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In order to help protect the environment, you can 
download the recipes online at

Pour des raisons de protection de l‘environnement, 
vous trouverez les recettes en ligne, à télécharger sous 
le lien

Per ragioni di tutela ambientale, potrete scaricare 
direttamente online la ricetta all’indirizzo 

Uit milieuoverwegingen vindt u de recepten online, 
vanwaar ze kunnen worden gedownload

Természetvédelmi okokból a recepteket az alábbi 
linken tudja letölteni

Z důvodu ochrany životního prostředí naleznete 
recepty online ke stažení na adrese

Z dôvodu ochrany životného prostredia sú recepty 
online a môžete si ich stiahnuť na

Dun motive de protecție a mediului, rețetele le puteți 
descărca de pe internet de la adresa

Ponieważ dobro środowiska bardzo leży nam na sercu 
zdecydowaliśmy, że fantastyczne, smakowite przepisy 
udostępnimy Państwu online pod adresem

Tarifleri, çevre koruma nedenlerinden dolayı online 
olarak indirebilirsiniz

https://www.mediashop.tv/DE/power-airfryer-multifunction/

UPOZORNENIE:
1 šálka zodpovedá šálke s kapacitou približne 240 ml!

1 ČL = 1 čajová lyžička, 1 PL = 1 polievková lyžica. 

TIP: Vždy vložte do spotrebiča odkvapkávaciu misku, aby sa uľahčilo čistenie. 
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1,5 kg  šunky, rozpolenej a vykostenej
¼ šálky  ananásovej šťavy
½ šálky  hnedého cukru
½ šálky  horčice
½ ČL  mletých klinčekov

1. V miske zmiešajte ananásovú šťavu, hnedý cukor, horčicu a klinčeky, aby vznikla omáčka.

2. Zasuňte grilovací špíz do stredu oboch polovíc šunky a zaistite ho vidlicami.

3. Na šunku nalejte omáčku a nechajte ju 2 hodiny odstáť v chladničke.

4. Vložte šunku do zariadenia Power AirFryer Multi - Function.

5. Stlačením tlačidla na otočné grilovanie spustite prípravu jedla.

6. Pred krájaním nechajte 10 minút odstáť.

GLAZOVANÁ 
ŠUNKA

GLAZOVANÁ
ŠUNKA
pre 6 osôb 
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PLNENÉ MORČACIE PRSIA
V SLANINOVOM KABÁTIKU

1  morčacie prsia, vykostené
1 ČL  soli
1 ČL  mletého čierneho korenia
Asi 350 g  chlebovej plnky, predpečenej
10 plátkov  slaniny

1. Morčacie prsia v strede prerežte a vyrovnajte ich.

2. Na papieri na pečenie vytvorte zo slaniny kabátik na zabalenie mäsa.

3. Vyrovnané morčacie prsia položte na kabátik zo slaniny. Osoľte a okoreňte.

4. Pomocou lyžice rozložte plnku v strede morčacích pŕs. Potom všetko pekne zrolujte.

5. Pečienku na koncoch a v strede previažte.

6. Grilovací špíz zasuňte do stredu morčacích pŕs. Vidlice utiahnite zaisťovacími skrutkami a 
grilovací špíz vložte do  zariadenia Power AirFryer Multi - Function.

7. Stlačte tlačidlo na grilovanie a nastavte časovač na 45 minút.

8. Morčacie mäso je hotové, keď teplota jeho stredu dosiahne 70 °C.

9. Podávajte s pečenou špargľou.

6 porcií

V SLANINOVOM KABÁTIKU
PLNENÉ MORČACIE PRSIA
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2  kúsky morčacích pŕs
2 malé  vetvičky rozmarínu
4 malé  vetvičky tymiánu
1 malá  vetvička šalvie
4  strúčiky cesnaku
1 ČL  morskej soli
1 ČL  mletého čierneho korenia
3 PL  olivového oleja

1. Nakrájajte všetky bylinky a cesnak a premiešajte ich s olivovým olejom.

2. Morčacie prsia potrite bylinkovou zmesou a nechajte ich 1 hodinu odstáť v chlade.

3. Rozpoľte morčacie prsia a nasuňte ich na grilovací špíz, potom ich zaistite vidličkami.

4. Grilovací špíz vložte do zariadenia Power AirFryer Multi - Function.

5. Stlačte tlačidlo na otočné grilovanie. Nastavením časovača na 40 minút spustite prípravu 
jedla.

6. Morčacie prsia sú hotové, keď ich vnútorná teplota v strede dosiahne 70 °C.

7. Pred krájaním nechajte 10 minút odstáť.

MORČACIE PRSIA
V BYLINKOVOM KABÁTIKU

MORČACIE PRSIA
V BYLINKOVOM KABÁTIKU
pre 6 osôb
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2 PL  citrónovej šťavy
2 PL  olivového oleja
1 ČL  soli
1 ČL  mletého čierneho korenia
¼ šálky  čerstvého nasekaného rozmarínu
2 kg  jahňacieho stehna bez kosti

1. V malej miske zmiešajte citrónovú šťavu, olivový olej, soľ, korenie a rozmarín.

2. Jahňacie stehno položte na grilovací špíz.

3. Mäso upevnite drôtom.

4. Na grilovací špíz nasaďte vidlice, aby ste upevnili jahňacinu.

5. Jahňacie stehno bohato namarinujte.

6. Stlačením tlačidla grilovania spustite proces grilovania. Grilujte, až kým jahňacina 
nedosiahne vo svojom strede teplotu 63 °C.

JAHŇACIE STEHNO
S ROZMARÍNOM A CITRÓNOM
6 porcií

 BRAVČOVINA
200 g  bravčového chrbta
 Šťava z 1 citróna
1 ČL  soli
1 ČL  mletého čierneho korenia
¼ šálky  čerstvého nasekaného   
 rozmarínu 

 KURACINA
200 g  kuracích pŕs
 bez kostí, bez kože
½ šálky  grilovacej omáčky   
 (BBQ omáčka) 

 HOVÄDZINA
200 g  kúskov hov. sviečkovej bez kosti
1 ČL  soli
1 ČL  mletého čierneho korenia
1 ČL  cesnakového prášku
1 ČL  cibuľového prášku
1 ČL  údenej červenej papriky

Príprava: 

pre 6 osôb

1. Kuracie mäso ponatierajte grilovacou omáčkou.

2. Kuracie prsia ponapichujte na špíziky.

3. V malej miske zmiešajte soľ, korenie, cesnak, cibuľu a údenú červenú papriku.

4. Zmesou korenia bohato posypte hovädzie mäso.

5. Hovädzie mäso ponapichujte na špízy.

6. V malej miske zmiešajte citrónovú šťavu, korenie, soľ a rozmarín.

7. Bravčové mäso bohato ponatierajte zmesou byliniek a korenín.

8. Bravčové mäso ponapichujte na špízy.

9. Špíziky vložte do držiaka na špíziky a striedavo ukladajte rôzne druhy mäsa.

10. Držiak na špíziky vložte do zariadenia Power AirFryer Multi - Function.

11. Stlačením tlačidla na otočné grilovanie spustite prípravu jedla.

BARBEQUE ŠPÍZY 
BRAZÍLSKE
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2  bravčové filety
1 PL  koreninovej papriky
½ PL  rasce
½ PL  koriandra
2 PL  omáčky Sriracha
½ PL  morskej soli
3 PL  hnedého cukru
3 PL  limetkovej šťavy
2  strúčiky cesnaku, nasekané

Príprava: 1. V miske zmiešajte všetky prísady marinády.

2. Do marinády vložte oba filety a nechajte 2 hodiny marinovať v chladničke.

3. Filety napichnite na grilovací špíz. Filety z bravčového mäsa previažte mäsiarskou 
cvernou. Zaistite vidlicami.

4. Bravčové mäso vložte do zariadenia Power AirFryer Multi - Function.

5. Stlačením tlačidla na otočné grilovanie spustite prípravu jedla.

6. Grilujte, kým vnútorná teplota mäsa nie je 70 °C.

7. Pred krájaním nechajte odstáť.

BRAVČOVÉ MÄSO
Z JUHOZÁPADU

BRAVČOVÉ MÄSO
Z JUHOZÁPADU
pre 4 osoby
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GRILOVANÁ
KLOBÁSKA

15  pikantných talianskych klobások
6  baby papričiek

1. Na jeden špízik napichnite spolu 5 klobások.

2. Špízik nasaďte do držiaka na špíziky.

3. Klobásy prepichnite druhým špízikom, aby ste tak upevnili mäso. Nasaďte   
do držiaka na špíziky.

4. Zopakujte postup dvakrát s ostatnými klobáskami.

5. Nakoniec napichnite na špíziky baby papričky a vložte ich do držiaka.

6. Stlačte tlačidlo na grilovanie a nastavte čas prípravy jedla na 20 minút.

7. Grilujte, až kým klobáska nedosiahne teplotu v strede 75 °C. 

6 – 8 porcií 

KLOBÁSKA
GRILOVANÁ
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1,5 kg  rebierok bez kosti
1 ČL  cesnakového prášku
1 ČL  cibuľového prášku
1 ČL  morskej soli
1 ČL  koriandra
1 ČL  rasce
1 ČL  papriky
1 ČL  mletého čierneho korenia
¾ šálky  BBQ omáčky 

Príprava: 1. V miske zmiešajte koreniny.

2. Rebierka potrite korením.

3. Podľa pokynov poskladajte držiak na špíziky.

4. Cez rebrá prestrčte dva špíziky a upevnite ich v držiaku na špíziky.

5. Držiak na špíziky s rebierkami vložte do zariadenia Power AirFryer Multi - Function.

6. Spustite program pečenia a predĺžte čas prípravy jedla na 60 minút.

7. Po uplynutí času potrite rebierka barbeque omáčkou.

8. Rebierka vráťte do multifunkčného zariadenia Power AirFryer a stlačte tlačidlo   
na otočné grilovanie.

9. Po dokončení programu rebierka rozdeľte a podávajte. 

GRILOVANÉ
BARBEQUE REBIERKA 

GRILOVANÉ
BARBEQUE REBIERKA
4 porcie
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KURČA
NA CORNWALLSKÝ SPÔSOB

1 ČL  soli
1 ČL  mletého čierneho korenia
1 ČL  cesnakového prášku
1  vetvička rozmarínu, nasekaná
2  menšie kurence, pripravené na varenie

1. V malej miske zmiešajte soľ, korenie, cesnakový prášok a rozmarín.

2. Kurence bohato potrite koreninami a bylinkami.

3. Kurence napichnite na špíz a upevnite vidlicami.

4. Priložte krídla a upevnite ich drôtom, aby ste zachovali tvar.

5. Zviažte stehná.

6. Spustite grilovací program stlačením tlačidla na grilovanie a predĺžte čas na 35 minút.

7. Kurence sú prepečené, keď teplota v ich strede dosiahne 70 °C.

2 porcie

NA CORNWALLSKÝ SPÔSOB
KURČA



Prísady:

Príprava:

21

Prísady:
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¼ šálky  olivového oleja
2 PL  citrónovej šťavy
1 ČL  soli
1 ČL  mletého čierneho korenia
1 ČL  oregana
8  kuracích pŕs bez kostí a kože

1. Všetky zložky premiešajte v uzatvárateľnom vrecku na zmrazovanie potravín.

2. Nechajte 20 minút marinovať.

3. Každé prsia preložte na polovicu. Mäso napichnite na špíz.

4. Zaistite vidlicami.

5. Stlačte tlačidlo na otočné grilovanie. Nastavením času na 25 minút spustite prípravu 
jedla. Pečte, až kým kuracie mäso nedosiahne vnútornú teplotu 75 °C. 

SOUVLAKI
KURČA
pre 8 osôb

2 kg  kuracieho mäsa, v celku
1 ČL  cesnakového prášku
1 ČL  cibuľového prášku
1 ČL  morskej soli
1 ČL  mletého čierneho korenia
1 ČL  papriky

Pre 4 osoby 

KURČA
GRILOVANÉ

1. V malej miske zmiešajte všetky koreniny a zmesou natrite kuracie mäso.

2. Kuracie nohy zviažte spolu pomocou cverny, previažte oblasť pŕs dohromady a tretí 
špagát omotajte okolo stehien.

3. Grilovací špíz prestrčte cez otvor v kurčati a zaistite ho vidlicami.

4. Kurča vložte do zariadenia Power AirFryer Multi - Function.

5. Stlačte tlačidlo na otočné grilovanie. Nastavením časovača na 45 minút spustite prípravu 
jedla.

6. Pred podávaním nechajte kuracie mäso 10 – 15 minút odstáť. 
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BOURBON ROTISSERIE
PEČENÉ BRAVČOVÉ MÄSO 

½ šálky  medu
½ šálku  hnedého cukru
1  pomaranč, olúpaný
2 PL  pomarančového džúsu
¼ šálky  bourbonu
½ ČL  soli
½ ČL  mletého čierneho korenia
2 kg  bravčovej pečienky

PEČENÉ BRAVČOVÉ MÄSO 
BOURBON ROTISSERIE

pre 6 osôb 

1. V malej miske zmiešajte med, cukor, pomarančovú kôru, pomarančový džús, bourbon, 
soľ a korenie.

2. Bravčovú pečienku napichnite na grilovací špíz a upevnite ju vidlicami.

3. Bravčové mäso bohato potrite marinádou. Zvyšnú marinádu odložte. Špíz vložte do 
spotrebiča.

4. Stlačte tlačidlo na otočné grilovanie. Zvýšte čas prípravy na 45 minút.

5. Každých 15 minút potrite mäso marinádou.

6. Mäso je upečené pri vnútornej teplote 70 °C.

7. Pred nakrájaním nechajte bravčovú pečienku 15 minút odstáť.
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2 (celk. 1,2 kg)  jahňacie karé
3 malé  vetvičky rozmarínu
4  strúčiky cesnaku, olúpané
2 PL  dijonskej horčice
1 ČL  morskej soli
½ ČL  mletého čierneho korenia

1. Nasekajte rozmarín a cesnak.

2. Poskladajte držiak na špíziky. Napichnite mäso na špízik blízko kosti. Postup opakujte aj s 
ostatnými špízikmi.

3. Každý špízik vložte do držiaka na špíziky. Špíziky spojte dohromady na oboch koncoch a 
v strede pomocou cverny.

4. Jahňacie kotlety potrite horčicou. Bylinkovou zmesou rovnomerne posypte jahňacie 
karé. Dochuťte soľou a čiernym korením.

5. Vložte jahňacinu do zariadenia Power AirFryer Multi - Function.

6. Stlačte tlačidlo na otočné grilovanie. Nastavením času prípravy na 15 minút spustite 
prípravu jedla.

7. Pomaly duste, až kým sa nedosiahne požadovaná vnútorná teplota:  
50 °C – krvavé       
60 °C – ružové       
65 °C – stredne prepečené      
75 °C – prepečené

8. Pred krájaním nechajte 10 minút odstáť.

JAHŇACIE KARÉ NA ROZMARÍNE
A CESNAKU

JAHŇACIE KARÉ NA ROZMARÍNE
A CESNAKU
pre 4 osoby
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PEČENÉ
BRAVČOVÉ REBIERKA 

1 ČL  cesnakového prášku
1 ČL  cibuľového prášku
1 ČL  údenej červenej papriky
1 PL  sušeného rozmarínu
½ ČL  soli
½ ČL  mletého čierneho korenia
2 kg  bravčových rebierok bez kosti

1. V malej miske zmiešajte koreniny a bylinky.

2. Bravčové rebierka ponatierajte zmesou korenín a byliniek.

3. Rebierka napichnite na grilovací špíz a zaistite ich vidlicami.

4. Stlačte tlačidlo na otočné grilovanie. Zvýšením času prípravy na 45 minút spustite 
prípravu jedla. Zariadenie sa automaticky spustí. Pomaly duste, až kým vnútorná teplota 
nedosiahne 60 °C.

PEČENÉ
BRAVČOVÉ REBIERKA
pre 6 osôb
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1 kg  hovädzej roštenky
3  strúčiky cesnaku
2  vetvičky tymianu
½ PL  soli
1 PL  cibuľového prášku
1 ČL  strúhaného fenikla
½ ČL  mletého čierneho korenia
2 PL  olivového oleja 

1. Najemno pokrájajte tymian a cesnak. Zmiešajte bylinky a koreniny s olivovým olejom.

2. Pečienku natrite zmesou byliniek a nechajte hodinu odstáť v chlade.

3. Cez stred pečienky prepichnite špíz a upevnite ju pomocou vidlíc.

4. Vložte pečienku do zariadenia Power AirFryer Multi - Function.

5. Stlačte tlačidlo na grilovanie a nastavte čas prípravy jedla na 45 minút.

6. Grilujte až na požadovanú teplotu v strede pečienky:    
50 °C – krvavé       
60 °C – ružové       
65 °C – stredne prepečené      
75 °C – prepečené

7. Pred podávaním nechajte 10 minút odstáť.

ŠŤAVNATÝ
ROAST BEEF

ŠŤAVNATÝ
ROAST BEEF
4 porcie 
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700 g  mäsa typu Flank Steak (mäso z pupka), potretého maslom
¼ šálky  bazalkového pesta
250 g  syra Provolone, nakrájaného na plátky
3  pečené červené papriky
1 ČL  morskej soli
1 ČL  mletého čierneho korenia 

1. Flank steak položte na dosku na krájanie a rovnomerne ho potrite pestom.

2. Potom naň vo vrstvách poukladajte syr a pečené papriky.

3. Mäso zrolujte a zhruba päťkrát ho previažte pomocou povrázku dokopy.

4. Dochuťte soľou a korením.

5. Grilovací špíz zasuňte do stredu pečienky a zaistite pečienku vidlicami.

6. Vložte pečienku do zariadenia Power AirFryer Multi - Function.

7. Stlačením tlačidla na otočné grilovanie spustite prípravu jedla.

8. Pomaly duste, kým sa nedosiahne požadovaná vnútorná teplota:   
50 °C – krvavé       
60 °C – ružové       
65 °C – stredne prepečené      
75 °C – prepečené

9. Pred krájaním nechajte 10 minút odstáť. 

TALIANSKA
HOVÄDZIA ROLÁDA

TALIANSKA
HOVÄDZIA ROLÁDA
pre 6 osôb
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Príprava: 1. Na každý špízik napichnite kus jahňacieho mäsa, štvrtinku červenej cibule, druhý kus 
jahňacieho mäsa, kúsok cukety, posledný kus jahňacieho mäsa a baby papričku.

2. Postup zopakujte na ďalších 8 špízikoch.

3. Špíziky vložte do držiaka na špíziky.

4. V malej miske zmiešajte olivový olej, citrónovú šťavu, cesnak, soľ, korenia a mätu.

5. Potrite špíziky marinádou.

6. Vložte špíziky do zariadenia.

7. Stlačte tlačidlo na otočné grilovanie. Nastavením času prípravy na 20 minút spustite 
prípravu jedla.

500 g  jahňaciny nakrájanej na kocky
2  malé červené cibuľky, na štvrtinky
2  cukety, pokrájané na väčšie kúsky
8  sladkých minipapričiek

 MARINÁDA
¼ šálky  olivového oleja
 Šťava z 1 citróna
4  strúčiky cesnaku, nasekané
1 ČL  soli
½ ČL  mletého čierneho korenia
½ šálky  čerstvej mäty, jemne nasekanej

JAHŇACIE
GRILOVANÉ ŠPÍZY
pre 4 osoby

1. Na každý špízik striedavo napichujte krevety, kúsky tekvice a kúsky cukety.

2. Postup zopakujte na ďalších 8 špízikoch.

3. Špíziky vložte do držiaka na špíziky.

4. Špíziky potrite sladkou čili-omáčkou.

5. Stlačte tlačidlo na otočné grilovanie. Nastavením času prípravy na 15 minút spustite 
prípravu jedla. 

Asi 500 g  (16 – 20 ks) kreviet, olúpané a vykostené
2  žlté tekvice, pokrájané na väčšie kúsky
2  cukety, pokrájané na väčšie kúsky
8  cherry paradajok
½ šálky  sladkej čili-omáčky

pre 4 osoby

GRILOVANÉ ŠPÍZY 
KREVETOVÉ



Prísady:

Príprava:

35

Prísady:

34

1 šálka  surových kešu orieškov
1 šálka  surových mandlí
1 šálka  surových arašidov
½ šálky  cukru, príp. viac na obalenie
½ šálky  medu
½ ČL  škorice
½ ČL  soli

500 g  hovädzieho valčeka, nakrájaného na kocky
2  malé červené cibuľky, na štvrtinky
2  cukety, nakrájané na hrubé plátky
8  sladkých minipapričiek
¼ šálky  olivového oleja
2 PL  sójovej omáčky
1 PL  dijonskej horčice
2 PL  červeného vínneho octu
4 s trúčiky cesnaku, nasekané
½ ČL mletého čierneho korenia

Príprava: 

1. Zmiešajte všetky prísady v miske a dobre premiešajte.

2. Orechy nasypte do otočného koša.

3. Spustite program na prípravu kotliet a nastavte čas prípravy na 15 minút. Stlačením 
tlačidla na otočné grilovanie spustite prípravu.

4. Orechy nasypte na plech posypaný práškovým cukrom.

5. Nechajte vychladnúť.

6. Podľa chuti posypte práškovým cukrom.

1. Poskladajte špíziky dohromady. Napichnite na špíz kúsok hovädzieho mäsa, potom 
štvrtinku červenej cibuľky, ďalší kúsok hovädzieho mäsa, kúsok cukety, posledný kus 
hovädzieho mäsa a jednu minipapričku.

2. Opakujte tento postup, až kým neminiete všetky prísady a kým takto nepripravíte 
všetkých 8 špízikov.

3. Špíziky vložte do držiaka na špíziky.

4. V malej miske zmiešajte olej, sójovú omáčku, dijonskú horčicu, ocot, cesnak a korenie.

5. Potrite špíziky marinádou.

6. Stlačte tlačidlo na otočné grilovanie. Zvýšte čas prípravy na 20 minút. Zariadenie sa po 
chvíli automaticky spustí.

PRAŽENÉ
ORECHY
pre 8 osôb

HOVÄDZÍ
ŠAŠLIK
pre 4 osoby
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CH: MediaShop AG | Industriering 3 | 9491 Ruggell | Liechtenstein
EU: MediaShop GmbH | Schwarzottstraße 2a | 2620 Neunkirchen | Austria

TR: Mediashop Dayanıklı Tüketim Malları Pazarlama A.S. | Bayer Cd. Gülbahar Sk. |  
Perdemsac Plaza No:17/43 | Kozyatağı | İstanbul | info.tr@mediashop-group.com
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HU: +36 96/961-000 | CZ: +420 228 880 051 | SK: +421 2 33 456 362 

RO: +40 0312 294701| ROW: +423 388 18 00
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