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Cuprins 

NOTĂ:
1 cană corespunde unei căni cu o capacitate de aproximativ 240 ml
1EL = 1 Lingură, 1TL = 1 linguriţă.
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Verificaţi dacă aparatul este 
închis şi blocat şi indicatoarele 
roşu şi verde arată direct în sus. 
Introduceţi ştecherul cablului 
de curent într-o priză la care 

nu sunt conectate alte aparate. 
Indicatorul luminos roşu se 

aprinde şi arată că aparatul se 
preâncălzeşte. Aşteptaţi până 

preâncălzirea s-a încheiat, ceea 
ce este indicat prin aprinderea 

indicatorului luminos verde. 

PASUL 1

Deblocaţi aparatul având grijă să 
nu atingeți interiorul aparatului. 
Primul strat de aluat ar trebuie 

să fie suficient pentru a acoperi 
fundul formei formei de vafe. 

După ce aluatul s-a odihnit câteva 
secunde, începe să crească puţin.

Întindeţi umplutura în mijlocul 
primului strat de aluat.

QSG

PASUL 2

PASUL 3
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Acoperiţi umplutura cu aluatul rămas 
asigurându-vă că nu umpleți forma 
mai mult de trei sferturi. NU umpleţi 
aparatul până la margine deoarece 
prin supraumplere conţinutul iese 

în timpul procesului de coacere. Nu 
deschideţi NICIODATĂ aparatul în 

timpul procesului de coacere.

Închideţi şi blocaţi aparatul. Folosiţi 
mânerul pentru a întoarce aparatul. 
După 5 - 7 minute aparatul poate fi 
deschis pentru a verifica progresul 

coacerii vafei. Aparatul poate fi închis 
din nou în cazul în care procesul de 

coacere trebuie continuat. NICIODATĂ 
NU deschideţi aparatul în timpul 

procesului de coacere deoarece se 
încinge şi formeză aburi.

După ce vafa este gata coaptă, ea 
poate fi scoasă din aparat. Pentru 
aceasta purtaţi mănuşi de cuptor 
rezistente la căldură ridicată sau 
lavete de vase şi fiţi atenţi când 
deschideţi la aburul fierbinte. 

Deblocaţi şi deschideţi aparatul. 
Întotdeauna utilizaţi ustensile de gătit 
din material plastic, lemn, sau cauciuc 
pentru a ridica vafele cu precauţie şi 

a le aşeza pe farfurie. Nu folosiţi nici o 
ustensilă de gătit ascuţită din metal; 

acestea pot zgâria stratul antiaderent 
al aparatului� 

IMPORTANT: Despachetaţi toate componentele care se află în cutie şi 
îndepărtaţi foliile de protecţie transparente sau albastre. Înainte de prima 

folosire curăţaţi cu apă caldă şi săpun /detergent neagresiv.

Instrucțiuni detaliate de siguranță și 
aplicare pot fi găsite în instrucțiunile 

de utilizare!

PASUL 4

PASUL 5

PASUL 6
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Aluatul de bază pentru vafe
Obţineţi cca. 1,4 L / 6 căni (8 vafe umplute)

Ingrediente:
600 g făină universală
1 linguriţă sare
2 linguri praf de copt
1 lingură amidon de porumb
2 linguri zahăr
2 ouă
480 ml lapte
80 ml unt topit
2 lingurițe esenţă de vanilie

1. Într-un bol amestecaţi făina, sarea, praful de copt, 
amidonul de porumb şi zahărul.

2. În alt bol amestecaţi ouăle, laptele, untul, și esenţa 
de vanilie.

3. Amestecaţi ingredientele uscate cu cele umede 
până se omogenizează bine.

Aluat pentru vafe fără gluten
Obţineţi cca. 1,4 L / 6 căni (8 vafe umplute)

Ingrediente:
480 g făină universală fără gluten
1 linguriţă sare
1 ½ lingură praf de copt
2 linguri zahăr
2 ouă
400 ml zară (zer)
60 ml unt topit
1 ½ linguriță de esenţă de vanilie

1. Într-un bol amestecaţi făina, sarea, praful de copt, 
şi zahărul.

2. În alt bol amestecaţi ouăle, zara, untul, și esenţa de 
vanilie.

3. Amestecaţi ingredientele uscate cu cele umede 
până se omogenizează bine.

Aluat pentru vafe din făină de porumb
Obţineţi cca. 1,4 L / 6 căni (8 vafe umplute)

Ingrediente:
300 g făină
300 g făină de mălai
1 linguriţă sare
2 linguri praf de copt
1 lingură  de zahăr
2 ouă
350 ml lapte
80 ml unt topit

1. Într-un bol amestecaţi făina, făina de mălai sarea, 
praful de copt, şi zahărul.

2. În alt bol amestecaţi ouăle, laptele, untul.

3. Amestecaţi ingredientele uscate cu cele umede 
până se omogenizează bine.

Aluat pentru vafe din făină 
integrală de grâu
Obţineţi cca. 1,4 L / 6 căni (8 vafe umplute)

Ingrediente:
300 g făină
300 g făină integrală din grâu
1 linguriţă sare
2 linguri praf de copt
1 lingură amidon de porumb
2 linguri de zahăr brun
2 ouă
470 ml lapte
80 ml unt topit
2 lingurițe esenţă de vanilie

1. Într-un bol amestecaţi făina, sarea, praful de copt, 
amidonul de porumb şi zahărul brun.

2. În alt bol amestecaţi ouăle, laptele, untul şiesenţa 
de vanilie.

3. Amestecaţi ingredientele uscate cu cele umede 
până se omogenizează bine.

Aluaturi de copt
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Umplutură de căpşuni
Obţineţi cca. 1 L (16 vafe umplute)

Ingrediente:
1 kg căpşune tăiate în jumătăţi
120 ml zahăr
2 linguri amidon de porumb

1. Într-o tigaie încălziţi amestecând continuu căpşunele, 
zahărul şi amidonul de porumb.

2. Fierbeţi la foc mare timp de 5 min. amestecând continuu. 

3. Înainte de utilizare lăsaţi umplutura să se răcească.

 
Umplutură de afine
Obţineţi cca. 1 L (16 vafe umplute)

Ingrediente:
1 kg afine
120 ml zahăr
2 linguri amidon de porumb

1. Într-o tigaie încălziţi amestecând continuu afinele, 
zahărul şi amidonul de porumb.

2. Fierbeţi amestecul la foc mare timp de 5 min. 
amestecând continuu. 

3. Lăsați umplutura să se răcească înainte de utilizare.

Umpluturi Vafe
Vafe cu umplutură de afine
Obţineţi 1 vafă

Ingrediente:
180 ml aluat pentru vafe
60 ml umplutură de afine
Frişcă pentru servire
Sirop pentru servire

1. Conectaţi aparatul şi lăsaţi-l să se preâncălzească.

2. După ce aparatul s-a preâncălzit: deschideţi aparatul 
şi umpleţi 120 ml aluat pentru vafe, astfel încât să fie 
acoperit tot fundul formei de copt. Aşezaţi umplutura 
de în mijlocul aluatului. Acoperiți cu aluatul de vafe 
rămas.

3. Închideţi aparatul, blocaţi-l şi întoarceţi-l. Lăsaţi vafele/
vafa să se coacă 7–8 minute.

4. Deschideţi aparatul, scoateţi vafa cu grijă, ornaţi cu 
frişcă şi sirop deasupra şi serviţi.

Vafe cu umplutură de căpşuni
Obţineţi 1 vafă

Ingrediente:
180 ml aluat pentru vafe
60 ml umplutură de căpşuni
Frişcă pentru servire
Sirop pentru servire

1. Conectaţi aparatul şi lăsaţi-l să se preâncălzească.

2. După ce aparatul s-a preîncălzit: deschideţi aparatul 
şi umpleţi 120 ml aluat pentru vafe, astfel încât să fie 
acoperit tot fundul formei de copt.. Aşezaţi umplutura 
de căpşuni în mijlocul stratului de aluat. Acoperiți cu 
aluatul de vafe rămas.

3. Închideţi aparatul, blocaţi-l şi întoarceţi-l. Lăsaţi vafa să 
se coacă 7–8 minute.

4. Deschideţi aparatul şi scoateţi vafa cu grijă, ornaţi cu 
frişcă şi sirop deasupra şi serviţi.
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Vafe cu carne de pui
Obţineţi 1 vafă

Ingrediente:
180 ml aluat pentru vafe
2 buc. piept de pui pane (bine prăjit)
Sirop de arțar
Sos Sriracha

1. Conectaţi aparatul şi lăsaţi-l să se preâncălzească.

2. După ce aparatul s-a preîncălzit: deschideţi aparatul 
şi umpleţi 120 ml aluat pentru vafe, astfel încât să 
fie acoperit tot fundul formei de copt. Puneţi cele 
2 buc. piept de pui unul lângă altul în mijlocul 
aluatului. Acoperiţi cu restul de aluat pentru vafe.

3. Închideţi aparatul, blocaţi-l şi întoarceţi-l. Lăsaţi vafa 
să se coacă 7–8 minute.

4. Deschideţi aparatul şi scoateţi vafa cu grijă, tăiaţi în 
jumătate şi serviţi cu sirop şi sos Sriracha.

Vafe de tip “Frigănele sau pâine în ou”
Rezultă 1 vafă

Ingrediente:
1 ou mare
2 linguri de smântână pentru frişcă
½ linguriţă scorțișoară
1 lingură sirop de arţar
170 g gogoşi sau gogoşi donut, fărâmiţate
120 g căpşune tăiate în jumătate
Sirop pentru servit (opţional)
Zahăr pudră pentru decorare (opţional)

1. Conectaţi aparatul şi lăsaţi-l să se preâncălzească.

2. Într-un bol amestecaţi oul, smântâna, scorţişoara, şi 
siropul de arţar.

3. Adăugaţi gogoşile donut fărâmiţate şi amestecaţi.

4. După ce aparatul s-a preâncălzit: deschideţi 
aparatul şi umpleţi cu 120 ml aluat pentru vafe, 
astfel încât să fie acoperit tot fundul formei de copt. 
Aşezaţi căpşunele în mijlocul aluatului. Acoperiţi cu 
aluatul rămas.

5. Închideţi aparatul, blocaţi-l şi întoarceţi-l. Lăsaţi vafa 
să se coacă 8–10 minute.

6. Deschideţi aparatul şi scoateţi vafa cu grijă, tăiaţi în 
jumătate şi serviţi cu sirop sau zahăr pudră.

Vafe cu ciocolată şi căpşuni
Obţineţi 1 vafă

Ingrediente:
160 ml aluat pentru vafe
1 ½ cacao pudră
1 căpşună feliată
60 g fulgi de ciocolată
Frişcă pentru servire
Sirop pentru servire

1. Conectaţi aparatul şi lăsaţi-l să se preâncălzească.

2. Într-un bol amestecaţi aluatul pentru vafe şi cacaua pudră.

3. După ce aparatul s-a preâncălzit: deschideţi aparatul 
şi umpleţi cu 120 ml aluat pentru vafe, astfel încât să 
fie acoperit tot fundul formei de copt. Aşezaţi căpşuna 
feliată şi fulgii de ciocolată în mijlocul aluatului. Acoperiţi 
cu restul de aluat pentru vafe.

4. Închideţi aparatul, blocaţi-l şi întoarceţi-l. Lăsaţi vafa să se 
coacă 7–8 minute.

5. Deschideţi aparatul şi scoateţi vafa cu grijă, ornaţi cu 
frişcă şi sirop deasupra şi serviţi.
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Vafe omletă
Obţineţi 1 vafă

Ingrediente:
1 ou mare
1 lingură brânză Cheddar rasă
Condimentați cu sare
1 lingură ardei roşu, tăiat cubuleţe
1 lingură cubuleţe de şuncă
180 ml aluat pentru vafe

1. Într-un bol amestecaţi ouăle, brânza Cheddar, sarea, 
şunca şi ardeiul roşu.

2. Într-o tigaie preparaţi o omletă mică pe aragaz.

3. Conectaţi aparatul şi lăsaţi-l să se preâncălzească.

4. După ce aparatul s-a preâncălzit: deschideţi 
aparatul şi umpleţi cu 120 ml aluat pentru vafe, 
astfel încât să fie acoperit tot fundul formei de copt. 
Aşezaţi omleta în mijlocul aluatului.  Acoperiţi cu 
restul de aluat pentru vafe.

5. Închideţi aparatul, blocaţi-l şi întoarceţi-l. Lăsaţi vafa 
să se coacă 7–8 minute.

6. Deschideţi aparatul, scoateţi cu grijă vafa şi tăiaţi-o 
înainte de servire în patru bucăţi.

Vafe Corn Dog 
Obţineţi 1 vafă

Ingrediente:
180 ml aluat pentru vafe din făină de porumb
1 crenvurşt tăiat felii subțiri
60 g brânză Cheddar rasă

1. Conectaţi aparatul şi lăsaţi-l să se preâncălzească.

2. După ce aparatul s-a preâncălzit: deschideţi 
aparatul şi umpleţi 120 ml aluat pentru vafe, astfel 
încât să fie acoperit tot fundul formei de copt. 
Aşezaţi feliile de crenvurşt şi brânza Cheddar 
în mijlocul aluatului. Acoperiţi cu restul de aluat 
pentru vafe.

3. Închideţi aparatul, blocaţi-l şi întoarceţi-l. Lăsaţi vafa 
să se coacă 7–8 minute.

4. Deschideţi aparatul, scoateţi cu grijă vafa şi tăiaţi-o 
înainte de servire în patru bucăţi.

Vafe din macaroane cu branză
Obţineţi 2 vafe

Ingrediente:
1 foaie aluat pentru Croissant, cca 200 g
415 g macaroane cu brânză
4 felii brânză americană

1. Împărţiţi foaia de aluat în 4 sferturi. Deschideţi 
aparatul şi aşezaţi un sfert din aluat pe fundul 
formei de copt. Puneţi jumătate din cantitatea de 
macaroanele cu brânză şi 2 felii de brânză. Acoperiţi 
cu un alt sfert de aluat. Îndoiţi aluatul astfel încât să 
se potrivească în aparat.

2. Închideți, blocați și întoarceți aparatul. Porniţi 
aparatul. Lăsaţi vafa să se coacă 8–10 minute. Nu 
este necesară preâncălzirea.

3. Deschideţi aparatul, scoateţi cu grijă vafa şi tăiaţi-o 
înainte de servire în patru bucăţi. Repetaţi procesul 
de preparare aşa cum este descris mai sus pentru a 
pregăti a doua vafă.
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Vafe turtă de mălai şi pulled pork
Obţineţi 1 vafă

Ingrediente:
180 ml aluat pentru vafe din făină de porumb
60 g pulled pork
1 lingură ceapă roşie, tocată

1. Conectaţi aparatul şi lăsaţi-l să se preâncălzească.

2. După ce aparatul s-a preâncălzit: deschideţi aparatul 
şi umpleţi cu 120 ml aluat pentru vafe din făină de 
porumb, astfel încât să fie acoperit tot fundul formei 
de copt. Aşezaţi pulled pork şi ceapa roşie în mijlocul 
aluatului. Acoperiţi cu restul de aluat pentru vafe din 
făină de porumb.

3. Închideţi aparatul, blocaţi-l şi întoarceţi-l. Lăsaţi vafa să 
se coacă 8–10 minute.

4. Deschideţi aparatul, scoateţi cu grijă vafa şi tăiaţi-o 
înainte de servire în două bucăţi.

Vafe sandwich cu ouă
Obţineţi 1 vafă

Ingrediente:
1 ou mare
Condimentați cu sare
Piper negru măcinat pentru condimentat
180 ml aluat pentru vafe
2 felii brânză
2 felii şuncă

1. Într-un bol amestecaţi ouăle, brânza Cheddar, sarea şi 
piperul negru până obţineţi un aluat.

2. Într-o tigaie preparaţi o omletă mică pe aragaz.

3. Conectaţi aparatul şi lăsaţi-l să se preâncălzească.

4. După ce aparatul s-a preâncălzit: deschideţi aparatul şi 
umpleţi cu 120 ml aluat pentru vafe, astfel încât să fie 
acoperită acoperit tot fundul formei de copt. Aşezaţi 
omleta, brânza şi şunca în mijlocul aluatului. Acoperiţi 
cu restul de aluat pentru vafe.

5. Închideţi aparatul, blocaţi-l şi întoarceţi-l. Lăsaţi vafa să 
se coacă 7–8 minute.

6. Deschideţi aparatul, scoateţi cu grijă vafa şi tăiaţi-o 
înainte de servire în patru bucăţi.

Vafe cu pizza cu salam
Obţineţi 2 vafe

Ingrediente:
310 g aluat de pizza
60 ml sos pentru pizza
175 g Mozzarella rasă
12 felii de salam
½ ardei gras verde, tăiat cubuleţe

1. Scoateți și întindeți aluatul de pizza.Tăiaţi aluatul în patru 
părţi egale.

2. Puneţi un sfert de aluat în aparat. Aşezaţi sosul pizza, 
mozzarella, salamul şi ardeiul în mijlocul aluatului. 
Acoperiţi cu un sfert din aluatul de pizza.

3. Porniți aparatul. Închideți, blocați și întoarceți aparatul 
Coaceți aproximativ 10 minute până se rumenesc. Nu 
este necesară preâncălzirea.

4. Deschideţi aparatul, scoateţi cu grijă vafa şi înainte 
de tăiere şi servire lăsaţi pentru 5 min. să se răcească. 
Repetaţi procedura coacerii şi pentru a doua vafă.
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Vafă pizza cu brânză
Obţineţi 1 vafă

Ingrediente:
310 g aluat de pizza
60 ml sos pentru pizza
175 g de Mozzarella rasă

1. Scoateți și întindeți aluatul de pizza Tăiaţi aluatul în 
patru părţi egale.

2. Puneţi un sfert de aluat în aparat. Aşezaţi sosul pizza şi 
mozzarella în mijlocul aluatului. Acoperiţi cu un sfert din 
aluatul de pizza�

3. Porniți aparatul. Închideți, blocați și întoarceți aparatul. 
Coaceți aproximativ 10 minute până se rumeneşte. Nu 
este necesară preâncălzirea.

4. Deschideţi aparatul, scoateţi cu grijă vafa şi înainte de 
tăiere şi servire lăsaţi să se răcească timp de 5 min.

Vafe cu măr şi scorţişoară
Obţineţi 1 vafă

Ingrediente:
180 ml aluat pentru vafe
60 ml umplutură pentru plăcintă cu mere 
(alternativ: pireu de mere cu scorţişoară)
Frişcă pentru servire
Sirop pentru servire

1. Conectaţi aparatul şi lăsaţi-l să se preâncălzească.

2. După ce aparatul s-a preâncălzit: deschideţi aparatul şi 
umpleţi cu 120 ml aluat pentru vafe, astfel încât să fie 
acoperit tot fundul formei de copt. Aşezaţi umplutura 
pentru plăcintă cu mere în mijlocul aluatului. Acoperiţi 
cu restul de aluat pentru vafe.

3. Închideți, blocați și întoarceți aparatul. Lăsaţi vafele să 
se coacă 7–8 minute.

4. Deschideţi aparatul şi scoateţi cu grijă vafa, puneţi 
deasupra frişca şi serviţi cu sirop.

 

Monte Cristo
Obţineţi 1 vafă

Ingrediente:
2 ouă
120 ml lapte
¼ linguriţă sare
¹⁄8 linguriţă piper negru măcinat
4 felii de pâine albă
2 felii brânză şvaiţer
2 felii subţiri de şuncă
Gem de zmeură sau zahăr pudră pentru decorat

1. Într-un bol bateţi ouăle, laptele, sarea şi piperul negru 
până obţineţi un aluat.

2. Înmuiați pâinea în aluat.

3. Conectaţi aparatul şi lăsaţi-l să se preâncălzească

4. După ce aparatul s-a preâncălzit: deschideţi aparatul. 
Aşezaţi 2 felii de pâine astfel încât acestea să acopere 
fundul formei de copt. Aşezaţi brânza şi şunca în 
straturi peste pâine. Apoi acoperiţi cu cele 2 felii de 
pâine rămase.

5. Închideți, blocați și întoarceți aparatul, coaceţi 7-8 min.

6. Deschideţi aparatul şi scoateţi vafa cu grijă şi serviţi cu 
gem de zmeură sau zahăr pudră.
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Pateuri cu carne de pui
Obţineţi 2 bucăţi

Ingrediente:
240 ml de apă
1 cartof mic fiert, tăiat cubuleţe
120 ml supă cremă de pui
120 ml carne de pui fiartă, tăiată cubuleţe 
120 ml mazăre şi morcovi congelate
1 foaie de aluat pentru Croissant

1. Într-o oală mică cu puţină apă fierbeţi timp de 5 minute 
un cartof mic tăiat cubuleţe.

2. Scurgeţi excesul de apă şi lăsaţi cartofii în oală. Acum 
adăugaţi supa, carnea de pui şi mazărea şi morcovii. 
Încălziţi toate acestea împreună. Apoi lăsaţi timp de 
cca. 10 min. să se răcească.

3. Tăiaţi aluatul în patru părţi egale. Aşezaţi un sfert în 
aparat. Aşezaţi umplutura pentru pateuri peste aluat. 
Acoperiţi cu un alt sfert de aluat. Îndoiţi aluatul astfel 
încât să se potrivească în aparat.

4. Porniţi aparatul. Închideți, blocați și întoarceți aparatul 
Coaceți aproximativ 10 -14.minute până se rumenesc. 
Nu este necesară preâncălzirea.

5. Deschideţi aparatul, scoateţi cu grijă vafa şi serviţi. 
Repetaţi procedura coacerii şi pentru al doilea pateu 
cu carne de pui.

 

Vafe covrig fals umplut cu cărnăciori 
şi brânză
Obţineţi 2 vafe

Ingrediente:
115 g cârnăcior tăiat felii (alternativ un alt fel de cârnat 
afumat, măcinat mare)
400 g aluat de pizza
2 linguri praf de copt
240 ml de apă
160 g brânză Cheddar rasă
unt topit 
Sare

1. Într-o tigaia prăjiţi cârnatul până se rumeneşte.

2. Împărţiţi aluatul în sferturi. Pe o suprafaţă presărată cu 
făină întindeţi fiecare sfert de aluat dându-i forma unui 
covrig, pentru a o putea aşeza astfel încât să acopere 
fundul formei de copt. Puneți aluatul deoparte.

3. Într-o tavă de forma plăcintei, amestecați apa și 
bicarbonatul de sodiu.

4. Înmuiaţi un covrig de aluat în apa cu praf de copt, 
tapetați fundul și părțile laterale ale formei de copt. 
Puneți cheddarul și cârnăciorii în mijloc și întindeți 
uniform peste aluat. Înmuiaţi celălalt covrig de aluat 
în apa cu praf de copt pe care îl puneţi peste brânza 
Cheddar şi cârnaţi.

5. Porniţi aparatul. Închideți, blocați și întoarceți aparatul 
Coaceți aproximativ 15 minute până se rumeneşte. Nu 
este necesară preâncălzirea.

6. Deschideţi aparatul, scoateţi cu grijă vafa ungeţi-o 
cu unt şi presăraţi-o cu sare, iar apoi serviţi. Repetaţi 
procedura coacerii şi pentru a doua vafă.
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Vafe pâinea maimuţei
Obţineţi 2 vafe

Ingrediente:
1 rulou aluat crud cu scorţişoară 350 g, tăiată în patru sferturi
3 linguri de stafide
3 linguri de nuci Pecan
60 g mere tăiate cubuleţe
Glazură pentru rulouri cu scorţişoară

1. Puneţi ceva mai mult decât un sfert din aluatul cu 
scorţişoară în aparat. 

2. Într-un bol amestecaţi stafidele, nucile Pecan şi 
cubuleţele de măr. Aşezaţi jumătate din acest amestec 
pe aluatul din aparat. Acoperiţi cu un alt sfert de aluat.

3. Conectaţi aparatul. Închideți şi blocați aparatul Coaceţi 
amestecul timp de 4 min., apoi întoarceţi cu ajutorul 
mânerului aparatul. Lăsaţi să se coacă mai departe alte 
8 min. Nu este necesară preâncălzirea.

4. Deschideţi aparatul, scoateţi cu grijă vafa şi lasaţi să se 
răcească timp de 8-10 min.

5. Tăiaţi vafa în două jumătăţi şi puneţi deasupra glazura 
cu scorţisoară înainte de a servi. Repetaţi procedura 
coacerii şi pentru a doua vafă.

Vafe cu cartofi raşi (Potato Tot)
Obţineţi 1 vafă

Ingrediente:
500 g cartofi raşi pe răzătoarea mare
60 g brânză Cheddar rasă
3 felii de slănină prăjită, tăiată mărunt
120 g ardei gras roșu
120 ml smântână, pentru servire
120 ml Salsa, pentru servire

1. Deschideţi aparatul şi umpleţi baza aparatului cu ceva 
mai mult de jumătate cu cartofii raşi. Aşezaţi brânza 
Cheddar în mijloc şi distribuiţi uniform peste cartofii 
raşi. Adăugaţi slănina şi ardeiul roşu şi distribuiţi 
deasupra uniform. Acoperiţi umplutura uniform cu 
restul de cartofi raşi.

2. Porniţi aparatul. Închideți, blocați și întoarceți aparatul 
Coaceţi cca. 20 min., până când vafa devine foarte 
crocantă. Nu este necesară preâncălzirea.

3. Deschideţi aparatul, scoateţi cu grijă vafa, tăiaţi-o în 
patru. Serviţi cu smântână şi sos Salsa.
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Vafe-Prăjitură cu confeti
Obţineţi 4 vafe

Ingrediente:
1 cutie cu mix pentru prăjituri, care se va prepara 
conform instrucţiunilor de pe ambalaj
240 g ornamente de bombonele colorate
450 ml glazură cu vanilie

1. Conectaţi aparatul şi lăsaţi-l să se preâncălzească.

2. După ce aparatul s-a preîncălzit/preâncălzit: deschideţi 
aparatul şi umpleţi cu 120 g aluat pentru prăjituri. 60 
g ornamente de bombonele colorate se vor împrăştia 
în mijloc peste aluat. Acoperiţi cu 60 g aluat pentru 
prăjitură.

3. Porniţi aparatul. Închideți, blocați și întoarceți aparatul 
Lăsaţi vafa să se coacă 8–10 minute.

4. Deschideţi aparatul şi scoateţi cu grijă vafa. Repetaţi 
procedura coacerii pentru toate cele patru vafe. Înainte 
de a le orna cu glazură, lăsaţi vafele să se răcească.

 

Vafe-Prăjitură cu ciocolată şi zmeură
Obţineţi 4 vafe

Ingrediente:
1 cutie de mix pentru prăjitură cu ciocolată, care se va 
prepara conform instrucţiunilor de pe ambalaj
480 g zmeură
240 g fulgi de ciocolată semi-dulce
450 ml glazură cu vanilie

1. Conectaţi aparatul şi lăsaţi-l să se preâncălzească.

2. După ce aparatul s-a preâncălzit: deschideţi aparatul şi 
umpleţi cu 240 ml aluat pentru prăjitură, astfel încât să 
fie acoperit fundul formei de copt. 120 g zmeură şi 60 
ml fulgi de ciocolată se vor aşeza în mijloc şi distribuiţi 
peste stratul de aluat. Acoperiţi cu restul de aluat 
pentru prăjitură.

3. Închideți, blocați și întoarceți aparatul Lăsaţi vafa să se 
coacă 8–10 minute.

4. Deschideţi aparatul şi scoateţi cu grijă vafa. Repetaţi 
procedura coacerii pentru celelalte vafe. Înainte de a le 
orna cu glazură, lăsaţi vafele să se răcească.
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