
Tippek, ötletek, receptek a 
Miele aktív konyhájából

Karácsonyi 
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ünnepeket kíván a Miele! 



1vaníliás cukrot, a naracshéjat, 

vágott vajat gyúrja össze és egy 

2A tésztából formázzon
kb. 5 cm hosszú 

mellé egy sütőtepsire és süsse 

3Keverje össze egy mély 
tálban a narancshéjat és a 

még melegen a narancsos 
cukorba. 

Hozzávalók:

250 g liszt
200 g őrölt mandula
2 csomag vaníliás cukor
2 narancs lereszelt héja
70 g cukor
200 g vaj

Beleforgatáshoz:

100 g cukor

70 darab

Sütemények



1Melegítse egy edényben a 
mézet, a barna cukrot és a 

vajat, amíg a vaj el nem olvad. 
Majd hűtse le.

2Adja a lisztet, a sütőport, 
a fűszereket és a tojást a 

mézes massszához és gyúrja 
össze. Hűtőszekrényben 

3Keverje össze a cukrot a 
naracshéjjal. A porcukrot 

egy kevés naracslével egy sűrű 

likat díszítse az öntettel és a 
naracsos cukorral szórja meg.

Hozzávalók

125 g méz
50 g barna cukor
75 g vaj
300 g liszt
2 tk. sütőpor

fűszerkeverék
1 tojás

Díszítéshez:

narancslé

Teljesítmény: 8–6
Elkészítési idő: 3–6 perc

70 darab

Mézes stangli

Kuchen und Gebäck



1Verje kemény habbá a tojás-
fehérjét, a végén lassanként 

2mózsákba és formázzon 
karikákat egy sütőpapírral 

3fel, adja hozzá a porcukrot. 
Az öntetet tegye egy fagyasztó 
tasakba, vágja le egy kicsit a 
sarkát és díszítse a karikákat. 

Hozzávalók

3 tojásfehérje
250 g porcukor
400 g őrölt mandula
½ üveg keserűmandula aroma

Öntethez:

130 g porcukor

Sütési idő: 25–35 perc

60 darab

Mandulás karikák

Sütemények



Gyúrjon a liszttel, a sóval, a 
cukorral, az apróra kockázott 

vajjal és a tejföllel egy sima 

hideg helyen, majd lisztezett 
felületen nyújtson ki egy kb.  
20 x 40 cm-es lapot. 

2

1

Curd-dal és a hosszabbik 

3széles szeletekre. Tegye őket 
egymás mellé egy sütőtepsire és 

keverje össze a lime levével, és 
kenje meg vele a forró csigákat. 

Hozzávalók

250 g liszt
csipet só
30 g barna cukor
160 g vaj
60 g tejföl

citromlekvár

Bevonat:

100 g porcukor

Beállítás: Hőlégkeverés plusz

Szint: 1. és 3. alulról
Sütési idő: 25–30 perc

40 darab

Lime-os csigák

Sütemények



1Keverje össze a vajat a 
cukorral, vaníliás cukorral 

és a fahéjjal, majd adja hozzá 
a sütőporral elkevert lisztet és 
a tojást. A végén tegye bele a 
durvára vágott magokat. 

2Formázzon kis golyókat a 
tésztából, tegye egy sütő-

lapra és süsse aranybarnára. 
Melegítse fel a csokoládé 
bevonót és csurgassa a diós 
ropogós tetejére.

Hozzávalók

150 g durvára vágott 
mogyoró, dió, makadémdió 
keveréke
75 g vaj
75 g barna cukor

késhegynyi fahéj
120 g liszt
½ tk sütőpor
1 tojás

Csokoládé bevonó

Sütési idő: 15–20 perc

40 darab

Diós ropogós

Kuchen und Gebäck



1Keverje krémesre a vajat a 
cukorral, a vaníliás cukorral 

és a tojássárgájával. Adja hozzá 
a tejet, a citromhéjat és a sütő-
porral elkevert lisztet. A massza 

2A bevonathoz verje kemény 
habbá a tojásfehérjét, a 

végén adja hozza lassanként 
a cukrot. A hab felét kenje a 
tésztára és süsse aranybarnára. 
Vegye ki a formából és tegye 
egy tálra. A maradék tésztát a 
tojáshab másik felével szintén 
süsse meg. 

3verje fel. Keverje bele a 
citromhéjat, a citromlevet és a 

a megsütött tortalapra és a 
második lapot helyezze a tej-
színre. Hidegen helyen tárolja. 

Hozzávalók

125 g puha vaj
125 g cukor
4 tojássárgája
2 ek. tej
1 citrom lereszelt héja
150 g liszt
2 tk. sütőpor

Bevonat:

150 g cukor

Töltelék:

4 ek. citromlikőr

Sütési szint: 2. alulról

+ felfűtés

16 darab

Citromos, téli torta

Sütemények

>> Tipp:
Citromlikőr helyett citromzselét is 
használhat. A torta az elkészítés 



1Gyúrja össze a lisztet a 
sütőporral, cukorral, a vajjal 

és a vízzel egy sima tésztává, 
majd tegye kb. 30 percre 
hűtőszekrénybe. A tészta 2/3-át 
nyomkodja egy 26 cm átmérőjű 
kerek tortaformába. 

2A marcipánt vágja össze apró 

az almát és reszelje durvább 

3A maradék tésztát enyhén 
lisztezett felületen nyújtsa 

vékonyra. Sodorjon hosszú 
csíkokat és rácsszerűen helyezze 

4A tojássárgáját a tejjel 
keverje össze és kenje 

meg a sütemény tetejét. Süsse 
aranybarnára.

Hozzávalók

300 g liszt
½ tk. sütőpor
50 g cukor
150 g vaj, kis darabokra vágva
5 ek. hideg víz

Bevonat:

1000 g savanyú alma 

Tetejére:

2 ek. tej

Sütőszint: 2. alulról
Sütési idő: 50–60 perc

12 darab

Almás marcipános sütemény

Sütemény



1A durvára lereszelt marcipánt 
gyúrja össze 400 g liszttel, 

a vajjal, a sütőporral, cukorral, 

2A tejfölt, a maradék tojást, 
a pudingport és a vaníliás 

össze a darált mandulával és 

meggyet, majd a tejfölös keve-

sütőben süsse aranybarnára. 

Hozzávalók

100 g marcipán
400 g + 50 g liszt
1 tk. sütőpor
200 g puha vaj
130 g cukor
csipetnyi só
1 csomag vaníliás cukor
4 tojás
½ csomag vaníliás pudingpor
200 g tejföl
250 g darált mák
50 g darált mandula 

Beállítás: Alsó-/Felső hő

+ felfűtés

Sütési idő: 50–60 perc
+ felfűtés

12 darab

Meggyes-mákos morzsa 
sütemény

Sütemények



1cukorral és sóval keverje 

2
szögletes formába és süsse 

ket rögtön a sütés után szurkálja 
meg egy fa pálcikával, öntsön 
rá narancslevet és szórja meg 
porcukorral.

3A süteményt kb. 30 percig 
pihentesse. Ez idő alatt a 

narancslé eloszlik a süteményben
Vágja szeletekre és tálalja. 

Hozzávalók

4 tojás
200 g cukor

cukor
csipet só
400 g natúr joghurt

100 ml narancslé
200 g búzadara

Tetejére:

porcukor

Beállítás: Hőlégkeverés plusz

Sütési szint: 2. alulról

Sütési szint: 2. alulról
Sütési idő: 40–45 perc

12 darab

Grízes szelet

Sütemények

>> Tipp:

málna, eper vagy szeder.



1A tésztához gyúrjon össze 
minden hozzávalót és 

kelessze meleg helyen kb. 30-45 

2Hámozza meg a cukkinit és 
vágja kb. 1 cm-es kockákra. A 

megpucolt hagymát negyedelje 

fel egy serpenyőben, a hagymát 
és a cukkinit pirítsa meg, sózza, 

a paradicsomot, az articsókát 
nyolc részre. Kockázza fel a 
mozzarellát. 

3A tésztát gyúrja át és nyújt-

get, paradicsomot, mozzarellát, 
articsókát és a sonkadarabokat 

szabbik oldalánál fogva tekerje 

4A tésztatekercsből állítson 
össze egy koszorút és tegye 

egy sütőtepsire. Mindkét végét 
jól nyomja meg. Kb. 15 percig 
lefedve kelessze. Kenje meg 

Hozzávalók

Tészta:

1/2 kocka élesztő

15 g cukor
240 ml langyos víz 

Töltelék:

1 doboz vagy 240 g friss 

50 g kockára vágott nyers 

só, bors

Tetejére:
2–3 ek. tej

Beállítás: főzőlap

tikus gőzlöket

Sütési idő: 30–40 perc

12 szelet

Töltött koszorú

Sütemények



1A felaprított hagymát 
a vajban dinsztelje 

aranybarnára, a spenótot 
kiolvasztatlanul adja hozzá, 
dinsztelje tovább, ízesítse sóval, 
borssal, és szerecsendióval, majd 
lefedve, lassú tűzön főzze kb. 10 
percig. 

2Olvassza ki a tésztalapokat, 
tegye őket egymás mellé, és 

a széleiket jól nyomkodja össze. 
Kenje meg a tésztalapokat 
tejföllel, tegye rá a lazacszele-
teket, egy 1 cm széles karimát 
hagyva a széleken. A kissé kihűlt 
spenótot oszlassa el a lazacokon. 
A tésztalapokat a hosszabbik 
oldalon emelje meg, és tekerje 
fel. 

3Tegye a feltekert tésztákat 
egy tepsibe. Habverő segít-

ségével keverjen el egy tojás 
sárgáját tejjel. A tekercseket 
kenje meg ezzel a keverékkel, 
majd szórja meg őket sajttal. 
Süsse aranybarnára. 

4A szószhoz hevítse fel a vajat 
egy lábasban. Folyamatos 

kevergetés mellett adja hozzá 
a lisztet. További kevergetés 
mellett öntse hozzá a tejszínt és 
a levest. Keverje hozzá a sajtot 
is. Ízesítse a szószt sóval, borssal, 
szerecsendióval. Lassú tűzön, 
lefedve főzze kb. 10 percig. 

5Vágja a lazactekercseket 
6 darabra. A szószt külön 

tálalja. 

Hozzávalók

3 lap leveles tészta  

250 g apróra vágott mélyhűtött
spenót, 
1 fej apróra vágott hagyma

50 g tejföl
250–300 g füstölt lazac szeletekre
vágva
1 tojássárgája
3 ek. tej
50 g reszelt gouda sajt

Szósz:
30 g vaj
30 g liszt
100 ml tejszín
400 ml zöldség- vagy csirkehús-

50 g reszelt gouda sajt
só, bors, szerecsendió

Beállítás: Főzési zóna

Főzési idő: 12–15 perc/ 
12–15 perc

Szint: 2. alulról
Sütési idő: 25–35 perc

3 adag

Leveles tésztába tekert 
spenótos lazac  

Pikáns



1A krumplit reszelje le 
durvára, óvatosan keverje 

össze a liszttel, a tojással, sóval, 
borssal és egy kevés szerecsen-
dióval. A masszát ossza négy 
adagra. Egyenként helyezze 
őket egy-egy kis darab folpakra, 
és formázzon belőlük kb. 20 x 15 
cm-es lapos oválisokat.

2A tészta egyik felére tegyen 
egy-egy szelet félbehajtott 

sonkát és egy-egy szelet gouda 
sajtot. A másik felét a fólia 
segítségével hajtsa rá erre, a 
széleit jól nyomkodja össze, 
hogy a teteje teljesen zárt 
legyen. A többi három adaggal 
is ugyanezt tegye. 

3A krumplis cordon bleut 
forgassa meg zsemlemor-

zsában. Forró olajban, kb. 10 
percig mindkét oldalát süsse 
aranybarnára. 

Hozzávalók

500 g főtt, kihűlt bugonya
2 ek. liszt
½ felvert tojás
4 szelet főzősonka
4 szelet gouda sajt
só, bors, szerecsendió
panírmorzsa
vaj a sütéshez

Beállítás: Főzési zóna
Teljesítmény: 9–4
Sütési idő: 10–12 perc

4 darab

Krumplis cordon bleu

Pikáns

>> Tipp:
Köretként, vagy kisebb főételként 
paradicsommal, illetve vegyes 
salátával, esetleg egy pikáns 
gyümölcsből, például ananászból 
készült csatnival tálalja. Ehhez 
vágjon egy fél ananászt és két 
fej lilahagymát kis kockákra. 
Egy evőkanál cukrot enyhén 
karamellizáljon meg vajon, adja 
hozzá a felkockázott hagymát és 
ananászt, dinsztelje meg, sóval, 
borssal ízesítse, és locsolja meg két 
evőkanál fehér balzsamecettel. 
Lefedve kb. 15 percig alacsony 
tűzön főzze. Adjon hozzá két evő-
kanál vörösáfonyát, és melegen 
vagy hidegen tálalja a krumplis 
cordon bleu mellé. 



1A káposztacsíkokat egy 
serpenyőben vajon kb. 10 

percig dinsztelje, sóval, borssal, 
köménnyel fűszerezze, és tegye 
egy hőálló tálba. 

2A fennmaradt zsírban dinsz-
telje meg a hagymát, adja 

hozzá a darált húst, és addig 
pirítsa, amíg porhanyós nem 
lesz. Sóval, borssal, levesporral 
és paprikával ízesítse. Tegye a 
hőálló tálba a káposztához, és 
keverje el jól. A tejfölt keverje 
össze az angolszalonnával. A 
keveréket kanalazza a káposztás 
darált hús tetejére, és sütőben, 
fedetlenül süsse aranybarnára. 

Hozzávalók

1000 g csíkokra vágott fejes 
káposzta
2 fej hagyma felkockázva
500 g darált hús
50 g vaj
200 g angol szalonna kockára 
vágva
300 g tejföl
só, bors
½ tk. levespor
½ tk. őrölt kömény
½ tk. rózsapaprika

Beállítás: Főzési zóna

Sütési idő: 10–12 perc

Beállítás: Hőlégkeveréses plusz

Szint: 2. alulról
Sütési idő: 40–50 perc

Szint: 2. alulról
Sütési idő: 40–50 perc

4 adag

Káposztás egytálétel 
darálthússal

Pikáns



1A krumplit vágja 
egészen vékonyra, és a 

cukkiniszeletekkel együtt tegye 
egy hőálló tálba, majd keverje 
hozzá a sajt felét. A tejszínt, a 
tejfölt, és a fokhagymát keverje 
össze sóval és borssal. Tegye a 
zöldséges keverék tetejére. Az 
egészet szórja meg a maradék 
sajttal, és süsse aranybarnára. 

2A baconszalonna-szeleteket 
zsíradék nélkül, előmele-

gített grillen süsse ropogós 
aranybarnára. Tálaláskor tegye a 
hőálló edénybe.

Hozzávalók

500 g hámozott burgonya
1 közepes méretű, vékonyra 
szeletelt cukkini 
100 g közepesen érett, reszelt 
gouda
250 ml tejszín
100g tejföl

aprított fokhagyma

só, bors

Beállítás: Hőlégkeveréses plusz

Szint: 2. alulról
Sütési idő: 50–60 perc

4 adag

Csőben sült cukkinis krumpli

Pikáns



1Dinsztelje meg a felkocká-
zott hagymát a vajban. Adja 

hozzá a kockára vágott krumplit 
és a kelkáposzta-csíkokat, majd 
együtt dinsztelje őket tovább. 
Adja hozzá a húslevest és a 
zöldségeket is, és lefedve hagyja 
alacsony lángon főni. A tejszín 
hozzáadásakor pürésítse a 
levest.

22 cm-es darabokra. Sóval és 
borssal fűszerezze. Serpenyőben 
kevés zsírban süsse a lazacot 
aranybarnára, majd vegye le a 
tűzről.

3A levest szedje a tányérba, 
levesbetétként adja hozzá 

a lazackockákat, majd tálalja 
azonnal. A lazac helyett pirított 
kenyérkockákkal is igen ízletes 
az étel.

Hozzávalók

1 fej felkockázott hagyma
30 g vaj
1 db hámozott, kockára 
vágott burgonya
400 g csíkokra vágott 
kelkáposzta

100 ml tejszín
só, bors, szerecsendió

só, egész bors

Beállítás: Főzés

A leves főzési ideje: 15–20 perc
A lazac sütési ideje: 4–6 perc

4 adag

Kelkáposztaleves

Levesek



1 -
nyőben pirítsa meg és hagyja 

kihűlni.  

2Mossa meg a zöldfűszereket, 
és tegyen félre néhány 

bazsalikomlevelet a díszítéshez. 
A fenyőmagot, a zöldfűszereket, 
a parmezánt, az olajat és a 

sóval, borssal ízesítse.   

3Melegítse fel a vajat, kissé 
pirítsa meg rajta a lisztet,  és 

folyamatos kevergetés mellett 
öntse fel a tejjel és a húslevessel, 
majd néhány percig főzze lassú 
tűzön. 

4Adjon a leveshez max. 2 
evőkanálnyi pesztót, és a 

botmixerrel erőteljesen habo-
sítsa fel. A maradék pestoval és 
a bazsalikomlevelekkel tálalja. 

Hozzávalók

½ csokor kapor
½ csokor petrezselyem

50 g reszelt parmezán vagy 
grana padano

só, bors

Beállítás: Főzési zóna
Teljesítmény: 9–4
Főzési idő: 10–15 perc

4 adag

Pesztóleves

Levesek

>> Tipp:
Levesbetétként füstöltsonka-csíkokat
sepenyőben kissé pirítson meg, 
és tálaláskor adja a leveshez. 



1Helyezze a haldarabokat 
egymás mellé egy hőálló 

tálba. Sóval, borssal fűszerezze, 
és csepegtessen rá egy kevés 
citromlevet. Az aprított hagymát 
a vajon dinsztelje üvegesre. 

2Tegye a pirítóskenyeret 
egy mixerbe, és aprítsa 

vajas-hagymás keveréket a 
zöldfűszerekkel, a citromlével, a 
sóval és borssal. A tojásfehérjét 
verje kemény habbá, és adja a 
keverékhez. 

3Helyezze ezt a keveréket 
a halszeletekre. Tegyen a 

tetejére vajforgácsokat, és fedő 
nélkül süsse aranybarnára. 

Hozzávalók

4 darab tőkehal vagy sügér 

4 szelet pirítóskenyér
1 fej apróra vágott hagyma
120 g vaj
darabonként 5 tk. mélyhűtött 
petrezselyemzöld, metélő-
hagyma és kapor, vagy friss, 

egy citrom leve
2 tojásfehérje
só, bors

A feltéthez:
20 g vaj

Beállítás: Hőlégkeverés plusz

Szint: 2. alulról
Főzési idő: 30–40 perc

4 adag

módra

Halak



1fűszerezze be, helyezze őket 
egymás mellé egy hőálló tálba, 

2Vágja a paprikákat félbe, 
majd negyedbe, csumázza ki, 

és kockázza fel őket. A kocká-
zott paprikát dinsztelje meg 
a vajon. Adja hozzá a paradi-
csompürét. Szórja meg liszttel és 
folyamatos kevergetés mellett 
adja hozzá a paradicsompürét. 
Keverje hozzá a tejszínt, és kb. 5 
percig főzze lassú tűzön.  

3Sóval és borssal ízesítse a 
szószt, majd öntse a halsze-

letekre. Fedetlenül süsse meg a 
sütőben. 

4 Rizzsel tálalja.

Hozzávalók

800 g tengeri lazac vagy 

4 tk. mustár
20 g vaj
1 db piros paprika

2 ek. paradicsompüré
1 ek. liszt
500 ml paradicsompüré 
zöldfűszerekkel

só, bors

Beállítás: Hőlégkeverés plusz

Szint: 2. alulról
Főzési idő: 25–35 perc

Beállítás: Felső-/Alsó sütés

Szint: 2. alulról
Főzési idő: 25–35 perc

4 adag

Tengeri lazac paprikás 
zöldséggel

Halak



1A marhahúst sóval és borssal 
fűszerezze, sütőedényben 

felhevített vajon hirtelen süsse 
meg az oldalait, majd vegye le a 
tűzről. Az előkészített zöldséget 
tegye a sütőedénybe, dinsztelje 
meg, és vegye le a tűzről.

2Szórja a porcukrot a grill-
pácra, enyhén karamellizálja 

meg. Adja hozzá a paradicsom-
pürét, és dinsztelje meg. A 
brandyt és nagyjából a vörösbor 
felét öntse hozzá, forralja fel, 
majd főzze össze. 

3A marhasültet, a maradék 
vörösbort, a marhahús-

levest, a borókabogyót, az 
egész borsot, a babérlevelet, a 
balzsamecetet és a narancshéjat 
tegye a sütőedénybe, majd a 
sütőben letakarva óvatosan 
süsse. Közben forgassa meg. 
Vegye ki a marhasültet, és 
szeletelje fel. Végül étkezési 
keményítővel kissé sűrűsítse be, 
és tálalja a húshoz.

Hozzávalók

1400 g marhahús (fartő)
40 g vaj

100 g kockára vágott zeller
200 g kockára vágott 
sárgarépa
1 csokor zöldhagyma karikára 
vágva
2 ek. porcukor
3 ek. paradicsompüré

350 ml vörösbor
1000 ml marhahús-leves 

10 szem borókabogyó
10 szem feketebors
5 babérlevél
½ bionarancs héja
1 ek. vörös balzsamecet
só, bors

Beállítás: Főzési zóna

Sütési idő: 10–12 perc

Beállítás: Hőlégkeverés plusz

Szint: 2. alulról
Sütési idő: 130–150 perc

6 adag

Húsok

>> Tipp:
Párizsi sárgarépát kevés vajon 
pároljon meg, szórja meg bőven 
petrezselyemzölddel, és sós 
krumplival vagy gombóccal tálalja. 

mode“ étel régi időkben németesített
változata.  



1Csöpögtesse le az aszalt 
paradicsomot, a lecsöpögött 

olajat a másik olajjal együtt 
tegye egy sütőedénybe. A 
csirkecombok mindkét oldalát 
süsse barnára, sóval és borssal 
fűszerezze meg, majd vegye le 
a tűzről. 

2A kockára vágott hagymát 
és a paprikát a maradék 

olajban (ízlés szerint a fokhagy-
mával együtt) dinsztelje meg. 
Adja hozzá a rizst, és dinsztelje 
üvegesre. A paradicsompürét 
is dinsztelje meg. Adja hozzá 
az olívabogyót, az apróra 
vágott paradicsomot, a fűsze-
reket és a vizet, majd keverje 
el jól. Helyezze rá a megsütött 
csirkecombokat, és a sütőben 
letakarva forgatás és keverés 
nélkül süsse meg.  

Hozzávalók

6 csirkecomb
100 g aszalt paradicsom 
olajban
2 ek. olaj
2 kockára vágott hagyma

fokhagymagerezd
3 db piros vagy sárga paprika, 
kicsumázva, kockára vágva
250 g rizs
4 ek. paradicsompüré
100 g fekete kimagozott 

3 tk. édesnemes pirospaprika
1 tk. rózsapaprika
2 tk. morzsolt kakukkfű
só, bors
1000 ml meleg víz

Beállítás: Főzési zóna

Sütési idő: 10–15 perc

Beállítás: Hőlégkeverés plusz

Szint: 2. alulról
Sütési idő: 50–60 perc

Beállítás: Felső-/Alsó sütés

Szint: 2. alulról
Sütési idő: 50–60 perc

6 adag

Csirkecomb zöldpaprikával

Húsok



1A vaddisznócombot egy 
konyhai madzaggal erősen 

kötözze össze, hogy tömör 
legyen. A páchoz keverje össze a 
mézet a feketesörrel. Adja hozzá 
az összetört borókabogyót és 
a rozmaringszálakat. Tegye a 
húst a pácba, és lefedve 2-3 
napig pácolja, közben többször 
forgassa meg. 

2A húst törölje szárazra, 
vajban süsse meg hirtelen 

mindkét oldalát, sóval és borssal 
ízesítse. Öntsön rá mintegy 200 
ml pácot, és lefedve, előmele-
gített sütőben kb. 110 percig 
süsse. 

3Adja hozzá a maradék pácot, 
és fedetlenül mintegy 30 

percig süsse tovább. Vegye ki a 
húst a sütőből. Keverje a vad-
pácot, az almalevet és a tejszínt 
a húslébe, majd a mártást 
kissé sűrítse be. Szeletelje fel a 
sülthúst, és tálalja a mártással. 

Hozzávalók

2 kg vaddisznócomb csont 
nélkül

Pác:
1000 ml feketesör
200 g folyékony méz
4 szál rozmaring
5 szem borókabogyó

Mártás:
2 ek. vaj
125 ml almalé
400 ml vadpác
100 ml tejszín
só, bors
mártássűrűsítő

Beállítás: Hőlégkeverés plusz

Szint: 2. alulról
Sütési idő: 140–150 perc
+ előmelegítés

8 adag

Vaddisznócomb mézes-sörös 
mártással

Húsok



1A hagymát tisztítsa meg, 
vágja félbe, majd vékony 

csíkokra. Serpenyőben hevítse 
fel a vajat, és folyamatos kever-
getés mellett dinsztelje meg 
rajta a hagymát. Adja hozzá a 
fehérbort, hagyja rövid ideig 
forrni. Adja hozzá a tejszínt és a 
tejfölt, sóval, borssal ízesítse. 

2A hagymát kb. 10 percig 
fedő alatt, alacsony tűzön 

főzze. Keverje hozzá a petrezse-
lyemzöldet, és tálalja. Jól illik a 
serpenyőben sült húsokhoz.

Hozzávalók

2–3 nagy fej hagyma
30 g vaj
50 ml fehérbor
200 ml tejszín
50 g tejföl
só, bors
2 ek. apróra vágott 
petrezselyemzöld

Beállítás: Főzési zóna
Teljesítmény: 9–3
Sütési idő: 10–20 perc

3 adag

Tejszínes hagyma

Köretek



1A krumplit sós vízben lassú 
tűzön főzze meg, öntse le 

róla a vizet, és krumplinyomón 
nyomja át. Adja hozzá a lisztet, 
a keményítőt, a vajat, a sütő-
port, a szerecsendiót, a sót és a 
borsot, majd alaposan dolgozza 
össze. Hagyja a masszát kihűlni.

2 Az 1. töltelékhez vágja a pap-
rikát félbe, majd negyedbe, 

csumázza ki. A negyedeket 
kockázza fel. A kockára vágott 
hagymát dinsztelje meg a mar-
garinban, adja hozzá a paprikát, 
és rövid ideig dinsztelje. Adja 
hozzá a lisztet, és sóval, borssal 
fűszerezze. 

3A 2. töltelékhez: valamennyi 
hozzávalót keverje össze, és 

fűszerezze erőteljesen.

4Felezze meg a tésztát. A fél 
tésztákat tegye folpakra, 

és nyomkodjon vagy göngyö-
lítsen belőlük kb. 26 x 18 cm-es 
téglalapokat. Ezekre tegye a 
töltelékeket.

5A tésztákat a hosszabbik 
oldalról tekerje fel. A 

tekercsekből vágjon 6-6 szele-
tet. Helyezze a szeleteket két 
sütőlapra. Verje fel a tojást a 
tejjel. A csigákat kenje meg a 
tojásos keverékkel, és süsse őket 
aranysárgára.  

Hozzávalók

50 g étkezési keményítő
100 g lágy vaj
½ tk. sütőpor
só, szerecsendió

1. töltelék 6 db csigához:
1 db paprika (piros, narancs-

20 g margarin
1 tk. liszt
só, bors

2. töltelék 6 db csigához:
50 g folyékony vaj
75 g panírmorzsa
3 ek. apróra vágott 
petrezselyemzöld
só, bors

Kenéshez:

2 ek. tej

Beállítás: Főzési zóna

Sütési idő: 25–30 perc/ 
5–8 perc

Beállítás: Hőlégkeverés plusz

Szint: 1. és 3. alulról
Sütési idő: 25–30 perc

12 darab

Krumplis csigák

Köretek



1A töltelékhez karamellizáljon 
cukrot egy kis lábasban, adja 

hozzá a vajat és a hagymát, 
és dinsztelje meg. Öntse rá a 
vörösbort, és fedő nélkül kb. 15 
percig lassú tűzön (6-7 fokozat) 

párolódik, a vörösbor elfő, és a 
massza valamelyest sima lesz. 
Sóval és borssal ízesítse. Keverje 
hozzá a zöldfűszeres crème 
fraîche-t. 

2Hámozza meg a krumplit, 
vágja kockára, és lassú tűzön 

főzze meg sós vízben. Krumpli-
nyomón vagy szitán nyomja át. 
A tojássárgát és a vajat keverje 
krémesre. Adja hozzá a krump-
lipürét és a tejszínt. Fűszerezze 
erőteljesen sóval, borssal, 
szerecsendióval. Keverje össze a 
keményre vert tojásfehérjét és a 
sütőporral elkevert lisztet. 

3A krumplis tésztát kinyújtva 
tegye rá egy kb. 25 x 25 

cm-es sütőpapírral kibélelt 
sütőlapra, és előmelegített 
sütőben süsse aranysárgára. A 
sütés után borítsa ki, és távolítsa 
el a sütőpapírt. 

4A tésztalapot kenje meg 
azonnal a hagymás masz-

szával. Szorosan tekerje fel 
a tésztát, és ossza fel kb. 6 
darabra. Köretként serpenyőben 
sült húsokhoz ideális. 

Hozzávalók

200 g burgonya
2 tojássárgája
40 g vaj
5 ek. tejszín
4 tojásfehérje
50 g liszt
½ tk. sütőpor
só, bors, szerecsendió

Töltelék:
1 ek. cukor

vágva
1 tk. vaj
80 ml vörösbor

fraîche
só, bors, cukor

Beállítás: Főzési zóna

Sütési idő: 12–15 perc/ 
15–20 perc

Beállítás: Felső/alsó sütés

Szint: 2. alulról
Sütési idő: 20–30 perc
+ előmelegítés

6 darab

Krumplis tekercsek

Köretek

>> Tipp:
A frissen elkészült krumplis 
tekercseket csavarja alufóliába, 
és tartsa melegen a sütőben. Csak 
tálalás előtt vágja fel. 



1Vágja a paprikákat félbe, 
majd negyedbe, csumázza 

ki őket, és vágja vékony 
szeletekre. Seprenyőben 
hevítse fel az olajat, majd adja 
hozzá a paprika-, cukkini- és a 
gombaszeleteket, valamint a 
hagymakarikákat, és folyamatos 
forgatás mellett kissé pirítsa 
meg. Adja hozzá a paradicsomot 
kis folyadék kíséretében. 

2Az oregánóval, kakukkfűvel, 
sóval és borssal alaposan 

fűszerezze meg. A zöldsége-
ket tegye egy hőálló tálba. 
Szórja meg a sajttal, és süsse 
aranysárgára. Köretként, vagy 
főfogásként rizzsel tálalja. 

Hozzávalók

2 ek.olaj
2 db paprika  

1 cukkini vékony szeletekre 
vágva
200 g gomba szeletelve
1 fej hagyma, karikákra vágva
1 tálca (425 g) nagyobb 
paradicsom
100 g reszelt gouda sajt
2 tk. morzsolt oregánó
1 tk. morzsolt kakukkfű
só, bors

Beállítás: Főzési zóna

Sütési idő: 8–10 perc

Szint: 2. alulról
Főzési idő: 30–40 perc

4 adag

Csőben sült zöldség

Vegetáriánus



1A lisztből, a tojásból és a kis 
darabokra vágott vajból só 

és víz hozzáadásával gyúrjon 
sima tésztát. A liszttel megszórt 
tésztát nyújtsa ki laposra, és 
tegye bele egy 30 cm átmérőjű 
piteformába. Kissé nyomkodja 
le a széleit, és kb. 30 percig 
pihentesse hűvös helyen. A 
tésztaalapot süsse aranybarnára. 

2Dinsztelje meg a hagyma-
karikákat a vajban. A lisztet 

és a tejet keverje simára, adja 
hozzá a hagymához, majd az 
egészet keverje el alaposan. Kb. 
5 percig főzze lassú tűzön.  
Adja hozzá a reszelt sajtot.

3A masszát hagyja kissé 
kihűlni, majd keverje 

bele a tejföllel elkevert 
tojásokat. Sóval, borssal és 
szerecsendióval fűszerezze. 
A sajtos-hagymás masszát 
kanalazza rá a meleg, elősütött 
tésztára. A tetejére helyezze rá 
a camembertszeleteket, és süsse 
az egészet aranybarnára. 

Hozzávalók

250 g liszt

125 g vaj
4 ek. hideg víz
1 tk. só

Feltét:
20 g vaj
2 hagyma vékony karikára 
vágva
40 g liszt
350 ml tej
100 g reszelt gouda sajt
100 g reszelt hegyi sajt 
(Bergkäse)
2 tojás
200 g tejföl
200 g szeletelt camembert sajt
só, bors, szerecsendió

Beállítások: Főzési zóna

Sütési idő: 7–10 perc

Beállítás: Hőlégkeveréses plusz

Szint: 2. alulról

Sütés: 30–35 perc

Beállítás: Felső/alsó sütés

Szint: 2. alulról
Elősütés: 15–20 perc
Sütés: 30–35 perc

8 szelet

Sajtos pite

Vegetáriánus



1A kuszkuszkeveréket öntse 
fel a meleg zöldséglevessel, 

és kb. 10 percig hagyja, hogy 
megszívja magát. 

2A hagymakarikákat forró 
zsírban dinsztelje meg, 

adja hozzá a gomba- és 
cukkiniszeleteket, dinsztelje 
tovább, majd sóval, borssal 
fűszerezze.

3A kuszkuszt a zöldségekkel, 
a felkockázott paradicsom-

mal, a paprikakrémmel és a 
kockára vágott feta sajttal 
keverje el, és tegye az egészet 
egy hőálló edénybe. Fedetlenül 
süsse aranybarnára. 

Beállítás: Hőlégkeverés plusz
Hőmérséklet: 160 °C  
Szint: 2. alulról
Sütési idő: 40–45 perc

Hozzávalók

150 g kuszkuszkeverék 
(instant)  
500 ml meleg zöldségleves 
(instant)  
3 ek. olaj  
1 fej hagyma karikára vágva 
250 g gombaszelet  
1 kisebb cukkini vékony 
szeletekre vágva  
3 db kockára vágott paradicsom
400 g kockára vágott fetasajt  
3–4 ek. paprikakrém  
só, bors

3–4 adag

Zöldséges kuszkusz

Vegetáriánus



1Törje kisebb darabokra a 

vízgőz felett. A zselatint 
áztassa be hideg vízbe kb. 10 

edénybe öntse bele a bodza-

zselatinokat és nagyon alacsony 
hőmérsékleten kezdje el simára 

2Keverje össze a mascarponét, 
a túrót, a szirupot, a 

zseletin-keveréket, a csokoládét 

3
órán át hűtse. Enyhén cukrozott
áfonyával, málnával vagy 

Hozzávalók

100 g fehér csokoládé

1 csomag vaníliás cukor 
300 ml tejszín

A tálaláshoz:

eper

Beállítás: Főzőzóna
Teljesítmény: 1–2
Az olvasztás ideje:
2–5 perc

6–8 adag

Bodzás mousse

Desszert



1Vágja le a füge csúcsát és 
alját, majd felezze meg. A 

vajat és a cukrot tegye egy ser-
penyőbe, olvassza fel és enyhén 

2lefelé tegye a vajas cukros 
keverékbe és kb. 5 percig 

3Olvassza fel a leveles tésztát, 
vágja kettőbe. Tegye őket 

egy sütőtepsire. Kenje meg 
vajjal, szórja meg porcukorral és 
kb. 10 percig süsse aranybarnára 
előmelegített sütőben. 

4Két-két füge darabot tegyen 
a leveles tésztára és még 5 

percig süsse. Tálaláskor locsolja 

gombóc vanília fagyit adjon 
hozzá.

Hozzávalók

2 négyszögletes leveles tészta
2 ek. folyékony vaj
porcukor

4 gombóc vanília fagyi

Sütési idő: 15–20 perc
+ felfűtés

4 adag

Desszert



1Az almát hámozza meg, 
vágja félbe és távolítsa el 

a magházat. A vizet, a bort, a 
Calvadost és a cukrot öntse egy 
serpenyőbe, keverje össze és 
forralja fel.

2A félbevágott almákat tegye 
a serpenyőbe és mindkét 

oldalán 3 percet lefedve párolja. 
Az almákat vegye ki, csöpög-
tesse le és az erre szánt formába 
(felfújt forma) tegye egymás 

3Az almák megpárolása után 
a szószt hagyjuk kihűlni majd 

kb. 100 ml szósszal a marcipánt 
keverjük el. A tejszínt verje 
kemény habbá és forgassa hozzá 
a marcipános keverékhez. Ezt 
a formákba, az almák tetejére 
ossza el és süsse aranysárgára.

4 A tálaláskor darált pisztáciát 
szórjon a tetejére. 

Hozzávalók

Beállítás: Főzőzóna

Sütési szint: 2. alulról
Sütési idő: 25–30 perc

4 adag

Calvados alma 
marcipánhabbal

Desszert

>> Tipp:
Bor és Calvados helyett használhat 



1A gránátalmalét, a cukrot és 
a vaníliás cukrot öntse össze 

egy edénybe, majd alacsony 
fokozaton főzze addig, amíg a 
folyadék mennyisége el nem éri 

2A lapzselatinokat hideg 
vízben kb. 10 percig áztassa, 

nyomkodja ki, majd a langyos 
léhez adja hozzá és szépen 
keverje össze. 

3célra szánt edénybe öntse 
ki és legalább 5 órát hagyja a 
hűtőben állni. 

4A vaníliarúdat vágja be hosz-
szában, de ne vágja ketté, 

ne vágja át. Kaparja ki késsel a 
belsejét. A tojássárgáját a tejjel, 
a tejszínnel, a keményítővel, 
a cukorral, a vaníliás cukorral 
és a kikapart vanília belsejével 

5A főzőlapon alacsony foko-
zaton folyamatos keverés 

közben verje habosra, amíg az 
edény közepéig fel nem jön. Az 
öntetet habosítás közben nem 

6A gránátalma zselét 
egy kevés gránátalma 

maggal dekorálja és a vanília-
Sabayonnal tálalja.

Hozzávalók

Gránátalmazselé: 
1,2 l gránátalmalé 

Vanília-Sabayon:
2 tojássárgája

1 ek. cukor

1 vaníliarúd kikapart belseje 

A dekoráláshoz:
gránátalma magok

Beállítás: Főzőzóna
Teljesítmény: 9–7 / 2–3

5–7 perc

6 adag

Gránátalmazselé 
vanília-Sabayonnal 

Desszert
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