorna i dekorativa, överlappande cirklar 

ovanpå degen. Vik kanterna över fyllningen. 
9 PENSLA skorporna med vispade ägg och strö sockret över 

tårtan. Lägg åt sidan.
10 VÄLJ Förvärmning på din Cosori airfryer, justera 

temperaturen till 177 °C, och tryck på Start/Paus.
11 SPRAYA korgen med matlagningsspray och placera tårtan i 

korgen.
12 VÄLJ Bröd, justera tiden till 45 minuter och tryck på Start/

Paus. 
13 BLANDA honung och vatten och pensla tårtan när den är 

klar. Garnera med hackade valnötter.

GER 4 PORTIONER

BAKST

FYLLNING

100 gram mjöl
1/4 tsk salt
1 msk socker
6 msk smör
2 msk vatten, iskallt 
1 ägg
1 msk farinsocker 
matlagning spray/olja
1 msk honung 
1 1/2 tsk vatten
Rostade valnötter,
hackad (till garnering)

1 stort päron, skalad och skuren i 
tunna skivor
1 1/2 tsk majsstärkelse
1 msk farinsocker
1/4 tsk mald kanel 
En nypa salt

FÖRBEREDELSER:1 timme och 10 min
GRÄDDNINGSTID:45 min
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Citronkaka

1 BLANDA mjöl, bakpulver och salt i en skål. Lägg åt sidan.
2 TILLSÄTT det mjuka smöret i en matberedare och vispa tills 

det är ljust och luftigt, ca 3 minuter.
3 VISPA ner sockret i det vispade smöret under 1 minut.
4 VISPA ner mjölblandningen i smöret tills det är välblandat, 

ca 1 minut.
5 TILLSÄTT ägg, citronsaft och zest. Vispa försiktigt tills allt är 

välblandat. 
6 HÄLL ner kärnmjölken långsamt medan du mixar i 

medelhög hastighet.
7 HÄLL smeten i en smord liten brödform tills den är fylld. Det 

kan bli så att du får lite smet över.
8 VÄLJ Förvärmning på din Cosori airfryer, justera 

temperaturen till 160 °C, och tryck på Start/Paus.
9 PLACERA kakan i korgen.
10 VÄLJ Bröd, justera tiden till 30 minuter, och tryck på Start/

Paus. 

  GER 1 KAKA

Ingredienser

130 gram mjöl
1 tsk bakpulver
1/8 tsk salt
6 msk smör, uppmjukat
130 gram socker 
1 stort ägg
1 msk färsk citronsaft 
1 citron, pressad
60 ml kärnmjölk

FÖRBEREDELSER:10 min
TILL AGNINGSTID:30 min
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Muffins med blåbär och citron

1 BLANDA citronsaft och kokosmjölk i en liten skål och lägg 
sedan åt sidan.

2 BLANDA mjöl, bakpulver, bikarbonat och salt i en separat skål 
och lägg åt sidan.

3 BLANDA socker, kokosolja, zest och vaniljextrakt i en separat 
skål. Blanda sedan detta med kokos-citronblandningen — 
rör om väl.

4 BLANDA de torra ingredienserna med den våta blandningen 
gradvis tills smeten blir jämn. Tillsätt sedan blåbären till 
blandningen.

5 VÄLJ Förvärmning på din Cosori airfryer, justera 
temperaturen till 150 °C, och tryck på Start/Paus.

6 SMÖRJ muffinsformen med matlagningsspray och häll 
smeten i formarna tills de är 3/4 fulla.

7 PLACERA försiktigt muffinsformarna i korgen.
8 VÄLJ  Efterrätt, justera tiden till 15 minuter och tryck sedan 

på Start/Paus.
9 TA UR muffinsen när tillredningen är klar och låt svalna i 10 

minuter. Servera sedan.

GER 6 -  8 PORTIONER

Ingredienser

1/2 tsk citronsaft
1 1/4 dl kokosmjölk eller 
sojamjölk 
135 gram mjöl
1 tsk bakpulver
1/4 tsk bikarbonat
1/4 tsk salt
50 gram socker
3 msk kokosolja
1 citron, pressad
1/2 tsk vaniljextrakt 
200 gram färska blåbär 
Matlagningsspray / olja

FÖRBEREDELSER:10 min
GRÄDDNINGSTID:15 min
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Chokladmuffins espresso

1 BLANDA mjöl, kakaopulver, socker, bakpulver, 
espressopulver, bikarbonat och salt i en stor skål.

2 VISPA ägg, mjölk, vanilj, ättika och olja i en separat skål.
3 BLANDA de våta ingredienserna i de torra tills det är 

välblandat. 
4 SMÖRJ muffinsformarna med matlagningsspray och fyll 

formarna tills de är 3/4 fulla.
5 VÄLJ Förvärmning på din Cosori airfryer, justera 

temperaturen till 150 °C, och tryck på Start/Paus.
6 PLACERA försiktigt muffinsformarna i korgen. De kan 

behöva tillagas i flera omgångar.
7 VÄLJ Efterrätt, justera tiden till 15 minuter, och tryck på Start/

Paus. 

GER 8 MUFFINS

Ingredienser

135 gram vetemjöl 
50 gram kakaopulver
150 gram farinsocker
1/2 tsk bakpulver
1/2 tsk espressopulver
1/2 tsk bikarbonat
1/4 tsk salt 
1 stort ägg
2 dl mjölk
1 tsk vaniljextrakt
1 tsk äppelcidervinäger
60 ml vegetabilisk olja 
Matlagningsspray/olja

FÖRBEREDELSER:10 min
GRÄDDNINGSTID:15 min
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Kokosbollar

1 BLANDA kondenserad mjölk, äggvita, mandelextrakt, 
vaniljextrakt och salt i en skål.

2 TILLSÄTT 135 gram kokosmassa och blanda ordentligt. 
3 FORMA 4 cm stora bollar med dina händer. 
4 TILLSÄTT 25 gram kokosmassa på en separat tallrik.
5 RULLA kokosmakronerna i kokosmassan tills de är väl täckta.
6 VÄLJ Förvärmning på din Cosori airfryer, justera 

temperaturen till 150 °C, och tryck på Start/Paus.
7 PLACERA kokosbollarna i korgen.
8 VÄLJ Efterrätt, justera tiden till 15 minuter, och tryck på Start/

Paus. 
9 LÅT kokosbollarna svalna i 5 till 10 minuter och servera 

sedan.

GER 5 -  6 PORTIONER

Ingredienser

80 ml söt kondenserad mjölk 
1 äggvita
1/4 tsk mandelextrakt
1/4 tsk vaniljextrakt
1/8 tsk salt
160 gram kokosmassa

FÖRBEREDELSER:10 min
GRÄDDNINGSTID:15 min
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Muffins med tranbär och apelsin

1 BLANDA mjöl, socker, bakpulver, bikarbonat, salt och tranbär 
i en stor skål.

2 VISPA ägget, apelsinjuice, olja och apelsinskal i en separat 
skål.

3 BLANDA de våta ingredienserna i de torra ingredienserna tills 
de är välblandade. 

4 SMÖRJ muffinsformarna med matlagningsspray och häll 
smeten i formarna tills de är 3/4 fulla.

5 VÄLJ Förvärmning på din Cosori airfryer, justera 
temperaturen till 150 °C, och tryck på Start/Paus.

6 PLACERA försiktigt muffinsformarna i korgen. De kan 
behöva tillagas i flera omgångar.

7 VÄLJ Efterrätt, justera tiden till 15 minuter, och tryck på Start/
Paus. 

GER 6 -  8 MUFFINS

Ingredienser

135 gram mjöl
70 gram socker
1/4 tsk bikarbonat
1/4 tsk salt
100 gram tranbär
1 ägg 
80 ml apelsinjuice
60 ml vegetabilisk olja
1 apelsinskal (rivet)
Matlagningsspray / olja

FÖRBEREDELSER:10 min
GRÄDDNINGSTID:15 min



111

SV

Chokladmuffins

1 BLANDA socker, kokosmjölk, kokosolja och vaniljextrakt i en 
liten skål och lägg sedan åt sidan.

2 BLANDA mjöl, kakaopulver, bakpulver, bikarbonat och salt i 
en separat skål och lägg åt sidan.

3 BLANDA de torra ingredienserna i de våta ingredienserna, 
gradvis, tills smeten blir jämn. Tillsätt sedan chokladbitarna 
och blanda ordentligt.

4 VÄLJ Förvärmning på din Cosori airfryer, justera 
temperaturen till 150 °C, och tryck på Start/Paus.

5 SMÖRJ muffinsformarna med matlagningsspray och häll 
smeten i formarna tills de är 3/4 fulla.

6 PLACERA försiktigt muffinsformarna i korgen. 
7 VÄLJ Efterrätt, justera tiden till 15 minuter, och tryck sedan 

på Start/Paus.
8 TA UPP muffinsen från korgen när tillagningen är klar och 

låt svalna i 10 minuter före servering.

GER 6 -  8 PORTIONER

Ingredienser

50 gram socker
1 1/4 dl kokosmjölk eller 
sojamjölk 
3 msk kokosolja
1/2 tsk vaniljextrakt 
135 gram mjöl
2 msk kakaopulver 
1 tsk bakpulver
1/4 tsk bikarbonat
1/4 tsk salt
80 gram choklad, i bitar
Matlagningsspray / olja

FÖRBEREDELSER:10 min
GRÄDDNINGSTID:15 min
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# COSORIMAT

Dela recept med oss!
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Har du några frågor?
Mån-Fre, 08:00-17:00

Info@cosori.se

A0_22C16_sv


