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csatlakozzcsatlakozz facebook közösségünkhöz
https://www.facebook.com/cosorimagyarorszag

(Reméljük, legalább annyira imádod a Cosori okossütődet, mint mi!)

A séfjeink szívesen fogadják kérdéseid!

A Cosori csapat nevében,

LÉPJ KAPCSOLATBA A SÉFÜNKKEL

Email:  hello@cosori.hu

elvezdelvezd´́ a hetente frissülő receptjeinket a házi 
séfjeinktől

a receptes gyűjteményünket
www.cosori.hu/receptek

Koszonjuk a 
vasarlast 

Koszonjuk a 
vasarlast 

Boldog 
sutes  fozest 

Boldog 
sutes  fozest 

fedezd felfedezd fel
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EN TARTALOMJEGYZÉK

Reggelik

Előételek 

Főfogások

Desszertek 

Köretek
5      Reggeli pizza 

6      Baconos-tojásos kosárkák 

7      Töltött francia pirítós 

9      Fűszeres csirkeszárnyak 

10      Kókuszos garnélarák 

11      Prosciuttoba tekert spárga 

12      Vegán koktél “húsgombóc” 

14      Bratwurst kolbász paprikával 

16      Kubai fűszerezésű feketebab és quinoa  

       burger 

17      Fűszeres csirkemell 

18      Olvadós tonhal chipotle szósszal 

19      Santa Maria Ribeye Steak

20      Parmezános csirke  

22      Fűszeres ropogós chips 

23      Házi tortilla chips 

24      Sült padlizsános gomba 

25      Avokádó chips 

28      Mini almás pite 

30      Morzsás Streusel muffin 

31      Churros mexikói csokoládészósszal 



reggelikreggelik
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1. Kenjük meg olívaolajjal az előre elkészített 
pizzatészta tetejét. 

2. Tegyük a pizzára a mozzarella sajtot és a füstölt 
sonkát. 

3. Helyezzük a pizzát közvetlenül a Cosori 
forrólevegős okossütő kosarába, a sütőbetét 
nélkül. 

4. Válasszuk ki az Air Fry funkciót, állítsuk a 
hőmérsékletet 200°C-ra és az időt 5 percre, 
majd nyomjuk meg a Start/Szünet gombot. 

5. Vegyük ki, amikor az időzítő leáll, és törjük fel a 
tojást a pizza tetejére. 

6. Helyezzük vissza a kosarat a légsütőbe.  

7. Válasszuk a Broil funkciót, állítsuk be az időt 
4 percre, majd nyomjuk meg a Start/Szünet 
gombot. 

8. Díszítsük apróra vágott korianderrel és tálaljuk. 

Reggeli pizza 

9 ml olivaolaj 
1 db előre elkészített pizzatészta 

(18cm) 
28 g alacsony nedvességtartalmú 

mozzarella sajt 
2 szelet füstölt sonka 
1 tojás 
21 g korianderlevél apróra vágva,
 köretnek 

MENNYISÉG
ELŐKÉSZÍTÉS
SÜTÉS

1–2 adag

5 perc

9 perc
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1. Tekerjünk minden muffinsütő belsejébe 1 
darab bacont, hogy karikákat formázzon. 

2. Minden bacongyűrű közepére törjünk fel 1 
tojást, majd szórjuk meg sóval és borssal. 

3. Helyezzük a sütőbetétet a Cosori forrólevegős 
okossütő kosarába, majd helyezzük a 
muffinformákat a sütőbetétre. 

4. Válasszuk az Air Fry funkciót, állítsuk be az 
időt 8 percre, majd nyomjuk meg a Start/Szünet 
gombot. 

5. Tálaljuk a baconos tojáskosárkákat, ha 
elkészültek és felszeletelt zöldhagymával 
díszítsük.

6 szelet bacon 
6 tojás 
Só és bors, ízlés szerint 
2 zöldhagyma vékonyra szeletelve a 

díszítéshez

Baconos-tojásos 
kosárkák 

MENNYISÉG
ELŐKÉSZÍTÉS
SÜTÉS

6 adag

5 perc

8 perc

Szükséges eszközök 
6 különálló muffinsütő forma 
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1. Vágjunk bele a brióskenyér szelet közepébe. 

2. Töltsük meg a rés belsejét sajtkrémmel. 
Tegyük félre. 

3. Keverjük habosra a tojást, a tejet, a tejszínt, a 
cukrot, a fahéjat és a vaníliakivonatot. 

4. Áztassuk a töltött francia pirítóst mindkét 
oldalon 10 másodpercig a tojásos keverékben. 

5. Permetezzük be a francia pirítós mindkét 
oldalát olajpermettel. 

6. Helyezzük a francia pirítóst közvetlenül a 
Cosori forrólevegős okossütő kosarába, a 
sütőbetét nélkül. 

7. Válasszuk az Air Fry funkciót, állítsuk be az 
időt 8 percre, majd nyomjuk meg a Start/Szünet 
gombot. 

8. Fordítsuk meg a sütési idő felénél a francia 
pirítóst. 

9. Vegyük ki, amikor elkészült. 

10. Tálaljuk a tetején apróra vágott pisztáciával és 
juharsziruppal. 

Töltött francia pirítós 

1 szelet brióskenyér (6½ cm vastag), 
lehetőleg kicsit szikkadt 

113 g krémsajt 
2 tojás 
30 ml tej 
30 ml tejszín 
42 g cukor 
5 g fahéj 
2 g vanília kivonat 
Olaj spray 
Pisztácia apróra vágva a díszítéshez 
Juharszirup a tálaláshoz 

MENNYISÉG
ELŐKÉSZÍTÉS
SÜTÉS

1 adag

4 perc

8 perc



eloetelekeloetelek
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1. Keverjük jól össze az összes fűszert egy tálban.  

2. Tegyük a fűszerkeverék felét külön edénybe, 
hogy a sült csirkeszárnyra szórhassuk. 

3. Fűszerezzük meg a csirkeszárnyakat 
a fűszerkeverék felével, és bőségesen 
permetezzük be olajpermettel.  

4. Helyezzük a sütőbetétet a Cosori forrólevegős 
okossütő kosarába, majd tegyük a 
csirkeszárnyakat a sütőbetétre. 

5. Válasszuk ki a Csirke funkciót, és nyomjuk 
meg a Start/Szünet gombot.

6. Vegyük ki, ha elkészült, tegyük egy tálba, és 
szórjuk meg a fűszerkeverék másik felével, 
hogy jól átjárja.  

7. Tálaljuk a ranch szósszal.  

9 g fokhagyma por 
1 csirkehúsleves kocka, csökkentett 

nátrium tartalmú  
5 g só 
3 g fekete bors 
2 g füstölt paprika 
1 g cayenne bors 
3 g Old Bay® fűszerkeverék, 

csökkentett nátrium tartalmú 
3 g hagymapor 
1 g szárított oregánó 
453 g csirkeszárny 
Olaj spray 
Ranch szósz a tálaláshoz 

Fűszeres 
csirkeszárnyak 

MENNYISÉG
ELŐKÉSZÍTÉS
SÜTÉS

4 adag

5 perc

20 perc
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1. Keverjük össze a lisztet és a fűszerek felét egy 
tálban.  

2. Keverjük habosra a tojást és a tejet egy külön 
tálban. 

3. Keverjük össze egy harmadik tálban a panko 
zsemlemorzsát, a kókuszt, valamint a fűszerek 
másik felét. 

4. Forgatssuk bele az összes garnélarákot a 
lisztbe, majd mártsuk tojásba és végül a 
zsemlemorzsás kókuszreszelékbe. Ezt követően 
ismét megmártjuk a tojásban és a morzsában, 
majd félretesszük. 

5. Tegyük a sütőbetétet a Cosori forrólevegős 
okossütő kosarába, majd helyezzük a 
garnélarákot a sütőbetétre. 

6. Permetezzük be a garnélákat olajspray-vel. 

7. Válasszuk a Seafood funkciót, állítsuk be az 
időt 6 percre, majd nyomjuk meg a Start/Szünet 
gombot. 

8. Kivesszük ha kész, és tálaljuk. 

Kókuszos garnélarák 

27 g sima liszt 
5 g só ketté elosztva 
1 g fekete bors ketté elosztva 
1 g fokhagymapor ketté elosztva 
2 g paprika ketté elosztva 
2 nagy tojás, felverve 
15 ml tej 
28 g panko zsemlemorzsa 
40 g cukrozatlan kókuszreszelék 
227 g nagy garnélarák, hámozott és 

kidolgozott (farokkal)
Olaj spray 

MENNYISÉG
ELŐKÉSZÍTÉS
SÜTÉS

3 adag

8 perc

6 perc
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1. Vágjuk le a spárga szárainak fás végeit, és 
dobjuk ki. 

2. Locsoljuk meg a spárgát olajjal. 

3. Ízlés szerint sózzuk, borsozzuk. 

4. Tekerjünk minden spárga köré 1-1 szelet 
prosciuttot, felülről lefelé. 

5. Helyezzük a sütőbetétet a Cosori forrólevegős 
okossütő kosarába, majd tegyük a spárgákat a 
sütőbetétre. 

6. Válasszuk ki a Veggies funkciót, állítsuk be 
az időt 8 percre, majd nyomjuk meg a Start/
Szünet gombot. 

7. Vegyünk ki, ha elkészült és tálaljuk. 

Prosciuttoba tekert 
spárga 

12 darab spárga 
10 ml olívaolaj 
Só és bors, ízlés szerint 
12 szelet prosciutto sonka 

MENNYISÉG
ELŐKÉSZÍTÉS
SÜTÉS

3 adag

5 perc

8 perc
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1. Keverjük jól össze a darált „húst” a 
mogyoróhagymával, fokhagymaporral, 
borssal, sóval, mustárliszttel, cayenne-nel, 
paprikával, petrezselyemmel, Worcestershire 
szósszal és mandulaliszttel egy nagy tálban, 
amíg össze nem áll.  

2. Osszuk a keveréket 12 részre, és golyókat 
formázunk belőle. Tegyük a hűtőbe legalább 10 
percre. 

3. Tegyük a gombócokat közvetlenül a Cosori 
forrólevegős okossütő kosarába, a sütőbetét 
nélkül. 

4. Locsoljuk meg a gombócokat olajspray-vel. 

5. Válasszuk ki az Air Fry funkciót, állítsuk a 
hőmérsékletet 200°C-ra és az időt 12 percre, 
majd nyomjuk meg a Start/Szünet gombot. 

6. Vegyük ki, ha elkészült. 

7. Forrósítsuk fel a BBQ szószt egy közepes 
lábosban, majd adjuk hozzá a gombócokat. 

8. Keverjük jól össze, hogy bevonja a 
gombócokat. 

9. Vegyük le a tűzről, metélőhagymával díszítsük, 
és tálaljuk. 

Vegán koktél 
"húsgombóc" 

340 g növényi alapú darált "hús"
½ közepes mogyoróhagyma, finomra 

vágva 
3 g fokhagyma por 
2 g fekete bors 
3 g só 
2 g mustárliszt 
Egy csipetnyi cayenne 
Egy csipet füstölt paprika 
15 g friss petrezselyem apróra vágva 
3 ml Worcestershire szósz (vegán) 
43 g mandulaliszt 
Olaj spray 
64 ml vegán BBQ szósz, plusz még a 

tálaláshoz 
Metélőhagyma apróra vágva a 

díszítéshez 

MENNYISÉG
ELŐKÉSZÍTÉS
SÜTÉS

6 adag

15 perc

12 perc



fofogasokfofogasok
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1. Helyezzük a sütőbetétet a Cosori forrólevegős 
okossütő kosarába, majd tegyük a kaliforniai 
paprika szeleteket a sütőbetétre. 

2. Meglocsoljuk a kaliforniai paprika szeleteket 
olívaolajjal, sózzuk, borsozzuk, majd 
hozzáadjuk a bratwurst kolbászt.  

3. Válasszuk a Roast funkciót, állítsuk be az időt 
7 percre, majd nyomjuk meg a Start/Szünet 
gombot. 

4. Kivesszük és tálaljuk ha elkészült.

2 piros kaliforniai paprika kimagozva 
és 2½ cm széles szeletekre vágva 

7 ml olívaolaj 
Só és bors, ízlés szerint 
2 bratwurst kolbász, késsel beírdalva 

Bratwurst kolbász 
paprikával 

MENNYISÉG
ELŐKÉSZÍTÉS
SÜTÉS

2 adag

5 perc

7 perc
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1. Helyezzük a hagymát, a fokhagymát és 
a korianderlevelet egy konyhai robotgép 
edényébe, a robotgépet az aprítóval szereljük 
fel.  

2. Aprítsuk finomra a keveréket, majd adjuk 
hozzá a fekete babot, és indítsuk el újra a 
robotgépet, amíg sima paszta nem lesz. Tegyük 
át a keveréket egy közepes tálba. 

3. Adjuk hozzá a quinoát, a lime héját és levét, a 
paradicsompürét, a sót, az oregánót, a borsot, 
az őrölt koriandermagot, a köményt és az 
olívaolajat a feketebab keverékhez.   

4. Keverjük össze, amíg egyenletes masszát nem 
kapunk. 

5. Formázzunk a feketebab keverékből 4 
egyforma méretű pogácsát, szorosan 
csomagoljuk be őket, hogy egyben maradjanak 
sütés közben. 

6. Locsoljuk meg a pogácsák mindkét oldalát 
olajspray-vel.  

7. Helyezzük a pogácsákat közvetlenül a Cosori 
forrólevegős okossütő kosarába, a sütőbetét 
nélkül. 

8. Válasszuk ki az Air Fry funkciót, állítsuk a 
hőmérsékletet 195°C-ra és az időt 8 percre, 
majd nyomjuk meg a Start/Szünet gombot.  

9. Fordítsuk meg a sütés felénél a pogácsákat. 

10. Vegyük ki, ha elkészült és tálaljuk 
hamburgerzsemlében korianderrel, növényi 
majonézzel, hagymaszeletekkel, salátával és 
szeletelt paradicsommal. 

½ fehér hagyma, durvára felvágva 
2 gerezd fokhagyma 
32 g korianderlevél 
1 doboz fekete bab, lecsepegtetve és 

leöblítve 
128 g quinoa, a csomagolási utasítás 

szerint főzve 
1 lime, héja és leve 
15 g paradicsompüré 
10 g kóser só
5 g szárított oregánó
3 g frissen őrölt fekete bors 
3 g őrölt koriandermag 
3 g őrölt kömény 
15 ml olívaolaj
Olaj spray

Felszolgáláshoz 
4 db burger zsemle 
32 g friss korianderlevél 
Növényi alapú majonéz 
¼ vöröshagyma, vékonyra szeletelve 
Saláta, tépve, megmosva és szárítva 
1 olasz szilvaparadicsom, vékonyra 

szeletelve 

Szükséges eszközök 
Konyhai robotgép aprítóval 

Kubai fűszerezésű 
feketebab és quinoa 
burger 

MENNYISÉG
ELŐKÉSZÍTÉS
SÜTÉS

4 adag

20 perc

8 perc
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1. Keverjük össze a paprikát, a fokhagymaport, a 
hagymát, a cayenne-t, a fekete borsot és a sót 
egy kis tálban.  

2. Fűszerezzük be a csirke mindkét oldalát a 
fűszerkeverékkel, hogy teljesen befedje a pác.  

3. Permetezzük be mindkét oldalát olajspray-vel.  

4. Helyezzük a sütőbetétet a Cosori forrólevegős 
okossütő kosarába, majd tegyük a csirkét a 
sütőbetétre. 

5. Válasszuk ki a Chicken funkciót, állítsuk be 
az időt 12 percre, majd nyomjuk meg a Start/
Szünet gombot. 

6. Vegyük ki, amikor elkészült.  

7. Tálaljuk, miután a csirkét meglocsoltuk a lime 
levével. 

9 g füstölt paprika 
6 g fokhagyma por 
6 g hagymapor 
2 g cayenne bors 
5 g fekete bors 
4 g só 
454 g csont és bőr nélküli csirkemell, 

vékonyra szeletelve  
Olaj spray  
2 lime, félbevágva a tálaláshoz 

Fűszeres csirkemell 

MENNYISÉG
ELŐKÉSZÍTÉS
SÜTÉS

4 adag

10 perc

12 perc
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1. Keverjük jól össze a tonhalat és a chipotle 
szószt. 

2. Kenjük rá a chipotle tonhalkeverék felét mind a 
2 kenyérszeletre.  

3. Tegyünk rá egy szelet pepper jack sajtot és a 
tetejére tegyük a másik kenyérszeletet, így 2 
szendvicset készítsünk. 

4. Helyezzük a szendvicseket közvetlenül a 
Cosori forrólevegős okossütő kosarába, a 
sütőbetét nélkül. 

5. Válasszuk az Air Fry funkciót, állítsuk be az 
időt 8 percre, majd nyomjuk meg a Start/Szünet 
gombot. 

6. Fordítsuk meg a sütés felénél a szendvicseket. 

7. Vegyük ki, ha elkészült, majd átlósan felvágva 
tálaljuk. 

1 doboz tonhal (142 g) 
42 g La Costeña® chipotle szósz 
4 szelet fehér kenyér 
2 szelet pepper jack sajt 

Olvadós tonhal 
chipotle szósszal 

MENNYISÉG
ELŐKÉSZÍTÉS
SÜTÉS

2 adag

5 perc

8 perc
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1. Sütés előtt 30 perccel vegyük ki a steaket a 
hűtőszekrényből.  

2. Szárítsuk meg a steaket papírtörlővel, és 
mindkét oldalát sóval és fekete borssal 
ízesítsük. 

3. Keverjük össze a fűszereket, és szórjuk rá 
egyenletesen a steakre. 

4. Csepegtessünk olívaolajat a steakre. 

5. Helyezzük a steaket közvetlenül a Cosori 
forrólevegős okossütő kosarába, a sütőbetét 
nélkül. 

6. Válasszuk a Steak funkciót, állítsuk be az időt 
10 percre, majd nyomjuk meg a Start/Szünet 
gombot. Így közepesen átsült húst kapunk. 

7. Vegyük ki, amikor elkészült.  

8. Szeletelés és tálalás előtt pihentessük a steaket 
5 percig. 

1 csont nélküli ribeye steak (450 g)  
5 g kóser só  
2 g őrölt fekete bors  
2 g fokhagyma por  
2 g hagymapor 
2 g szárított oregánó  
Egy csipet szárított rozmaring  
Egy csipet cayenne bors  
Egy csipet szárított zsálya  
15 ml olívaolaj  

Santa Maria Ribeye
Steak 

MENNYISÉG
ELŐKÉSZÍTÉS
SÜTÉS

2 adag

30 perc

10 perc
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1. Keverjük össze egy közepes tálba a 
zsemlemorzsát és a parmezán sajtot, külön 
tálba tegyük a felvert tojást, majd egy harmadik 
tálba öntsük a lisztet.  

2. Forgassuk meg a csirkemelleket a lisztben, 
majd mártsuk a felvert tojásba, végül forgassuk 
bele a zsemlemorzsás keverékbe. 

3. Fújjuk le a csirke mindkét oldalát olajspray-vel. 

4. Helyezzük a sütőbetétet a Cosori forrólevegős 
okossütő kosarába, majd tegyük a csirkét rá. 

5. Válasszuk az Air Fry funkciót, állítsuk be az 
időt 12 percre, majd nyomjuk meg a Start/
Szünet gombot.  

6. Tegyünk 1 szelet mozzarella sajtot mindegyik 
csirkemellre 10 perc elteltével.  

7. Vegyük ki a csirkét ha elkészült. 

8. Tálaljuk marinara szósszal és frissen vágott 
petrezselyemmel díszítsük. 

56 g olasz stílusú zsemlemorzsa 
20 g parmezán sajt, reszelve 
1 tojás, felverve  
60 g sima liszt 
2 csont és bőr nélküli csirkemell 

(vékonyra vágva) 
Olaj spray 
2 szelet mozzarella sajt 
Marinara szósz a tálaláshoz 
2 szál petrezselyem frissen aprítva a 

díszítéshez  

Parmezános csirke  

MENNYISÉG
ELŐKÉSZÍTÉS
SÜTÉS

2 adag

10 perc

12 perc



koretekkoretek
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1. Hámozzuk meg a burgonyát, majd vágjuk le a 
keskeny végeit.  

2. Vágjuk félbe a burgonyát hosszanti irányban, 
majd mindegyik felét 6 milliméter széles 
csíkokra szeleteljük. 

3. Tegyük a feldarabolt burgonyát és a többi 
hozzávalót egy nagy tálba, jól keverjük össze, 
amíg egyenletes bevonat nem lesz rajta. 

4. Helyezzük a sütőbetétet a Cosori forrólevegős 
okossütő kosarába, majd tegyük a burgonyát a 
sütőbetétre. 

5. Válasszuk a Fries funkciót, állítsuk be az időt 
17 percre, majd nyomjuk meg a Start/Szünet 
gombot. 

6. Vegyük ki a chipset, ha elkészült, majd ízlés 
szerint szórjuk meg még sóval, és azonnal 
tálaljuk.   

2 rozsda burgonya 
15 g kukoricakeményítő vagy 

burgonyakeményítő 
21 ml növényi olaj 
8 g kóser só, plusz még ízlés szerint a 

fűszerezéshez 
5 g hagymapor 
5 g fokhagyma por 
5 g paprika 
2 g chili por
2 g cayenne bors 

Fűszeres ropogós 
chips 

MENNYISÉG
ELŐKÉSZÍTÉS
SÜTÉS

3 adag

10 perc

17 perc
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1. Tegyük a tortillákat az olajba és sózzuk meg, 
hogy bevonat képződjön rajta.  

2. Helyezzük a sütőbetétet a Cosori forrólevegős 
okossütő kosarába, majd tegyük a tortillákat a 
sütőbetétre. 

3. Válasszuk ki az Air Fry funkciót, állítsuk be az 
időt 9 percre, majd nyomjuk meg a Start/Szünet 
gombot. 

4. Vegyük ki ha kész és salsa szósszal tálaljuk.  
6 kukoricás tortilla lap (15 cm átmérőjű),
 egyenként 6 darabra felvágjuk 
30 ml olaj, például repce vagy szőlőmag 
8 g só  
Salsa a tálaláshoz 

Házi tortilla chips 

MENNYISÉG
ELŐKÉSZÍTÉS
SÜTÉS

2 adag

2 perc

9 perc
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1. Keverjük össze a rizs és a zöldhagyma 
kivételével az összes hozzávalót egy 
visszazárható műanyag zacskóban. 

2. Pácoljuk a padlizsánt és a gombát körülbelül 10 
percig szobahőmérsékleten. 

3. Csöpögtessük le és öntsük ki a pácot. 

4. Helyezzük a padlizsánt és a gombát 
közvetlenül a forrólevegős okossütő kosarába, a 
sütőbetét nélkül.  

5. Válasszuk ki a Veggies funkciót, állítsuk be 
az időt 12 percre, majd nyomjuk meg a Start/
Szünet gombot. 

6. Vegyük ki a padlizsánt és a gombát, 
ha elkészült. Tálaljuk rizzsel, díszítsük 
zöldhagymával. 

½ nagy padlizsán, 25 mm-es kockákra 
vágva 

7 cremini gomba, negyedelve 
30 ml szójaszósz 
15 g hoisin szósz 
15 g méz 
7 ml rizsborecet 
1 g szezámolaj 
Rizs főzve a tálaláshoz 
1 zöldhagyma szeletelve a díszítéshez 

Sült padlizsános 
gomba 

MENNYISÉG
ELŐKÉSZÍTÉS
SÜTÉS

2 adag

10 perc

12 perc



2525

HU

1. Tegyük a lisztet, a fokhagymaport, a 
hagymaport, a füstölt paprikát és a cayenne 
borsot egy kis tálba, a felvert tojásokat külön 
kis tálba tegyük, egy harmadik+ tálban pedig 
keverjük össze a zsemlemorzsát, a parmezán 
sajtot, a sót és a borsot. 

2. Kenjük be az avokádószeleteket úgy, hogy 
először a lisztbe, majd a tojásba, majd a 
zsemlemorzsába forgatjuk, a morzsát kézzel 
óvatosan rányomkodjuk. 

3. Helyezzük a bevont avokádókat egy tálcára, és 
permetezük be minden oldalukat olajspray-vel. 

4. Helyezzük a sütőbetétet a Cosori forrólevegős 
okossütő kosarába, majd helyezzük az 
avokádószeleteket a sütőbetétre. 

5. Válasszuk az Air Fry funkciót, állítsuk a 
hőmérsékletet 195°C-ra és az időt 9 percre, 
majd nyomjuk meg a Start/Szünet gombot. 

6. Vegyük ki az avokádó chipseket és tálaljuk a 
kedvenc mártogatós szószunkkal. 

62 g sima liszt  
2 g fokhagyma por 
2 g hagymapor 
1 g füstölt paprika 
1 g cayenne bors  
2 tojás, felverve  
106 g panko zsemlemorzsa 
43 g parmezán sajt, reszelve 
Só és bors, ízlés szerint 
2 avokádó, meghámozva, kimagozva 

és 25 mm vastag szeletekre vágva  
Olaj spray 
Ketchup vagy ranch a tálaláshoz 

Avokádó chips 

MENNYISÉG
ELŐKÉSZÍTÉS
SÜTÉS

2 adag

15 perc

9 perc



desszertekdesszertek
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1. Keverjük össze egy közepes serpenyőben a 
felkockázott almát, a kristálycukrot, a vajat, a 
fahéjat, a szerecsendiót és a szegfűborsot és 
közepesen-alacsony lángon forraljuk fel. 

2. Pároljuk 2 percig, majd vegyük le a tűzről.

3. Hagyjuk az almát lefedve szobahőmérsékleten 
30 percig hűlni. 

4. Vágjuk fel a tésztát 127 milliméteres körökre. 

5. Tegyünk minden kivágott tészta közepére 
tölteléket, és az ujjunkkal nedvesítsük meg 
a tészta peremét. Lehet, hogy valamennyi 
töltelék kimarad.

6. Zárjuk össze a tésztát, villával beirdalva 
dolgozzuk el a szegélyét, majd vágjunk a 
tetejére egy kis rést.Sütésig hűtőben tartjuk.

7. Helyezzük a sütőbetétet a Cosori forrólevegős 
okossütő kosarába.  

8. Válasszuk ki az Air Fry funkciót, állítsuk a 
hőmérsékletet 175°C-ra és az időt 5 percre, 
majd nyomjuk meg a Start/Szünet gombot az 
előmelegítéshez. 

9. Keverjük össze a tojást és a tejet, hogy felvert 
tojássárgáját kapjunk, majd kenjük meg 
minden pite tetejét. 

10. Helyezzük az almás pitét a sütőbetétre. 

11. Válasszuk a Sütés funkciót, állítsuk a 
hőmérsékletet 175°C-ra és az időt 10 percre, 
majd nyomjuk meg a Start/Szünet gombot. 

12. Vegyük ki az aranybarnára sült pitéket, 
hagyjuk hűlni 5 percig, majd tálaljuk.  

1 közepes alma meghámozva és 
falatnyi darabokra vágva 

18 g kristálycukor 
18 g sótlan vaj
1 g őrölt fahéj 
Egy csipet őrölt szerecsendió 
Egy csipet őrölt szegfűbors 
1 lap előre elkészített pitetészta 
1 tojás, felverve 
5 ml tej 

Mini almás pite 

MENNYISÉG
ELŐKÉSZÍTÉS
SÜTÉS

2 adag

35 perc

10 perc



2929

HU



3030

HU

1. Keverjük össze az öntet hozzávalóit, amíg 
durva morzsákat nem kapunk. Tegyük félre. 

2. Keverjük össze egy nagy tálban a lisztet, a 
barna cukrot, a sütőport, a szódabikarbónát, a 
fahéjat és a sót.  

3. Keverjük jól össze a tejfölt, a vajat, a tojást és a 
vaníliakivonatot egy másik tálban. 

4. Keverjük a nedves hozzávalókhoz a száraz 
hozzávalókat. 

5. Kenjük ki a muffincsészéket olajspray-vel, és 
öntsük bele a tésztát, amíg a csészék ¾-e meg 
nem telik. 

6. Szórjuk meg a muffinok tetejét a morzsás 
feltéttel. 

7. Helyezzük a muffinokat közvetlenül a 
forrólevegős okossütő kosarába, a sütőbetét 
nélkül.  

8. Válasszuk a Bake funkciót, állítsuk a 
hőmérsékletet 150°C-ra és az időt 12 percre, 
majd nyomjuk meg a Start/Szünet gombot. 

9. Vegyük ki a muffinokat, ha elkészültek és 
melegen tálaljuk. 

Morzsa a tetejére 
13 g fehér cukor 
16 g világosbarna cukor 
1 g fahéj 
Egy csipet só 
30 g sótlan vaj, olvasztott 
30 g sima liszt 

Muffin 
100 g sima liszt 
49 g világosbarna cukor 
4 g sütőpor 
1 g szódabikarbóna 
2 g fahéj 
1 g finom tengeri só 
98 g tejföl 
44 g sótlan vaj, olvasztott 
1 tojás 
5 ml vanília kivonat 
Olaj spray 

Szükséges eszközök 
Szilikon muffin sütőforma vagy 6 

önálló muffin forma 

Morzsás Streusel 
muffin 

MENNYISÉG
ELŐKÉSZÍTÉS
SÜTÉS

6 muffins

10 perc

12 perc
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Mexikói csokoládészósz 
118 ml tejszín 
170 g apróra vágott mexikói csokoládé
 (vagy félédes csokoládé) 
10 ml kávélikőr  
2 ml vanília kivonat 
1 g fahéj  

Churros 
118 ml víz  
43 g sótlan vaj  
15 g kristálycukor  
Egy csipet só 
68 g sima liszt  
1 nagy tojás, szobahőmérsékletű 
2 ml vanília kivonat 
Kókuszolaj spray 

Fahéjas cukor 
100 g kristálycukor 
5 g fahéj 

Churros mexikói 
csokoládészósszal 

MENNYISÉG
ELŐKÉSZÍTÉS
SÜTÉS

12 adag

30 perc

8 perc

Szükséges eszközök 
Elektromos kézi vagy állványos mixer 
Cukrász habzsák nagy csillagvéggel  
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1. Melegítsük fel a tejszínt egy közepes serpenyőben közepes-
alacsony lángon, amíg el nem kezd buborékolni. 

2. Keverjük össze egy közepes tálban a csokoládét, a kávélikőrt, a 
vaníliát és a fahéjat. 

3. Öntsük a forró tejszínt a csokoládéra, és hagyjuk állni 1 percig. 

4. Keverjük habverővel simára. Tálalásig tegyük félre. 

5. Helyezze a sütőbetétet a Cosori forrólevegős okossütő 
kosarába. 

6. Válasszuk ki az Air Fry funkciót, állítsuk be a hőmérsékletet 
190°C-ra és az időt 5 percre, majd nyomjuk meg a Start/Pause 
gombot az előmelegítéshez. 

7. Keverjük össze a vizet, a vajat, a cukrot és a sót egy 
serpenyőben, és melegítsük közepesen magas hőmérsékletre.  

8. Kapcsoljuk le a sütőt, ha a vaj felolvadt és forrni kezdett, adjuk 
hozzá a lisztet, majd fakanállal erőteljesen keverjük, amíg a 
keverékből golyót nem kapunk, körülbelül 2 perc alatt. 

9. Tegyük át a keveréket egy álló mixer edényébe vagy egy nagy 
keverőtálba, és hagyjuk hűlni 4 percig. 

10. Adjuk hozzá a tojást és a vaníliakivonatot a tálhoz, miközben 
elektromos kézi mixerrel vagy állványos mixerrel nagy 
sebességgel keverjük 3 percig, vagy amíg a tojás jól el nem 
keveredett, és a tészta sima lesz. 

11. Tegyük át a tésztát egy nagy, csillag alakú véggel ellátott 
cukrászzacskóba.  

12. Fujjuk be a sütőbetétet kókuszolaj spray-vel.  

13. Vágjuk a tésztát 10 centiméteres darabokra, és helyezzük 
közvetlenül a kivajazott sütőbetétre.  

14. Permetezzük be finoman a churros tetejét kókuszolajjal.

15. Válasszuk ki az Air Fry funkciót, állítsuk a hőmérsékletet 
190°C-ra és az időt 8 percre, majd nyomjuk meg a Start/Szünet 
gombot. 

16. Keverjük össze a cukrot és a fahéjat egy tálban, amíg a 
churros elkészül. 

17. Vegyük ki, ha kész, majd azonnal dobjuk bele a churros-t a 
fahéjas cukros keverékbe. Ismételjuk meg a sütési és bevonási 
folyamatot a maradék churro-val. 

18. Tálaljuk a churros-t csokoládészószba mártva. 
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Oszd meg velünk receptjeid!

Elkötelezettek vagyunk abban, hogy egy olyan közösséget hozzunk létre, ami 

mindenkiből a legjobb szakács vénáját hozza elő. Ossz meg te is recepteket és lépj 

kapcsolatba velünk. Folyamatosan azon vagyunk, hogy jobbnál-jobb tippekkel lássunk el.  

#COSORIMAGYARORSZAG

Még többre vágysz?

Szeretnénk látni, hogy mit készítetek! Csatlakozz a közösségünkhöz, mely elkötelezett, 

hogy napi rendszerességgel tippeket és tanácsokat osszon meg a sütés és az egészséges 

életmód terén.
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JEGYZET
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Kérdések, észrevételek?
hello@cosori.hu

A0_22D18_eu


