
Gôz-
pároló

A JÓ ÉTEL A LÉLEKNEK IS ÜNNEP
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A Miele gôzpároló használata jó

közérzetet, élvezetet és új, nagyszerû

fôzési élményt ígér. 

E könyv segítségével Ön is könnyedén

illesztheti ételkölteményeibe a

hamisítatlan természet nagyszerû

ízeit. 

Kívánunk Önnek sok sikert az ételek

elkészítéséhez, és jó barátokat elfo-

gyasztásához!

Kedves Ínyencek!



Szakavatottabb alkotókat, 

mint a Miele kísérleti konyha csapata,

keresve sem találhattunk volna 

e könyv megírásához. Szenvedéllyel

alkotó szakácsnôink a készüléket

fejlesztése során nem csak

kipróbálták, hanem tanácsaikkal

tökéletesítették is, így jött létre 

ez a páratlan készülék. 

Aki hobbiját foglalkozásként is

ûzheti, mégpedig egy olyan kreatív

területen, mint a fôzés, élvezettel,

lelkesedéssel és az elvárásoknak

megfelelni akarással teszi ezt. A Miele

kísérleti konyha munkatársnôi hosszú

évek tapasztalatával és csillapíthatat-

lan kísérletezô kedvvel rendelkeznek a

gôzzel való párolás területén éppúgy,

mint az ételkészítés kiterjedt és

megszámlálhatatlan trükkel és ötlettel

megoldható nehézségei

kérdéskörében. 

A könyv minden receptjét – hacsak

nem tüntettünk fel más adatot – négy

személyre méreteztük. A fogásokat a

Miele kísérleti konyhájában állítottuk

össze, finomítottuk, és késôbbi

kivitelezhetôségükrôl is megbizonyo-

sodtunk. Kérjük, ügyeljen arra, hogy 

a receptekben megadott elkészítési

idô a készülékhez tartozó párolóedé-

nyek használatára vonatkoznak. Az

elkészítés idôtartama az edényektôl, 

a felhasznált alapanyagok fajtájától 

és minôségétôl függôen kissé eltérhet

a megadottaktól. Mint minden új

konyhaeszköznél, a gôzpároló

használatánál is gyakorlat teszi 

a mestert.

A nyílt hozzáállás, a sokoldalú, 

közvetlen tapasztalatcsere, valamint 

a "mindig jobbra törekvés" a legjobb

vezérfonál. Ennek megfelelôen a Miele

kísérleti konyha csapata reméli, hogy

alkotókedvével Ön is hozzájárul a

gôzpároló használatának bôvítéséhez.

A Miele

kísérleti konyha csapata

Ha kérdése, javaslata vagy kívánsága

van, hívja bizalommal a következô

telefonszámot: 

06-1/422 3180

A Miele kísérleti konyha

legjobb receptjei.
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Elôételek és
levesek

24 Juhsajt

cukkíni-köntösben

26 Articsóka mártással

28 Rákkal töltött

gombafejek

30 Görög paradicsom

32 Kelkáposztatekercs

garnélával és

rizzsel

34 Cikória dióöntettel

35 Húspástétom

36 Karalábé-

sárgarépa-felfújt

38 Lazacpástétom

40 Paprikaleves

42 Óriásgarnéla

spárgaágyon

44 Tejfölös

sárgarépaleves

46 Spárga

füstölt lazaccal

48 Tök hagyma-

öntettel

49 Francia

hagymaleves

50 Édeskömény

dióöntettel

52 Minestrone

54 Zeller leves

56 Brokkoli-

csillagkarfiol saláta

58 Gyors zöldségleves

Egytálételek

62 Kelkáposztás

egytál

64 Ratatouille

66 Zöldbabos egytál

bárányhússal

68 Törtburgonya

káposztával

69 Szoljanka

70 Vörös sügér egytál

72 Puszta egytál

Vegetáriánus

76 Kínai kel tekercsek

78 Zöld szélesmetélt

különbözô mártá-

sokkal

80 Vegetáriánus

töltött paprika

82 Paradicsom-lecsó

84 Rozsfelfújt zöld-

séggel és juhsajttal

85 Teljes kiôrlésû

tészta paradicsom-

mártásban

86 Héjában fôtt bur-

gonya mártással

88 Köles felfújt

90 Keleti zöldségtál

Halak

94 Nyelvhal-filé 

rákmártásban

96 Curry-s hal 

ôszibarackkal

98 Töltött nyelvhal-

tekercsek tejszín-

mártással

100 Vörös sügér

mogyoróvajjal

102 Lepényhal-

tekercsek pikáns

öntettel

102 Kagyló

106 Tôkehalfilé

tárkonymártásban

107 Tengeri ördög

vargányamártás-

sal

108 Tengeri lazacfilé

kertészné módra

110 Omlett északi

tengeri rákkal

112 Pisztráng fehér-

boros öntettel

113 Párolt tôkehal

mustárhabbal

114 Lazac

póréhagymával

fehérboros

mártásban

116 Curry-s hal thai

módra

118 Pisztránggal

töltött paprika

2 Elôszó

4 Tartalomjegyzék

6 Ázsiai gyökerek

10 Egészség – Zamat – 

Kényelmes használat

18 Használati lehetôségek



Húsok

122 Spenóttal töltött

pulykatekercs

124 Pulykamell 

zöldségágyon

126 Színes szárnyas-

nyárs „Balsamico”

mártással

128 Königsberg-i fasírt

129 Vagdaltfelfújt

cukkínivel

130 Marhafartô almás

tormamártással

132 Mangold tekercsek

ázsiai töltelékkel

134 Borjúhús 

tonhalmártással

136 Csirkefalatok

paprikával

137 Sertéskaraj 

karfiolmártással

137 Göngyölt marha

138 Csirkemell salottával

és paprikával

140 Marokkói csirke

zöldséggel

Zöldségek

144 Marinált zöldség

146 Párolt uborka

148 Spenót kalap alatt

149 Sonkakockák 

zöldségágyon

150 Zöldségfelfújt

152 Spárga/Mártások

spárgához

154 Burgonyasaláta

lencsével és

ananásszal

156 Zöldséges terrine

158 Almás lilakáposzta

159 Tejfölös káposzta

160 Édeskömény saláta

162 Brokkoli pikáns sajt-

mártással

Köretek

166 Rizottók

168 Meleg burgonyasa-

láta zellerrel és

spenóttal

170 Burgonyagombóc

171 Sajtos-tejszínes 

burgonya

172 Töltött burgonya

174 Zsemlegombóc

176 Tejszínes tészta

178 Burgonya-felfújt

179 Burgonyapüré

Desszertek

182 Karibi nimbusz

184 Diós 

csokoládépuding

186 Zöld finomság

186 Piros finomság

188 Kelt gombóc

190 Narancsos

karamellpuding

192 Töltött alma

193 Almás álom

194 Gyümölcsfelfújt

idénygyümölcsökkel

196 Meggyleves

198 Narancsos tejberizs

200 Darafelfújt

201 Édes álom

202 Katalán krém

204 Túrófelfújt

204 Barackos gombóc
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210 Befôzés

212 Felolvasztás

215 Blansírozás

216 Felmelegítés

217 Párolás



Az ételek vízgôzben párolását jóval

régebben ismeri az emberiség, mint 

a „hagyományos”, tûz feletti fôzést. 

A meleg vizû források gôzében párolt

hús-, zöldség- és halételket már a tûz

megszelídítése elôtt is fogyasztották

eleink.

A gôzpároló eredete Kínába nyúlik 

vissza, ahol már idôszámításunk

kezdete elôtt használtak az ételt 

a folyadéktól elválasztó kettôs falú

fôzôedényeket. 

A 17. században a fôzési idô jelentôs

lerövidülését hozta a francia

nemzetiségû feltalálója után "Papin

fazéknak" nevezett fôzôedény, mely

Németországban csak közel 200 év

elteltével vált mindennap használatos

konyhaeszközzé. 1927-ben került

piacra és onnan a háztartásokba 

a legendás "Siko", amely nehéz,

nyomás alatt mûködô fôzôedény volt.
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A gôzpárolás történeti

áttekintése.

6

Mindenki eszik és iszik, 

ám az ízeket csak kevesen 

értékelik kellôen. 

(Konfucius, i.e. 551-479)



A 60-as évek végét a kukták 

virágkoraként tarthatjuk számon,

melyek kevesebb idô és energia

felhasználásával látták el a modern

családokat ízletes fogásokkal. 

A gasztronómia számára a 70-es 

években fejlesztették ki a professzio-

nális gôzpároló készülékeket,

melyekhez a 80-as évek elejétôl már 

a lakossági háztartások is hozzá-

férhettek. 

A klasszikus készülékek mára már –

különösen az elektronikus vezérlésnek

köszönhetôen – sokat változtak, 

a párolás a korábbiaknál lényegesen

egyszerûbbé vált. A kínai hitvallást,

mely szerint minden fogás íze, aromá-

ja, formája és színe egészségünk

érdekében kiemelten fontos, korunk

elvárásai igen idôszerûvé teszik.
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A Miele gôzpároló a sütô és a fôzôlap

ideális kiegészítôje. A gôzpárolóban

készült étel a lélek számára is ünnep.

Akár egyszerû köreteket vagy egy 

teljes menüsort szeretne készíteni –

elképzeléseinek semmi sem szab

határt. Elôétel, leves, hal, hús, 

zöldség, köret, desszert? Ez mind

lehetséges! Sôt, a Miele gôzpárolójá-

val a felolvasztás, felmelegítés,

befôzés és blansírozás is könnyebb. 

E könyv segítségével bontakoztassa ki

alkotótehetségét, gyûjtsön minél több

tapasztalatot és élvezze Ön is az

ételek valódi ízét. 

Határtalan alkotótehetség.
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A Miele gôzpároló minden konyhabú-

torba könnyen integrálható. Az 50 és

60 cm szélességû készülék konyhája

adottságaihoz igazodik, így tetszés

szerint bárhová beépíthetô, illetve

akár szabadon álló készülékként is

használható.

Beépíthetô sütôvel, hûtôszekrénnyel,

kávéfôzôvel vagy más készülékekkel

kombinálva egyaránt, valamint

aláépíthetô akár felsô szekrény alá is.

Igazi rugalmasság

a konyhában.

Beépíthetô készülékként

felsô, alsó vagy kiegészítô szekrénybe

Aláépíthetô készülékként

felsô szekrény alá építve

Beépíthetô készülékként

kamraszekrénybe építve 

– akár más készülékekkel kombinálva

Szabadob álló készülékként*

konyhapultra helyezve

* A kialakítások modellfüggôk

9



A gôzpároló a Miele hozzájárulása 

az Ön egészséges és ízekben gazdag

életéhez. Mint a konyhai készülékek

specialistájának, számunkra nem

csupán a tökéletes mûködés 

és a gyönyörködtetô forma a fontos,

hanem az Ön jó közérzete, valamint 

az élelmiszerekkel való érzékeny,

kíméletes bánásmód is. 

A gôzpároló-készülék mûködési elve

legalább annyira egyszerû, mint

amennyire hatékony: a hagyományos

fôzéssel ellentétben az ételek a forró

víztôl elkülönülten, csupán a gôz lágy

ölelésétôl fogva párolódnak át. 

S mivel a gôz a párolótéren kívül

keletkezik, a párolás során egymás

fölött elhelyezve akár három edényt is

használhatunk egyszerre. 

A gyors és tökéletes párolási 

folyamatnak köszönhetôen az ételek

egyenletesen és kíméletesen készül-

nek el, miközben a hagyományos

tûzhelyen vagy sütôben történô

elkészítéshez képest jelentôs 

az idô- és energia-megtakarítás is.

Milyen jó, hogy valaki ügyel

az egészségére.
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Az ételek nem állnak a fôzôvízben,

ezért az értékes ásványi anyagok és az

életfontosságú vitaminok sem vesznek

kárba. Ennek köszönhetô, hogy a

Miele gôzpárolóban elkészült élelmi-

szerek a hagyományos módon elké-

szültekhez képest akár 50%-ban több

C vitamint tartalmaznak.

Az eredmény: intenzívebb ízû fogá-

sok, melyeket egyáltalán nem vagy

csak alig kell sózni és fûszerezni, ezen

felül nem szükséges zsiradék hoz-

záadása sem, így az ízük természetes

zamataik megôrzésével élvezhetô.

A Miele gôzpároló elônyei kímélô és

bébiételek készítésénél kiemelten

érvényesülnek. A kalóriatudatos, ter-

mészetet elôtérbe helyezô táplálkozás

többé nem jelenthet ízetlen ételeket,

kelletlen vacsorát, hanem éppen

ellenkezôleg; új ízek és az étkezés új

formájának megismeréséhez vezet.

11

a legjobb

párolási módsze
r Vitamin igazolás

Vitaminok és ásványianyagok 

ABC-je 

1. Nyersanyagok
„DIN elôírásoknak megfelelô kutatási ered-
mények alapján megállapítható, hogy a ki-
mutatható nyersanyagok (például C-vitamin,
ásványi anyagok, nyomelemek) mennyisége
gôzpárolóval történô elkészítés esetén jelen-
tôsen több, mint hagyományos fôzés
esetén.”

2. Érezhetô különbségek
„DIN elôírásoknak megfelelô kutatási ered-
mények alapján megállapítható, hogy az é-
rezhetô különbségek (szín, forma, íz és
állag) tekintetében az eredmények minden
vizsgált élelmiszertípusnál a Miele
gôzpárolóval történô elkészítés esetén jelen-
tôsen jobbak, mint hagyományos fôzés



A gôzpároló készülékben elkészített

fogások az ízek ünnepét jelentik. 

Az elkészült finomságok intenzív,

hamisítatlan saját íze, tökéletes

állaga és friss, természetes színe nem

csak szemet gyönyörködtetô, de 

egyben étvágygerjesztô is. Mivel 

a párolás savak nélkül történik, 

az étel alkotóelemei nem oxidálód-

nak. 

A különbözô hômérséklet beállítási

lehetôségnek köszönhetôen minden

fogást optimális hatás ér, 

így az összes falat kiváló ízû.
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Ön kitûnô ízléssel

rendelkezik.
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A gôzpároló elektronikája megkön-

nyíti és kényelmessé teszi a készülék

használatát. A kezelést természetesen

használati útmutató is segíti. Átgon-

dolt beállítási lehetôségeinek köszön-

hetôen a készülék messzemenôen

gondoskodik a biztonságról, és elejét

veszi a téves beállításokból eredô,

szükségtelen károknak. 

Csupán négy lépés vezet

a nagy élményhez.

A Miele gôzpároló-készülék kezelése

átgondoltan egyszerû és a következô

négy lépésbôl áll: 

Helyezze be az ételt

Válassza ki a megfelelô 

programot

Erôsítse vagy változtassa meg 

a készülék által javasolt

hômérsékletet

Állítsa be a mûködési idôt 

(kérjük, olvassa el ehhez 

a 16. oldal 3. pontjában

ismertetetteket)
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Tökéletesen átgondolt

egyszerû kezelés.
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Egészségtudatos, ám ugyanakkor

finom ízekre vágyó életvitelét a

következôk miatt a Miele gôzpárolóra

érdemes alapozni:

Párolási idô 

A beállítandó elkészítési idô hossza füg-

getlen az étel mennyiségétôl és attól,

hogy friss vagy mélyhûtött ételfé-

leségrôl van-e szó. Az idôtartam prog-

ramozható, mely csak a szükséges

felfûtési idôtartam leteltével kezdôdik

el. Egyedül a felmelegítés ideje függ az

elkészítendô étel mennyiségétôl, azon-

ban ezt az idôtartamot a készülék elek-

tronikája önállóan állapítja meg. Az

elkészítési idôtartam megállapításának

alapjául kérjük, használja a könyv mel-

lékletében található táblázatot.

Használja ki a készülék nyújtotta kényelmet
k
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Javasolt hômérsékletek 

A javasolt hômérséklet révén az adott

ételféleség jellegétôl és tápanyag-

tartalmától függôen mindig optimális

eredmény érhetô el. A hôérzékeny fo-

gásokhoz, mint például a hal, pástétom

vagy felfújt, alacsonyabb hômérsékletet

javasoltunk, mint a hôre kevésbé érzé-

keny ételekhez. Ugyanakkor a hômér-

sékleti értékek egyénileg megváltoztat-

hatók, ám ennek csak úgy van értelme,

ha az a készülék elektronikája által

megengedett határon belül történik.

Automatikus párolás 

A teljesen automatikusan végbemenô

párolási folyamat szükségtelenné teszi

az ételek elkészültének felügyeletét és

az állandó kavargatást. Az elkészülô

étel nem éghet oda, valamint a pároló-

tér megfelelô fokú megtöltésénél nem

fôhet túl sem. A hômérséklet utólagos

átállítása felesleges. A párolási idô

végén a készülék automatikusan kikap-

csol, így gondoskodva a biztonságról. 

1. 3.

2.



Menük készítése

A párolás ideje alatt bármikor 

lehetôségünk van további étel 

vagy összetevô párolótérbe történô

helyezésére, méghozzá egyszerre 

akár 3 szinten is, ízek és illatok 

keveredésének veszélye nélkül.

Tartozékok 

A készülék tartozékai minden pároláshoz

megfelelôek. Kiegészítô tartozékként

különbözô méretû párolóedények szerez-

hetôk be (perforált aljú zöldségek, hal

és hús szószok nélkül történô elkészíté-

séhez, zárt aljú pedig a szószos és folya-

dék hozzáadásával készülô finomságok

párolásához). Természetesen – amennyi-

ben azok hôállóak – saját edényeit 

is használhatja a készülékben (kérjük,

figyeljen arra, hogy használatuk miatt 

a párolási idôk kissé megváltozhatnak).
17

Tisztítás 

A párolás befejeztével a készülék 

gyorsan és egyszerûen tisztítható,

hiszen a gôzpároló nemcsak az ételt

kezeli kíméletesen, hanem a

párolóteret is. 

Az ételek nem égnek le, nem pörkölôd-

nek oda. A párolótér sima falait a gôz

kissé benedvesíti, mely a program

végeztével puha kendôvel igen egy-

szerûen tisztítható.

Magasság kiegyenlítés 

Mivel a Miele gôzpárolót úgy terveztük,

hogy minden otthonban optimális 

szolgáltatást nyújtson, természetesen

magasság-kiegyenlítô funkcióval 

is felszereltük. A készülék az adott

tengerszint feletti magasságot felismeri

és "lefordítja" a beállításait 

a mindenkori adottságokra, vagyis 

programját automatikusan áthangolja 

a megváltozott forrásponthoz. 

4. 6.

5. 7.



A négy lehetséges párolási program-

mal (Univerzális párolás, Univerzális

zöldség, Univerzális hal, Univerzális

hús), és a kiegészítô "Felmelegítés"

és "Felolvasztás" funkciókkal a Miele

gôzpároló készüléke számtalan

területen alkalmazható.

Felolvasztás

Hús, hal, gyümölcs vagy más 

élelmiszerfajta: e program 60°C-os

hômérsékletet javasol, melyen 

a mélyhûtött áru kíméletesen kerül

ismét fogyasztható állapotba. Az étel

természetesen nem ég oda és nem

vesz fel szürkés színt sem.

Egy mindent tudó

készülék repertoárjából.
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Gôzpárolás

Ez a párolási mód – mely egyébként a

készülék rendeltetése – az

ételkészítés egészségesebb és

élvezetesebb módját biztosítja.

l „Univerzális párolás“: ehhez az

üzemmódhoz 100°C-os hômérsékletet

javasolunk. Minden hôre érzékeny

élelmiszer, valamint levesek, egytálé-

telek, felfújtak, stb. elkészítéséhez

megfelelô. A hômérséklet 80-100°C

között egyénileg is változtatható

l „Univerzális zöldség“, „hal“ és

„hús“ e programokat a szóban forgó

ételféleségek elkészítéséhez ajánljuk.

Amíg a húshoz és a zöldséghez java-

solt 100°C-os hômérséklet egyénileg

a 90°C-os alsó határig csökkenthetô,

addig a halnál a 85°C-os javasolt

érték 70-95°C között változtatható.

Felmelegítés

A már elkészített, akár egyszerre több

tálnyi étel ismételt felmelegítéséhez a

készülék a 100°C-os értéket ajánlja.

2-5 perc elteltével a fogás máris

élvezhetô.

Blansírozás

A blansírozás az "Univerzális párolás"

programon, 100°C-on aktiválható, és

mintegy 1-2 percig tart. Ezen idô

elteltével a zöldség vagy gyümölcs

fagyasztásra kész állapotba kerül.

2.

1.

3.

4.



Gyümölcslé nyerése

Minden gyümölcsfajtából lehetséges

gyümölcslevet nyerni például ital-

vagy zselékészítés céljából. Kérjük,

ehhez válassza az "Univerzális páro-

lás" programot, a 209. oldalon

található táblázatban javasoltak sze-

rinti beállítással. A gôz fellágyítja a

gyümölcs sejtfalait, melyen keresztül

a gyümölcs leve kisvártatva távozik. 
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Sterilizálás

Cumisüvegek csírátlanítását 

az "Univerzális párolás" programon 

a javasolt 100°C-os hômérséklet 

megtartásával 15 perc alatt

végezhetjük el. 

Befôzés

Befôzésre alkalmas a zöldség, 

a gyümölcs, a hús és a kolbász. 

A befôzés ideje alatt természetesen

nem szükséges a készüléket 

felügyelni. Kérjük, vegye figyelembe 

a befôzésnél közölt táblázatokat.

5.

6.

7.



A három párolási szinten például a

burgonyát, halat és a zöldséget 

egyszerre készítheti el. Az egyetlen

feltétel, hogy mindegyik étel azonos

hôfokon legyen párolható. A hozzá-

valók behelyezése után a készülék

felügyelet nélkül remekmûvet alkot.

Bármennyire is különbözôek az egyes

alapanyagok, a friss gôz folyamatos

keringtetése által az ízek és illatok

soha nem keverednek. 

Egy menüsor elkészítése roppant

egyszerû, hiszen csak az összetevôk

párolási idejét kell összeegyeztetni.

Például ha vörös sügért rizzsel és

brokkolival szeretne készíteni, akkor 

a rizsnek 20 percig, a sügérnek 

6 percig, a brokkolinak pedig 4 percig

kell párolódnia. 

Elôször párolja a rizst 14 percen

keresztül, majd a sügér következik

további 2 percig a brokkoli párolása

elôtt. Végül mindhárom alkotórész

együtt párolódik további 4 percen

keresztül, így összesen 20 perc alatt 

a menü elkészül. A könyv receptjeiben

javaslatot adunk arra vonatkozóan,

mely ételek alkalmasak együtt

fôfogásként. További javaslatokat

találhat a könyv mellékletében lévô

táblázatokban is.

Minden egyszerre legyen kész?

A Miele gôzpárolójával egy teljes menüsort is párolhat egyidejûleg.
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A Mie l e gôzp
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p á r o ló !



Elôételek
és levesek



Egy fantáziadús és ízletes elôétel

minden menü sokat ígérô nyitánya.

Receptjavaslataink nemcsak étvágy-

gerjesztôk, hanem étkezések közötti

fogásként élvezetes ínyencségként is

szolgálhatnak asztalunkon.

A levesnek, mint talán a legkedvel-

tebb és emellett könnyû elôételnek,

erôsítô és kedvcsináló hatása is van:

pszichológusok megállapították, hogy

a levesek boldoggá teszik az embert

és megnyugtatják az igénybevett ide-

geket.

K I S F O G Á S O K N A G Y
É L V E Z E T T E L
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Juhsajt cukkíni-köntösben

4 személyre / Párolási idôtartam: 4 perc / Adagonként: 426 kJ/102 kcal

Hozzávalók:

1 cukkíni
200 g juhsajt

só, bors
olívaolaj

Elkészítés:

1. A cukkínit vágjuk fel hosszában vékony
szeletekre és tegyük egy perforált aljú
párolóedénybe.

Beállítás: 100°C
Idôtartam: 1 perc

2. A juhsajtot vágjuk 2 cm széles csíkokra 
és ízesítsük sóval és borssal.

3. A fûszeres juhsajtot tekerjük körbe 
a cukkíni szeletekkel, fûszerezzük sóval 
és borssal, majd locsoljuk meg olívaolajjal.
Helyezzük egy perforált aljú párolóedénybe
és toljuk a készülékbe.

Beállítás: 100°C
Idôtartam: 3 perc

4. Miután elkészült, a cukkínis juhsajtteker-
cseket bazsalikomos paradicsomágyon,
fehér franciakenyérrel tálaljuk.

Miele tipp

A cukkíni a tökfélék családjából

származik. A széles körben elterjedt

zöld színû cukkíni mellett sárga 

és halványzöld fajták is léteznek. 

A kisebb cukkínik zsengébbek és

ízletesebbek, mint a nagyobbak. 

20 cm-nél hosszabb cukkíniket 

ne használjuk fôzésre. 

A cukkíni sokoldalúan elkészíthetô:

párolni, sütni, grillezni és olajban

sütni egyaránt lehet.
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Articsóka mártással

4 személyre / Párolási idôtartam: 30-40 perc / Adagonként: 133 kJ/30 kcal

Hozzávalók:

4 articsóka
1 citrom leve

Mártáshoz:
300 g tejföl

2 ek majonéz
1 ek ketchup

só, bors, cukor
1-1 ek petrezselyem, metélôha-

gyma, 
kapor és zsázsa

Elkészítés:

1. Az articsókáról vágjuk le a szárát és az
alját, valamint ollóval a külsô levelei egy-
harmadát. A levelek hegyes végét körben
vágjuk le éles késsel; a leveleket hajtogas-
suk szét és locsoljuk meg citromlével.

2. Tegyük egy perforált aljú párolóedénybe és
toljuk a párolótérbe.

Beállítás: 100°C
Idôtartam: 30–40 perc

A szálkás részeket egy teáskanállal szedjük
ki, majd az articsókákat helyezzük külön
tányérokra.

3. A mártáshoz keverjük össze a tejfölt,
majonézt és ketchupot, ízesítsük sóval,
borssal és cukorral. Keverjük bele az
apróra vágott zöldfûszereket.

4. Mártással és pirítóssal tálaljuk az articsó-
kát.
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Rákkal töltött gombafejek

4 személyre / Párolási idôtartam: 6-8 perc / Adagonként: 1346 kJ/322 kcal

Hozzávalók:

16 nagy csiperkegomba
1 gerezd fokhagyma

150 g fôtt sonka
1 csokor kapor

1 csokor metélôhagyma
1 csokor petrezselyem

300 g északi tengeri rák
300 g tejföl

2 tojásfehérje
bors

Elkészítés:

1. A gombát mossuk meg, töröljük szárazra. 
A szárát óvatosan törjük ki, vágjuk apróra
és tegyük egy tálba az összezúzott fokha-
gymához. 

2. Vágjuk apróra a sonkát és a zöldfûszere-
ket, az északi tengeri rákot alaposan öblít-
sük le és ezeket is adjuk a fokhagymás
gombakeverékhez.

3. A tejfölt, a borsot és a tojássárgáját kever-
jük össze és óvatosan forgassuk a fenti
hozzávalók közé.

4. A keveréket töltsük a gombafejekbe. 
A gombafejeket helyezzük zárt aljú páro-
lóedénybe és toljuk a párolótérbe.

Beállítás: 100°C
Idôtartam: 6–8 perc

5. Pirítóst kínálhatunk hozzá.
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Görög paradicsom

4 személyre / Párolási idôtartam: 3-4 perc / Adagonként: 314 kJ/75 kcal

Hozzávalók:

4 paradicsom
1-2 gerezd fokhagyma

só és bors
4 szál bazsalikom

100 g juhsajt

Elkészítés:

1. A paradicsomot mossuk meg, töröljük szá-
razra, keresztbe vágjuk ketté, és a vágási
felülettel felfelé helyezzük egy perforált
aljú párolóedénybe.

2. A fokhagymát hámozzuk meg és vágjuk
egész apróra vagy nyomjuk át a fokhagy-
maprésen és szórjuk a paradicsom sóval és
borssal megszórt vágási felületére.

3. A megmosott bazsalikom leveleit finoman
csipkedjük le, vágjuk apróra és szórjuk a
fél paradicsomokra.

4. A kockára vágott juhsajtot szórjuk a
paradicsomra, majd a párolóedényt toljuk
a párolótérbe.

Beállítás: 100°C
Idôtartam: 3–4 perc

Miele tipp

A paradicsom az európaiak egyik

legkedveltebb zöldségféléje. Egész-

séges (karotint és C-vitamint tartal-

maz, ezzel szemben alig van benne

fehérje és zsír, és 100 g csak 17 

kalóriát tartalmaz), fáradság esetén

felélénkít, oldja a stresszt, sôt fogy-

asztása jót tesz a bôrnek 

és a hajnak is.
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Kelkáposztatekercs garnélával és rizzsel 

8 személyre / Párolási idôtartam: 45-50 perc / Adagonként: 433 kJ/104 kcal

Hozzávalók:

500 g kelkáposzta
100 g rizs

150 ml zöldségleves
150 g mélyhûtött garnéla

2 szál zellerzöld
2 gerezd fokhagyma

30 g gyömbér
2 ek szezámmag

1 ek napraforgóolaj
2 ek szezámolaj
6 ek szójaszósz

2 ek zöldcitrom lé
só és bors

édes chili-mártás

Elkészítés:

1. A kelkáposztát szedjük leveleire, a vastag
ereket szükség esetén vágjuk ki. 16 levelet
öblítsünk le, osszuk szét két perforált aljú
párolóedénybe és toljuk a párolótérbe.

Beállítás: 100°C
Idôtartam: 1 perc

2. Tegyük a rizst és a zöldséglevest egy zárt
párolóedénybe és pároljuk meg.

Beállítás: 100°C
Idôtartam: 25 perc

3. Olvasszuk fel a mélyhûtött rákot.

Beállítás: 60°C
Idôtartam: 10 perc

4. A zellert tisztítsuk meg és vágjuk kis koc-
kákra, a fokhagymát nyomjuk át a fok-
hagymaprésen, a gyömbért vágjuk apróra.
Keverjük össze az összes hozzávalót a rizz-
sel, majd fûszerezzük sóval és borssal.

5. Minden kelkáposztalevélre terítsünk szét
egy jó evôkanál tölteléket. A levél széleit
hajtsuk vissza a töltelékre, szorosan teker-
jük fel, majd helyezzük perforált aljú páro-
lóedénybe és toljuk a párolótérbe (két per-
forált aljú edényre van szükség).

Beállítás: 100°C
Idôtartam: 10–12 perc

6. A tekercsekhez édes chili-mártást kínál-
junk.





34

Cikória dióöntettel

4 személyre / Párolási Idôtartam: 5 perc / Adagonként: 374 kJ/89 kcal

Hozzávalók:

4 cikória
citromlé

1 1/2 paprika

Mártás:
1 tk tárkonyecet

1 tk dióolaj
1 tk méz

1 ek apróra vágott dió
só és bors

Elkészítés:

1. A cikóriát tisztítsuk meg, hosszában vág-
juk félbe, távolítsuk el a fehér belsô rés-
zét, locsoljuk meg citromlével, tegyük két
perforált aljú párolóedénybe és pároljuk
meg.

Beállítás: 100°C
Idôtartam: 3–4 perc

2. A paprikát tisztítsuk meg, vágjuk kis kok-
kákra, tegyük egy másik perforált aljú
párolóedénybe és pároljuk meg.

Beállítás: 100°C
Idôtartam: 1 perc

3. A megpárolt paprikát töltsük a fél cikóri-
ákba.

4. A mártás hozzávalóit keverjük össze, íze-
sítsük sóval és borssal. Ez a mártás kitû-
nôen illik a cikóriához.

Miele tipp

A cikória magját vágjuk ki, külön-

ben a zöldség keserû lesz.



Miele tipp
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Húspástétom

6 személyre / Párolási Idôtartam: 16-20 perc / Adagonként: 1802 kJ/431 kcal

Hozzávalók:

500 g darált sertéshús
2 tojás

1 kis hagyma
1 tk petrezselyem

50 g fôtt sonka
30 g reszelt gouda sajt

Mártás:
200 g tejföl

150 g joghurt
2 ek majonéz

só, bors
1 ek petrezselyem

1 ek metélôhagyma
1 ek kockára vágott piros és

sárga színû paprika

Elkészítés:

1. A hagymát és a fôtt sonkát vágjuk kis kok-
kákra, a petrezselymet apróra. Keverjük
össze az összes hozzávalót.

2. 6 db, egy-egy adag számára elegendô
méretû formát kenjünk ki vajjal és töltsük
bele a masszát.

Beállítás: 100°C
Idôtartam: 16–20 perc

3. Miután elkészült, pihentessük a pástéto-
mot néhány percig, majd borítsuk ki tány-
érra.

4. Eközben keverjük össze a tejfölt, joghurtot
és majonézt, ízesítsük sóval és borssal,
forgassuk bele az apróra vágott petrezsely-
met és metélôhagymát, valamint a kockára
vágott paprikát.

5. A pástétomhoz a fenti mártást kínáljuk.

A fent leírt mártás helyett ízletes 

a kis kockára vágott paradicsommal

gazdagított paradicsommártás is.
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Karalábé-sárgarépa felfújt

6 személyre / Párolási Idôtartam: 35 perc / Adagonként: 744 kJ/178 kcal

Hozzávalók:

300 g sárgarépa
400 g karalábé

1 hagyma
1 gerezd fokhagyma

20 g friss petrezselyem
125 ml tej

125 g tejföl
250 g túró

3 ek szezámmag
2 ek szójaszósz
1/2 tk fûszersó

frissen ôrölt bors
vaj

Elkészítés:

1. A sárgarépát és a karalábét hámozzuk
meg, mossuk le, reszeljük durvára, majd
tegyük egy perforált aljú párolóedénybe.

Beállítás: 100°C
Idôtartam: 4–6 perc

2. A hagymát, fokhagymát és a petrezselymet
vágjuk apróra. A hozzávalókat - a vaj kivé-
telével - keverjük össze és ízesítsük bors-
sal.

3. 6 felfújtformát kenjünk ki vajjal. Töltsük a
krémet a formákba, helyezzük egy lapos
párolóedénybe és toljuk a készülékbe.

Beállítás: 90°C
Idôtartam: 25–30 perc

Miele tipp

A sárgarépa javítja a látást. Arra

azonban ügyelni kell, hogy ez 

a hatása csak akkor érvényesül, ha 

a sárgarépát zsiradékkal készítjük el

(olajjal nyerssaláta esetében, vajjal

pároláskor). A karotin zsírban old-

hatóságát a mûanyag edények tisz-

tításakor is kihasználhatjuk: az els-

zínezôdött edényeket egyszerûen

dörzsöljük át egy csepp olajjal.
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Lazacpástétom

6 személyre / Párolási Idôtartam: 70 perc / Adagonként: 1622 kJ/388 kcal

Hozzávalók:

1 kis hagyma
2 ek vaj

750 g lazacfilé
90 g fehérkenyér

1 tojás
só, bors, szerecsendió

350 ml tejszín
1 ek apróra vágott kapor

Elkészítés:

1. A hagymát vágjuk kis kockákra és tegyük a
vajjal együtt egy zárt aljú párolóedénybe.
Fedjük be hôálló fóliával.

Beállítás: 100°C
Idôtartam: 4 perc

2. A lazacfilét öblítsük le, töröljük szárazra és
húzzuk le a bôrét. Egy szeletet tegyünk
félre a hûtôszekrénybe, a többit vágjuk
kockára és adjuk a hagymához.

3. A fehérkenyér héját vágjuk le, a belsô rés-
zét kockázzuk fel és a tojással, sóval, bors-
sal és szerecsendióval együtt tegyük a
párolóedénybe.

4. Adjuk hozzá a tejszínt és jól keverjük
össze.

5. Lefedve hagyjuk állni a hûtôszekrényben 
1 órán keresztül, majd turmixoljuk össze. 
A masszának nem szabad melegnek lennie.
Adjuk hozzá a kaprot és keverjük össze.

6. A massza felét terítsük szét egy hosszúkás,
kivajazott párolóformában, és fektessük rá
a félretett lazacfilét. Borítsuk be a mara-
dék masszával, simítsuk el a tetejét és
fedjük le.

Beállítás: 90°C
Idôtartam: 60–70 perc

Miele tipp

A pástétomot hidegen és melegen is

tálalhatjuk.

Köretként ciabatta-t (olasz kenyér-

féle) és friss salátát javasolunk

mellé.
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Paprikaleves

4 személyre / Párolási Idôtartam: 8-10 perc / Adagonként: 473 kJ/113 kcal

Hozzávalók:

500 g paprika
1 hagyma

20 g vaj
500 ml zöldségleves

só és bors
1 csomag zöldfûszeres 

friss sajt

Elkészítés:

1. A paprikát és a hagymát vágjuk kockára és
a vajjal együtt tegyük egy zárt aljú pároló-
edénybe. Szórjuk meg sóval és borssal.

Beállítás: 100°C
Idôtartam: 6–8 perc

2. A levest turmixoljuk össze a paprikával és
melegítsük fel.

Beállítás: 100°C
Idôtartam: 2 perc

3. Osszuk szét négy tányérba a levest. 
A zöldfûszeres friss sajtból szaggassunk 2
teáskanál segítségével kis galuskákat és
csúsztassuk a levesbe.

Miele tipp

A paprika kedvelt zöldségféle, akár

friss paprikáról, akár ôrölt fûszer-

paprikáról van szó. A friss paprikák

nemcsak színben különböznek (zöld,

sárga, piros, narancs), hanem ízben

is. A zöld színû paprika fanyarabb, 

a többi kicsit édesebb. A paprika

legfôbb szezonja a nyár.
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Óriásgarnéla spárgaágyon

4 személyre / Párolási Idôtartam: 12 perc / Adagonként: 957 kJ/229 kcal

Elkészítés:

1. Hámozzuk meg a spárgát és tegyük két
perforált aljú párolóedénybe. Elôször a
fehér spárgát pároljuk.

Beállítás: 100°C
Idôtartam: 2 perc

Majd toljuk be a zöld spárgát és pároljuk a
fehér spárgával együtt.

Beállítás: 100°C
Idôtartam: 8 perc

2. A garnélát tegyük egy perforált aljú páro-
lóedénybe és forrósítsuk fel.

Beállítás: 95°C
Idôtartam: 2 perc

3. A zöldfûszereket keverjük össze, forgassuk
meg benne a garnélákat és hagyjuk össze-
érni.

4. Keverjük össze a mártás hozzávalóit, íze-
sítsük sóval és borssal. A spárgát vágjuk
félbe, a garnélával együtt osszuk szét 4
tányérra és öntsük rá a mártást.

Hozzávalók:

500 g fehér spárga
500 g zöld spárga

12 elôfôzött, megtisztított óri-
ásgarnéla

1 ek apróra vágott tárkony
2 ek apróra vágott turbolya

1 csokor apróra vágott metélô-
hagyma

3 ek zsázsa
1/2 póréhagyma kockára vágva 

Mártás:
2 ek citromlé

4 ek fehér borecet
2 ek fehérbor

4 ek dióolaj
só és fehérbors
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Tejfölös sárgarépaleves

4 személyre / Párolási Idôtartam: 12-15 perc / Adagonként: 648 kJ/155 kcal

Hozzávalók:

500 g sárgarépa
50 g hagyma

40 g vaj
1/2 gerezd fokhagyma

3/4 l zöldségleves
1 tk ôrölt paprika

1/8 l tejföl
só és bors

1 ek apróra vágott 
petrezselyem

Elkészítés:

1. A sárgarépát hámozzuk meg és a hagymá-
val egyetemben vágjuk kockára. 
A fokhagymát vágjuk finomra. A felaprí-
tott hozzávalókat tegyük egy zárt aljú
párolóedénybe a vajjal, levessel és ôrölt
paprikával együtt.

Beállítás: 100°C
Idôtartam: 12–15 perc

2. A megpárolt hozzávalókat turmix segítsé-
gével pürésítsük, majd keverjük bele a tej-
fölt. Ismét pároljuk.

Beállítás: 100°C
Idôtartam: 2 perc

3. Ízesítsük sóval és borssal, szórjuk meg
petrezselyemmel
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Spárga füstölt lazaccal

6 személyre / Párolási Idôtartam: 10 perc / Adagonként: 2814 kJ/673 kcal

Hozzávalók:

500 g fehér spárga
500 g zöld spárga

6 ek olívaolaj
3 ek citromlé

1 csokor metélôhagyma
só és bors

400 g friss sajt
100 ml tejszín
cayenne bors

12 szelet füstölt lazac
1 fej fodros saláta

Elkészítés:

1. Hámozzuk meg a spárgát és vágjuk 3 cm-es
darabokra. A fehér és a zöld spárgát tegyük
két külön perforált aljú párolóedénybe.

2. Elôször a fehér spárgát pároljuk.

Beállítás: 100°C
Idôtartam: 2 perc

3. Ezt követôen a zöld spárgát toljuk a készü-
lékbe, mindkét spárgafajtát együtt párol-
juk.

Beállítás: 100°C
Idôtartam: 8 perc

4. Keverjük össze az olívaolajat, a citromle-
vet és az apróra vágott metélôhagymát.
Fûszerezzük sóval és borssal, tegyük bele 
a megtisztított spárgát, és hagyjuk állni,
míg átérik.

5. A friss sajtot keverjük össze a tejszínnel és
ízesítsük sóval és borssal. A füstölt lazacot
terítsük szét, és halmozzuk a közepére a
friss sajtot. Tekerjük fel a lazacszeleteket.

6. Mossuk meg a salátát, szárítsuk le, majd
rendezzük el egy tálon. Helyezzük rá a
spárgát és a lazactekercseket.

7. Köretként pirítóst kínáljunk hozzá.

Miele tipp

A spárgát kiválóan lehet mélyhû-

teni, így egész évben elkészíthetô

és élvezhetô ez az egészséges zöld-

ség.
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Tök hagymaöntettel

6 személyre / Párolási Idôtartam: 2-4 perc / Adagonként: 1091 kJ/261 kcal

Hozzávalók:

1 kg tökhús
2 közepes hagyma

2 ek olívaolaj
3 ek tárkonyecet

1 tk akácméz
6 ek tökmagolaj

só és bors

Elkészítés:

1. A tök húsát vágjuk vékony csíkokra,
tegyük egy perforált aljú párolóedénybe és
pároljuk meg.

Beállítás: 100°C
Idôtartam: 2–4 perc

2. A hagymát vágjuk apró kockákra és a tûz-
helyen, olajban pirítsuk meg, majd öntsük
fel tárkonyecettel. 

3. Keverjük össze az akácmézet a tökmagolaj-
jal, ízesítsük sóval és borssal, majd adjuk
hozzá a langyos tökcsíkokhoz.

4. A hagymaöntetes tök nagyon jól illik gril-
lezett húsokhoz vagy bagetthez.

Miele tipp

A tárkonyecetet magunk is elkészít-

hetjük. Tegyünk néhány tárkonyágat

egy tiszta, száraz üvegbe és öntsük

fel fehér borecettel úgy, hogy a tár-

konyt teljesen elfedje. Néhány nap

alatt az ecet átveszi a tárkony

aromáját. Egy csinos üvegbe töltve

dekoratív és ízletes ajándék is lehet 

a következô party-ra.



Francia hagymaleves

4-6 személyre / Párolási Idôtartam: 12-15 per / Adagonként: 360 kJ/86 kcal

Hozzávalók:

750 g hagyma
20 g vaj

1/4 l zöldségleves
fehérbor

bors
ôrölt paprika

2 ek apróra vágott
petrezselyem

Elkészítés:

1. A hagymát hámozzuk meg, vágjuk negye-
dekbe, majd vékony csíkokra és tegyük egy
zárt aljú párolóedénybe. Szórjunk rá vaj-
darabkákat és lefedve pároljuk meg.

Beállítás: 100°C
Idôtartam: 12–15 perc

2. Ez alatt a tûzhelyen forraljuk fel a zöldség-
levest. Tegyük a hagymát a levesbe, ízesít-
sük fehérborral, borssal és ôrölt papriká-
val, majd szórjuk meg petrezselyemmel.

3. A sajtot rápiríthatjuk a levesre. Ehhez tölt-
sük a levest tûzálló tányérba, és egy vajjal
megkent pirítóst szórjunk meg reszelt
gouda sajttal. A sajtos pirítóst vágjuk
félbe (vagy negyedbe), óvatosan helyezzük
a levesre és a sütôben azonnal grillezzük
aranybarnára.
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Édeskömény dióöntettel

4 személyre / Párolási Idôtartam: 12-15 perc / Adagonként: 1212 kJ/290 kcal

Hozzávalók:

3-4 édesköménygumó
150 ml fehérbor

50 ml száraz vermut
100 ml zöldségleves

1 babérlevél
4-6 szemes bors

50 g dió
1 tojás

1 ek fehér balzsamecet
2 ek dióolaj

3 ek olívaolaj
1 tk mustár
1 csipet só

1 ek apróra vágott 
petrezselyem

1 ek apróra vágott 
édeskömény levél

Elkészítés:

1. Tisztítsuk meg az édesköményt, vágjuk
negyedekbe, és a szárrészét vágjuk ki.
Tegyük egy zárt aljú párolóedénybe.

2. A fehérborból, vermutból és zöldségleves-
bôl készítsünk öntetet és adjuk az édeskö-
ményhez. Fûszerezzük babérlevéllel és sze-
mes borssal, majd pároljuk meg.

Beállítás: 100°C
Idôtartam: 12–15 perc

3. A diót olaj hozzáadása nélkül pirítsuk meg
a tûzhelyen, majd vágjuk durvára. 
A keményre fôzött tojást apróra vágjuk.

4. A többi hozzávalót keverjük össze és önt-
sük az édesköményre, végül szórjuk 
rá a diót és a tojást. 

Melegen tálaljuk.
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Minestrone

4 személyre / Párolási Idôtartam: 14 perc / Adagonként: 522 kJ/125 kcal

Hozzávalók:

1 csomag mélyhûtött zöldségke-
verék

1 csomag mélyhûtött zöldbab
1 l zöldségleves

2 ek sûrített paradicsom
1 ek petrezselyem

1 ek bazsalikom
só és bors

50 g parmezán sajt

Elkészítés:

1. A zöldségkeveréket, zöldbabot, zöldségle-
vest és sûrített paradicsomot tegyük egy
zárt aljú párolóedénybe.

Beállítás: 100°C
Idôtartam: 14 perc

2. A petrezselymet és a bazsalikomot vágjuk
apróra és a párolás után adjuk a leveshez.
Ízesítsük sóval és borssal.

3. Tálaláskor a levest szórjuk meg parmezán
sajttal.

4. Kínáljunk hozzá Bruschetta-t.

Miele tipp

Ez a leves mindig gyorsan elkészít-

hetô, mivel a hozzávalókat a mély-

hûtô készletébôl is elôvehetjük..
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Zeller leves

4 személyre / Párolási Idôtartam: 16 perc / Adagonként: 560 kJ/134 kcal

Hozzávalók:

1 sárgarépa
1 szál zeller

1 kis hagyma
300 g lisztesre fôvô 

burgonya
1 gerezd fokhagyma
700 ml zöldségleves

1 burgonya
1 pohár tejföl

só és bors
1 ek apróra vágott 

petrezselyem
1 ek apróra vágott 

majoránna
majoránna levélkék

Elkészítés:

1. Vágjuk a sárgarépát és a zellert szeletekre,
a hagymát apró, a burgonyát nagyobb 
kockákra és tegyük ezeket egy zárt aljú
párolóedénybe. Adjuk hozzá a fokhagyma-
présen átnyomott fokhagymát és 
a lereszelt burgonyát, majd öntsük rá 
a zöldséglevest.

Beállítás: 100°C
Idôtartam: 12–15 perc

2. Adjuk a leveshez a tejfölt és a zöldfûszere-
ket, ízesítsük sóval és borssal, majd mele-
gítsük fel. 

Beállítás: 100°C
Idôtartam: 1 perc

3. Díszítsük egész majoránna levélkékkel 
és tálaljuk pirított kenyérkockával, ame-
lyet a tûzhelyen egy kivajazott serpenyô-
ben készítettünk el.
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Brokkoli-csillagkarfiol saláta

4 személyre / Párolási Idôtartam: 6-8 perc / Adagonként: 414 kJ/99 kcal

Hozzávalók:

50 g csillagkarfiol 
(zöld színû karfiol)

250 g brokkoli
3 ek ecet

2 ek olívaolaj
2 tk mustár

1 pohár sûrû tejföl
só és bors

1 csipet cukor
1 csomag mélyhûtött zöldfûs-

zer-keverék

Elkészítés:

1. A csillagkarfiolt szedjük rózsáira és párol-
juk meg.

Beállítás: 100°C
Idôtartam: 2 perc

2. A brokkolit szedjük rózsáira és a csillag-
karfiolval együtt pároljuk.

Beállítás: 100°C
Idôtartam: 4–6 perc

3. A többi hozzávalóból készítsünk mártást,
adjuk hozzá a mélyhûtött zöldfûszereket
és melegen forgassuk bele a zöldséget.

Miele tipp

A csillagkarfiol a karfiol zöld színû

változata. Sok C vitamint, ásványi

anyagot és növényi fehérjét tartal-

maz.





58

Gyors zöldségleves

4 személyre / Párolási Idôtartam: 15-17 perc / Adagonként: 1450 kJ/347 kcal

Hozzávalók:

250 g darált hús, fele-fele ará-
nyban marha és sertéshúsból

1 l zöldségleves
40 g levestészta

250 g leveszöldség
só és bors

Elkészítés:

1. A darált húsból formázzunk kis gombóco-
kat és fôzzük meg a zöldséglevesben.

Beállítás: 100°C
Idôtartam: 5 perc

2. Adjuk hozzá a levestésztát és leveszöldsé-
get és ismét fôzzük.

Beállítás: 100°C
Idôtartam: 10–12 perc

3. Ízesítsük sóval és borssal.

Miele tipp

A levesbe tehetünk tojáslepényt,

amit a levessel egyszerre készíthe-

tünk a gôzpárolóban.

Tojáslepény

6 tojás

375 ml tej

1 csipet só

1 csipet szerecsendió

Keverjük össze az összes hozzávalót,

öntsük egy lapos, kivajazott páro-

lóedénybe, fedjük le és toljuk a

párolótérbe. 100 °C-on pároljuk 16-

20 percig.





Egytálételek



Mint a neve is jelzi, elkészítése

nagyon egyszerû: egyetlen edény ele-

gendô az összes hozzávalónak, hiszen

a hús, zöldség, burgonya és társai

együtt párolódva különösen ízletes,

laktató fôfogássá válnak. 

Az egyszerû elkészítés fôleg nagyobb

baráti társaság megvendégelésekor

hasznos. Ezen felül az egytálételek

sokféle módon elkészíthetôk, sôt, 

a vegetáriánus változatok éppoly ízle-

tesek, mint a hússal, kolbásszal, hal-

lal vagy kagylóval készült fogások.

Sok országban – hol egyszerûbb, hol

ünnepibb módon – a menü egyik fô

alappillérét adja.

E G Y T Á L T E L I
Í Z E K K E L
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Kelkáposztás egytál

4 személyre / Párolási Idôtartam: 18-20 perc / Adagonként: 978 kJ / 234 kcal

Hozzávalók:

350 g kelkáposzta
250 g burgonya

250 g sózott oldalas
250 g fûszerezett sertéshús

200 g tejföl
100 ml húsleves

friss zöldfûszerek
só és bors

Elkészítés:

1. A megtisztított kelkáposztát vágjuk
csíkokra, a burgonyát hámozzuk meg és
vágjuk negyedekbe, a sózott oldalast vág-
juk 
kockára és szeleteljük fel a fûszerezett ser-
téshúst.

2. Az összes hozzávalót keverjük össze 
a tejföllel és a húslevessel, majd egy zárt
aljú párolóedényben fôzzük.

Beállítás: 100°C
Idôtartam: 18–20 perc

3. Fûszerezzük sóval és borssal, szórjuk meg
friss zöldfûszerekkel, majd tálaljuk.
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Ratatouille

4 személyre / Párolási Idôtartam: 16-18 perc / Adagonként: 953 kJ/228 kcal

Hozzávalók:

250 g fûszerezett, darált sertés-
hús

1 piros színû paprika
1 sárga színû paprika

1 padlizsán (kb. 250 g)
1 cukkíni (kb. 250 g)

250 g húsos paradicsom
1 hagyma

2 gerezd fokhagyma
só és bors

Tabasco-szósz
1 csomag mélyhûtött zöldfûs-

zer-keverék
100 ml ketchup

2 ek sûrített paradicsom

Elkészítés:

1. A fûszerezett, darált sertéshúsból formáz-
zunk kis gombócokat. A paprikát, padli-
zsánt, cukkínit, paradicsomot, hagymát 
és a fokhagymát vágjuk apróra. Tegyük 
az összes hozzávalót egy zárt aljú pároló-
edénybe és fûszerezzük sóval, borssal,
Tabasco-szósszal és mélyhûtött zöldfû-
szerekkel.

2. Keverjük össze a ketchupot és a sûrített
paradicsomot és pároljuk meg.

Beállítás: 100°C
Idôtartam: 16–18 Minuten

3. Ízesítsük sóval, borssal és Tabasco szóss-
zal.

4. Köretként kínáljunk párolt rizst, amelyet 
a fôfogással együtt elkészíthet. A párolási
idôt lásd a függelékben.
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Zöldbabos egytál bárányhússal

4 személyre / Párolási Idôtartam: 15 perc / Adagonként: 1868 kJ/447 kcal

Hozzávalók:

500 g bárányhús
2 ek napraforgóolaj

1 apróra vágott hagyma
1/2 l zöldségleves

1 ág rozmaring
200 g zöldhüvelyû zöldbab

3 sárgarépa
400 g burgonya

2 újhagyma
só és bors

Elkészítés:

1. Vágjuk a bárányhúst kis kockákra és a tûz-
helyen, napraforgó olajon pirítsuk meg.
Adjuk hozzá a hagymát és pirítsuk a hússal,
majd öntsük fel az egészet húslevessel.

2. A hozzávalókat töltsük egy zárt aljú páro-
lóedénybe. A zöldbabot, sárgarépát és bur-
gonyát vágjuk apróra és adjuk hozzá 
a megmosott rozmaringgal együtt. 
Az összes hozzávalót pároljuk meg.

Beállítás: 100°C
Idôtartam: 15 perc

3. Fûszerezzük sóval és borssal. 
Az újhagymát vágjuk vékony karikákra és
röviddel a tálalás elôtt szórjuk rá.

Miele tipp

A bárányhúst helyettesíthetjük

marhahússal, fûszeres húsgolyókkal

vagy kolbásszal is.
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Törtburgonya káposztával

4 személyre / Párolási Idôtartam:  30-35 perc / Adagonként: 1078 kJ/258 kcal

Hozzávalók:

500 g fejes káposzta
600 g burgonya

1 füstölt kolbász 
vagy 4 darab 

fûszerezett sertéshús
20 g vaj

kevés tej
só és bors

szerecsendió

Elkészítés:

1. A káposztát vágjuk apróra és pároljuk meg
egy perforált aljú párolóedényben.

Beállítás: 100°C
Idôtartam: 10 perc

2. A burgonyát hámozzuk meg, vágjuk negye-
dekbe, és egy perforált aljú párolóedény-
ben a káposztával és a füstölt kolbásszal
vagy fûszerezett sertéshússal együtt párol-
juk.

Beállítás: 100°C
Idôtartam: 20–25 perc

3. Töltsük át egy lábasba, a burgonyát törjük
össze, majd adjuk hozzá a vajat és ízesít-
sük sóval, borssal és szerecsendióval.

Miele tipp

Nem véletlen, hogy táplálkozásunk

egyik fô alkotóeleme a burgonya,

hiszen a könnyen emészthetô szén-

hidrát mellett – amely az emberi

szervezet számára elengedhetetlen

– nagy értékû növényi fehérjét is

tartalmaz. Mindemellett a burgonya

nemcsak a héja alatt, hanem az

egész belsô részében sok vitamint

és ásványi anyagot raktároz. 



Szoljanka

4 személyre / Párolási Idôtartam: 14 perc / Adagonként: 1710 kJ/409 kcal

Hozzávalók:

100 g sovány szalonna
500 g lila hagyma
2 savanyú uborka

2 bécsi kolbász
300 g fôtt marhahús

1 kis doboz sûrített paradicsom
5 ek csípôs ketchup

3/4 l forró húsleves
1 kis üveg kapribogyó

2 babérlevél
100 ml tejföl

2 ek apróra vágott kapor
só és bors

Elkészítés:

1. A szalonnát és a hagymát vágjuk kis 
kockákra, tegyük egy zárt aljú párolóedény-
be, fedjük le és pároljuk meg.

Beállítás: 100°C
Idôtartam: 4 perc

2. A savanyú uborkát, kolbászt és marhahúst
vágjuk apróra és a sûrített paradicsommal,
húslevessel, kapribogyóval, a babérlevéllel
együtt tegyük egy párolóedénybe és fôz-
zük készre.

Beállítás: 100°C
Idôtartam: 10 perc

3. Ízesítsük tejföllel és kaporral, fûszerezzük
sóval és borssal.
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Miele tipp

A szoljanka a borscs mellett 

a leghíresebb orosz leves. Nagyon

különbözô módon készíthetô, a fô

különbség abban áll, hogy hallal

vagy hússal készítik. Eredetileg 

a szoljanka halból, rákból és kagyló-

ból készült. Manapság a húsos szol-

janka terjedt el.
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Vörös sügér egytál

4 személyre / Párolási Idôtartam: 12 perc / Adagonként: 1622 kJ/388 kcal

Hozzávalók:

500 g vörös sügér
citromlé

200 g sárgarépa
200 g zöldborsó

100 g tejföl
100 ml tejszín
2 ek fehérbor

1 ek étkezési keményítô
só, bors, cukor

1 ek kapor

Elkészítés:

1. A vörös sügért egy zárt aljú párolóedény-
ben locsoljuk meg citromlével és ízesítsük
sóval.

2. A sárgarépát vágjuk kockára és a zöldbor-
sóval együtt adjuk a halhoz, majd pároljuk.

Beállítás: 100°C
Idôtartam: 8 perc

3. A többi hozzávalóból keverjünk mártást 
és öntsük a halra. Ismét pároljuk.

Beállítás: 100°C
Idôtartam: 4 perc

4. Ízesítsük sóval és borssal. Köretként rizst
vagy fôtt burgonyát kínáljunk hozzá.

Miele tipp

A vörös sügérnek piros pikkelye 

és fehér, tömör húsa van. Helyette-

síthetô közönséges tôkehallal, ame-

lyet gyakran lebecsülnek, de gôzpá-

rolóban elkészítve nagyon ízletes.
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Puszta egytál

4 személyre / Párolási Idôtartam: 20-25 perc / Adagonként: 1421 kJ/340 kcal

Hozzávalók:

70 g rizs
200 ml zöldségleves

3 ek sûrített paradicsom
75 g sonkaszalonna

1 hagyma
300 g piros színû paprika

250 g paradicsom
250 g füstölt hús

1/4 salátauborka
1/2 üveg paradicsompaprika

só és bors

Elkészítés:

1. Tegyük a rizst, húslevest és sûrített para-
dicsomot egy zárt aljú párolóedénybe és
keverjük össze.

2. Az összes többi hozzávalót a paradicsom-
paprika kivételével vágjunk apróra és 
a paradicsompaprikával együtt adjuk 
a rizshez. Fûszerezzük sóval és borssal,
majd pároljuk. 

Beállítás: 100°C
Idôtartam: 20–25 perc

3. Idônként keverjük meg és friss zöldfûsze-
rekkel megszórva tálaljuk.

Miele tipp

A füstölt húst helyettesíthetjük 250

g darált hússal. Formázzunk kis

golyókat belôle és adjuk a többi

hozzávalóhoz.





Vegetáriánius



A hús nélküli táplálkozás semmikép-

pen sem jelenti a változatosságról 

és az élvezetrôl való lemondást. 

A vegetáriánus fogások választéka

igen széles, hiszen a húsmentes 

a fogások középpontjává, a kulináris

ételsorok fôszereplôjévé más hozzáva-

lók, mint pl. zöldfûszerek és magvak

válnak. Mindegy, hogy tönkölybúzá-

ról, búzáról, rozsról, zabról vagy gers-

lirôl van szó, az egész magvak

ballasztanyagban, vitaminban és

ásványi anyagban gazdagok, ezért

rendkívül egészségesek, valamint

valóságos konyhai átváltozó mûvés-

zek.

FÔSZEREPBEN A ZÖLDFÛSZEREK ÉS A MAGVAK
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Kínai kel tekercsek

4 személyre / Párolási Idôtartam: 22 perc / Adagonként: 1191 kJ / 285 kcal

Hozzávalók:

100 g tönkölybúza dara
100 ml víz

1 piros színû paprika
1 hagyma

1 kínai kel
100 g reszelt sajt

2 ek apróra vágott 
petrezselyem

1 pohár tejföl
1 tojás

só és bors

Elkészítés:

1. A tönkölybúza darát egy zárt aljú pároló-
edényben a vizzel felöntve pároljuk.

Beállítás: 100°C
Idôtartam: 6 perc

2. A paprikát és a hagymát vágjuk kockára,
tegyük egy perforált aljú párolóedénybe és
a tönkölybúzával együtt pároljuk tovább.

Beállítás: 100°C
Idôtartam: 4 perc

3. A kínai kel nagyobb leveleit egy perforált
aljú párolóedényben blansírozzuk.

Beállítás: 100°C
Idôtartam: 2 perc

4. Az összes többi hozzávalót keverjük össze,
fûszerezzük sóval és borssal. Halmozzuk 
a kínai kel levelekre, tekerjük fel és ismét
pároljuk.

Beállítás: 100°C
Idôtartam: 10 perc

5. Köretként kínáljunk salátát.

Miele tipp

A gôzpárolás során egyszerre akár

mindhárom szintet is használhatjuk,

mellyel idôt és energiát takarítunk

meg.
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Zöld szélesmetélt különbözô mártásokkal

4 személyre / Párolási Idôtartam: 12-15 perc

Hozzávalók:

500 g zöld szélesmetélt
víz
só

1 ek olaj

Gorgonzola-mártás:
250 g gorgonzola sajt

250 ml tejszín
125 ml tej

1 ek étkezési keményítô
só, bors, szerecsendió

Bazsalikom-mártás:
2 dl tejföl

1 csomag zöldfûszer
kevés citromlé

só
1 csokor bazsalikom

Elkészítés:

1. A széles metéltet osszuk el 2 párolóedény-
ben és mindegyiket töltsük meg vízzel a
perem alatt 3 cm-ig. Adjuk hozzá a sót, az
olajat, majd fôzzük meg.

Beállítás: 100°C
Idôtartam: 12–15 perc
Adagonként 1931 kJ/462 kcal

2. Gorgonzola-mártás:

A sajtot vágjuk kockára, tegyük egy lábas-
ba és a tûzhelyen alacsony hôfokon 
melegítsük fel. Keverjük bele a tejszínt, 
az étkezési keményítôt és a tejet, majd
állandó keverés közben fôzzük fel. Ízesít-
sük sóval, borssal és szerecsendióval. Ada-
gonként: 1814 kJ/432 kcal

3.  Bazsalikom-mártás:

Vágjuk apróra a bazsalikomot és keverjük
össze az összes hozzávalót. Adagonként:
999 kJ/238 kcal

Miele tipp

Tagliatelle szó szerinti fordításban

metéltet jelent, mely egy észak-

Olaszországból származó széles

metéltet jelent. Nagyság és régiók

szerint különféleképpen nevezik:

Tagliatellini, Tagliatini, Taglierini,

Tagliolini vagy Taglioni.
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Vegetáriánus töltött paprika

4 személyre / Párolási Idôtartam: 50-55 perc / Adagonként: 1743 kJ / 417 kcal

Hozzávalók:

100 g tönköly-dara
100 g zöldségleves

4 paprika
100 g reszelt sárgarépa

100 g kukorica
2 ek kockára vágott paprika

2 hagyma
2 ek vaj

100 g tejföl
4 ek apróra vágott petrezselyem

2 ek reszelt sajt
só, bors, paprika

Mártás:
125 ml zöldséglé

2 ek sûrített paradicsom
100 g tejföl

só, bors, paprika, cukor

Elkészítés:

1. A darát és a húslevest töltsük egy zárt aljú
párolóedénybe és pároljuk meg

Beállítás: 100°C
Idôtartam: 10 perc

2. A paprikát mossuk meg, vágjuk ki 
a csumáját, majd vágjuk kockára. 
A sárgarépával, kukoricával, hagymával és
vajjal együtt tegyük egy zárt aljú edénybe,
takarjuk le hôálló fóliával és pároljuk.

Beállítás: 100°C
Idôtartam: 4 perc

3. Keverjük össze a tejfölt, petrezselymet és
sajtot, ízesítsük sóval, borssal és papriká-
val, forgassuk a zöldség közé és töltsük
meg vele a paprikákat. A megtöltött papri-
kákat perforált aljú edénybe tegyük. Alá
helyezzünk egy zárt aljú edényt, hogy a
kifolyó levet a mártás számára felfogjuk.

Beállítás: 100°C
Idôtartam: 25–30 perc

4. A mártáshoz keverjük össze a zöldséglevet
a sûrített paradicsommal, keverjük bele 
a tejfölt és ízesítsük a fûszerekkel.

5. A töltött paprikához kínáljunk friss zöld-
fûszeres rizst.
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Paradicsom-lecsó

4-6 személyre / Párolási Idôtartam: 4 perc / Adagonként: 371 kJ / 89 kcal

Hozzávalók:

50 g kockára vágott hagyma
80 g sûrített paradicsom

100 ml tejszín
300 g paradicsom

1 gerezd fokhagyma
1 tk balzsamecet

1 tk méz vagy juharszirup
1/2 tk tengeri só

1 csipet bors
30 g zöldfûszer

Elkészítés:

1. A paradicsomot és a fokhagymát vágjuk
apróra.

2. Az összes hozzávalót tegyük egy zárt aljú
edénybe, keverjük össze és pároljuk meg.

Beállítás: 100°C
Idôtartam: 4 perc

3. A zöldfûszereket vágjuk finomra és kever-
jük bele.

4. Kínáljunk hozzá tésztát vagy rizst.
Miele tipp

A lecsót össze is turmixolhatjuk,

ekkor mártásként használhatjuk.
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Rozsfelfújt zöldséggel és juhsajttal

4 személyre / Párolási Idôtartam: 40-45 perc / Adagonként: 1868 kJ / 447 kcal

Hozzávalók:

200 g rozs
200 ml víz
1 hagyma

200 g aszalt paradicsom
1 pohár sûrû tejföl

1 csomag mélyhûtött zöldfûs-
zer-keverék

3 ek sûrített paradicsom
só és bors

1 csomag juhsajt

Elkészítés:

1. A rozst tegyük a vízzel együtt egy zárt aljú
edénybe.

Beállítás: 100°C
Idôtartam: 30–35 perc

2. A hagymát vágjuk vékony karikákra, a 
paradicsomot vékony csíkokra. A sûrû tej-
fölt keverjük össze a zöldséggel, a
zöldfûszerekkel és a sûrített paradicsommal.
Ízesítsük sóval és borssal.

3. A juhsajtot vágjuk kis kockákra és forga-
ssuk óvatosan bele. Terítsük a masszát 
a rozsra és pároljuk meg.

Beállítás: 100°C
Idôtartam: 10 perc

Miele tipp

Kiegészítésként adhatunk hozzá

szeletekre vágott cukkínit.



Teljes kiôrlésû tészta paradicsommártásban

4 személyre / Párolási Idôtartam: 10 perc / Adagonként: 1985 kJ / 475 kcal

Hozzávalók:

500 g teljes kiôrlésû lisztbôl
készült tészta

1/2 tk tengeri só
víz

Mártás:
50 g hagyma

250 g hámozott paradicsom
1-2 gerezd fokhagyma

2 ek köles
250 ml paradicsomlé

1/2 tk tengeri só
1 csipet bors

1 csipet koriander
1 kevés Tabasco szósz

50 ml tejszín

Elkészítés:

1. A tésztát a sóval együtt tegyük egy zárt
aljú edénybe és töltsük fel vízzel a perem
alatt 3 cm-ig.

Beállítás: 100°C
Idôtartam: 7–10 perc

2. A hagymát és a paradicsomot vágjuk 
kockára, a fokhagymát vágjuk apróra, 
a kölest ôröljük finomra. A hozzávalókat
keverjük össze és öntsük fel paradicsomlé-
vel, majd fûszerezzük a többi hozzávaló-
val. Az összes hozzávalót tegyük egy zárt
aljú edénybe és a tésztával együtt fôzzük.

Beállítás: 100°C
Idôtartam: 10 perc

3. Vegyes salátát kínáljunk hozzá.

Miele tipp

A tészta fôzésénél vegyük figye-

lembe a gyártó javaslatait.
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Héjában fôtt burgonya mártással

4 személyre / Párolási Idôtartam: 28-30 perc

Hozzávalók:  

750 g burgonya

Mártás 1:
200 g margarin

150 g sovány túró
50 g joghurt (1,5 %)
1 piros színû paprika
1 sárga színû paprika

1 póréhagyma
1 ek zöldbors

1/2 csokor metélôpetrezselyem
2 ek mustár

só és bors

Mártás 2:
250 g sovány túró

100 g tejföl
1 finomra vágott hagyma

1 gerezd zúzott fokhagyma
2 ek apróra vágott zöldfûszer

só és bors

Mártás 3:
1 csomag friss sajt

100 g tejföl
150 g füstölt lazac

só és bors
apróra vágott kapor

Elkészítés:

1. A burgonyát kefével alaposan mossuk meg,
és tegyük hámozatlanul egy perforált aljú
párolóedénybe.

Beállítás: 100°C
Idôtartam: 28–30 perc
Adagonként: 542 kJ/129 kcal

2. Mártás 1:
Vágjuk apróra a paprikát, póréhagymát,
borsot és metélôhagymát. A hozzávalókat
keverjük össze és ízesítsük sóval, borssal.
Adagonként: 290 kJ/69 kcal

3. Mártás 2:
Az összes hozzávalót keverjük össze, íze-
sítsük sóval és borssal. 
Adagonként: 626 kJ/149 kcal

4. Mártás 3:
Keverjük össze a friss sajtot, a tejfölt és 
a csíkokra vágott füstölt lazacot. Ízesítsük
sóval, borssal és szórjuk meg kaporral.
Adagonként:  1155 kJ/275 kcal

Miele tipp

Füstölt lazac helyett használhatunk

rákot is.
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Köles felfújt

4 személyre / Párolási Idôtartam: 50-55 perc / Adagonként: 3064 kJ / 733 kcal

Hozzávalók:

250 g köles
250 ml víz
1 hagyma

20 g vaj
200 g csiperke gomba

1 szál póréhagyma
1 sárgarépa
1 karalábé
1/4 karfiol

3 tojás
2 dl tejföl
1/4 l tejföl

200 g reszelt 
ementáli sajt

1 csomag mélyhûtött zöldfûs-
zer-keverék 

(8 zöldfûszer)
só és bors

Elkészítés:

1. A kölest a vízzel együtt tegyük egy zárt
aljú edénybe és pároljuk meg.

Beállítás: 100°C
Idôtartam: 30 perc

2. A hagymát vágjuk kockára és a vajjal egy-
ütt tegyük egy zárt aljú edénybe, fedjük le
és a kölessel együtt pároljuk készre.

Beállítás: 100°C
Idôtartam: 4 perc

3. Vágjuk a gombát szeletekre, a hagymát
vékony karikákra, a karalábét és a sárgaré-
pát kis kockákra. A karfiolt szedjük rózsái-
ra és a párolt hagymával együtt adjuk 
a köleshez.

4. A többi hozzávalót keverjük össze és adjuk
a köles-zöldség masszához. Fûszerezzük
sóval és borssal és pároljuk meg.

Beállítás: 100°C
Idôtartam: 15–20 perc
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Keleti zöldségtál

4 személyre / Párolási Idôtartam: 15 perc / Adagonként: 1329 kJ / 318 kcal

Hozzávalók:

1 padlizsán
1 nagy cukkíni

2 közepes hagyma
200 g csiperke gomba

1 gerezd fokhagyma
1 ek olívaolaj

1 tk levesfûszer
1 késhegynyi fahéj

1 tk curry
1 késhegynyi kakukkfû

1 tk oregánó
1 kis doboz 

darabolt paradicsom
3 ek vörösbor
270 g burizs 

(árpagyöngy)
500 ml víz
1 csipet só

Elkészítés:

1. A padlizsánt hosszában vágjuk félbe, majd
a cukkínivel és a hagymával együtt vágjuk
kb. 1 cm vastag szeletekre.

2. A gombát vágjuk félbe, a fokhagymát vág-
juk finomra, az olívaolajat, levesfûszert,
fahéjat, curry-t, kakukkfüvet és oregánót
keverjük össze, tegyük egy zárt aljú edé-
nybe és szórjuk bele a darabokra vágott
paradicsomot. Rétegezzük rá az apróra
vágott zöldségeket és locsoljuk meg vörös-
borral.

3. Egy másik zárt aljú edénybe tegyük 
a burizst a vízzel és sóval együtt 
és pároljuk meg.

Beállítás: 100°C
Idôtartam: 15 perc

Miele tipp

A burizs elôkezelt, erôsen hántolt

árpa, magas fehérje és B-vitamin

tartalommal. Burizs helyett használ-

hatunk rizst is.





Halak



A halételek a testnek és a léleknek

egyaránt balzsamot jelentenek. 

A tengeri halak nagy mennyiségben

tartalmaznak jódot, vitaminokat, érté-

kes fehérjéket és egészséget megôrzô

omega-3 zsírsavat a testi egészség,

valamint a koncentrációképesség,

emlékezô képesség és a kedélyállapot

javításához. Mint sokoldalú és össze-

tett, kalóriaszegény étel, a halas fogá-

sok fogyasztása minden szempontból

elônyös. Természetesen ilyen sok elôny

mellett is örömmel állapítjuk meg,

hogy a német Táplálkozástudományi

Társaság hetente két halas étel fogy-

asztását javasolja.

A HORGÁSZAT DÍCSÉRETE
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Nyelvhal-filé rákmártásban

4 személyre / Párolási Idôtartam: 4-6 per / Adagonként: 798 kJ / 190 kcal

Hozzávalók:

500 g tengeri nyelvhal filé
citromlé

só és bors
250 g mélyhûtött rák

100 ml hallé
2 tk mélyhûtött kapor

2-3 ek sûrû tejföl
fehérbor vagy citrom

Pezsgô-mártás:
1 ek vaj

1 póréhagyma
300 ml pezsgô
250 ml tejszín

só és bors
kevés citromlé

2 ek nagyon hideg vaj
1 ek turbolya

Elkészítés:

1. A megtisztított nyelvhalat locsoljuk meg
citromlével, ízesítsük sóval és borssal. 

2. Az összes hozzávalót tegyük egy zárt aljú
edénybe és pároljuk.

Beállítás: 85°C
Idôtartam: 4–6 perc

3. Párolás után keverjük bele a sûrû tejfölt 
és ízesítsük fehérborral vagy citrommal.
Igény szerint a mártást mártásporral sûrí-
thetjük.

4. Pezsgô-mártás: 
A vajat forrósítsuk fel egy serpenyôben, 
és a kis kockákra vágott póréhagymát
pirítsuk meg benne.

Adjuk hozzá a pezsgôt, és fôzzük addig,
míg a térfogata kb. felére csökken. Passzí-
rozzuk át egy szûrôn.

Adjuk hozzá a tejszínt és ismét sûrítsük
be, ízesítsük sóval, borssal és kevés
citromlével. A vajat darabonként verjük
hozzá. 

A turbolyát tálalás elôtt adjuk a szószhoz.
Adagonként  1237 kJ/290 kcal

Miele tipp

A tengeri nyelvhal szeleteket

helyettesíthetjük sima lepényhallal.
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Curry-s hal ôszibarackkal

4 személyre / Párolási Idôtartam: 15 perc / Adagonként: 969 kJ/232 kcal

Hozzávalók:

400 g lesôharcsa
3 ek szójaszósz

1 ek zöldcitrom-lé
só és bors

kevés friss gyömbér
1 gerezd fokhagyma
2 ek kókuszreszelék

200 ml kókusztej
2 ek curry

1 chili paprika
1 csomó újhagyma

2 ôszibarack

Elkészítés:

1. A harcsát tisztítsuk meg, daraboljuk fel, 
és szójaszósszal, zöldcitromlével, sóval 
és borssal fûszerezzük.

2. A gyömbért hámozzuk meg és reszeljük le,
a fokhagymát vágjuk apróra. A chili papri-
kát magozzuk ki és vágjuk apróra. 

3. Az ôszibarack kivételével tegyük 
a hozzávalókat egy zárt aljú párolóedénybe,
és pároljuk meg.

Beállítás: 100°C
Idôtartam: 10 perc

4. Az újhagymát tisztítsuk meg és vékonyan
karikázzuk fel, az ôszibarackot hámozzuk
meg és vágjuk kockára, majd a többi hoz-
závalóhoz adva együtt pároljuk tovább.

Beállítás: 100°C
Idôtartam: 5 perc

Miele tipp

A lesôharcsa 3 m hosszúra is meg-

nôhet, a súlya pedig a 150 kg-ot is

elérheti, azonban kb. 3 kg súlyig 

a legízletesebb. 

A tavak fenekén, mély folyókban 

és tengerekben él. 

Jellemzôje a hosszú bajusz 

és a pikkelytelen bôr.
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Hozzávalók:

4 tengeri nyelvhal filé
fél citrom leve

8 vékony szelet lazac
só

bors
citromhéj vagy kapor

40 g kaviár
4 citromszelet

4 salátalevél

Tojásos tejszínkrém:
3 tojássárgája
250 ml tejszín
kevés fehérbor

só
fehérbors

Zubereitung:

1. A tengeri nyelvhal-filét vágjuk félbe, öblít-
sük le folyó víz alatt, töröljük szárazra és
locsoljuk meg citromlével.

2. A lazacszeleteket vágjuk ugyanakkora dar-
abokra, és helyezzünk egyet-egyet 
a félbe vágott tengeri nyelvhal-filékre,
ízesítsük sóval, borssal és citromhéjjal
vagy kaporral. A halszeleteket tekerjük fel,
tûzzük össze fogpiszkálóval és fektessük
egymás mellé egy kivajazott, perforált aljú
edénybe.

Beállítás: 85°C
Idôtartam: 7–10 perc

3. A kaviárt osszuk szét a haltekercsekre,
tálaljuk citromszelettel és salátalevéllel
díszítve.

4. Tojásos tejszínmártás: 
A tojássárgáját a tejszínnel verjük fel és
állandó keverés közben lassan forraljuk fel.
A mártást húzzuk le a tûzhelyrôl, keverjük
el egy kevés fehérborral, ízesítsük sóval és
fehérborssal.

5. A nyelvhal-tekercseket tálaljuk tojásos
tejszínkrémmel és köretként adjunk hozzá
vajas rizst és salátát.

Töltött nyelvhal-tekercsek tejszínmártással

4 személyre / Párolási Idôtartam: 7-10 perc / Adagonként: 1818 kJ/435 kcal
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Vörös sügér mogyoróvajjal

2 személyre / Párolási Idôtartam: 10 perc / Adagonként: 1020 kJ/244 kcal

Hozzávalók:

200 g mélyhûtött leveles spenót
350 g vörös sügér filé

citromlé
só és bors
3 ek olaj
1 ek vaj

3 ek durvára vágott mogyoró
szerecsendió

Elkészítés:

1. A leveles spenótot olvasszuk fel, kissé
vágjuk össze, majd tegyük egy perforált
aljú párolóedénybe.

2. Tisztítsuk meg a halat, fûszerezzük citrom-
lével, sóval, borssal, és a spenótra téve
pároljuk meg.

Beállítás: 100°C
Idôtartam: 10 perc

3. Forrósítsuk fel egy serpenyôben az olajat
és a vajat, és közepes hôfokon pirítsuk
meg benne a mogyorót. Szerecsendióval,
sóval és borssal fûszerezzük.

4. A halat helyezzük elômelegített tányéro-
kra, a spenótot ízesítsük a fenti fûszerek-
kel és rendezzük a hal mellé. 
A haldarabokat öntsük le forró mogyoró-
vajjal.

5. Köretként kínáljunk hozzá burgonyát.

Miele tipp

Tányérmelegítés. Jó éttermekben

az ételt mindig elômelegített tányé-

ron kapja az ember. Hogy otthon is

forrón élvezhessük az ételt, javasol-

juk a Miele beépíthetô edénymele-

gítô beszerzését. 

Ha nem áll rendelkezésünkre 

ez a készülék, a tányérokat 

a legalacsonyabb fokozatra állított

sütôben is elômelegíthetjük.
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Lepényhaltekercsek pikáns öntettel

4 személyre / Párolási Idôtartam: 6-8 perc / Adagonként: 1373 kJ/327 kcal

Hozzávalók:

500 g lepényhal filé
citromlé

mustár és torma
4 kis csemegeuborka

2 kis hagyma
150 ml hallé

100 ml fehérbor
1 ek mélyhûtött kapor

20 g vaj
20 g liszt

50 g tejföl
só és bors

Elkészítés:

1. A lepényhal filét tisztítsuk meg, fûszerez-
zük sóval, borssal és citromlével, kenjük
meg mustárral és tormával.

2. A csemegeuborkát vágjuk csíkokra, 
a hagymát finomra és mindkettôt szórjuk 
a halszeletekre. A szeleteket tekerjük fel,
rögzítsük fogpiszkálóval, és tegyük egy
perforált aljú edénybe.

3. A hallevet, fehérbort és kaprot tegyük egy
zárt aljú edénybe.

4. A vajat gyúrjuk össze a liszttel, formázzunk
kis golyókat, tegyük a lébe és fôzzük meg.

5. A halat és a levet párhuzamosan készítsük.

Beállítás: 85°C
Idôtartam: 6–8 perc

6. Keverjük bele a tejfölt, ízesítsük sóval,
borssal és ízlés szerint fehérborral.
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Kagyló

4 személyre / Párolási Idôtartam: 6-7 perc / Adagonként: 1634 kJ/391 kcal

Hozzávalók:

2 kg friss kagyló
1 szál póréhagyma

1 nagy sárgarépa
1/2 l fehérbor

1 tk szemes bors
2 ek apróra vágott petrezselyem

Elkészítés:

1. A kagylót néhány órán keresztül bô, hideg
vízben hagyjuk állni (a vizet legalább két-
szer cseréljük ki). Ezt követôen a kagyló-
kat alaposan keféljük le, a szakállszálakat
távolítsuk el és még egyszer alaposan
öblítsük le.

Csak az összezárt héjú kagylót fogyasszuk!

2. A póréhagymát és a sárgarépát vágjuk dar-
abokra, tegyük a kagylóval, borral 
és szemes borssal együtt két zárt aljú edé-
nybe és pároljuk meg.

Beállítás: 90°C
Idôtartam: 10–12 perc

3. A kagylót a lével együtt tegyük 
és petrezselyemmel megszórva tálaljuk.

4. Köretként bagettet kínáljunk hozzá.

Miele tipp

Kagyló. Sokféle kagyló létezik. 

A friss kagylót a szorosan összezárt

héjról lehet megismerni, amelynek

élénk a színe és a tenger illata érzô-

dik rajta.
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Tôkehalfilé tárkonymártásban

4 személyre / Párolási Idôtartam: 5-6 perc / Adagonként: 1446 kJ/346 kcal

Hozzávalók:

4 tôkehal filé
3 ág tárkony

1 salotta hagyma
20 g vaj

100 ml száraz vermut
1 pohár fôzôtejszín/

sûrû tejföl
1-2 tk tárkonyecet

só
cayenne bors

Elkészítés:

1. A megsózott tôkehal filét egy zárt aljú
párolóedényben pároljuk meg.

Beállítás: 100°C
Idôtartam: 4 perc

2. Vágjuk a tárkonyt apróra, a salotta hagy-
mát kockázzuk fel. A tárkony felét és a
salottát vajban pirítsuk meg a tûzhelyen.

3. Adjuk hozzá a vermutot és addig fôzzük,
míg a térfogata a felére nem csökken. 
A mártás szûrjük át és öntsük vissza a
lábasba.

4. Adjuk hozzá a fôzôtejszínt/sûrû tejfölt 
és fôzzük össze. Keverjük bele a tárkony-
ecetet, majd ízesítsük sóval és cayenne
borssal.

5. Tálalás elôtt adjuk hozzá a maradék 
tárkonyt. Öntsük a halra a mártást 
és így tálaljuk.



Miele tipp

Tengeri ördög vargányamártással

4 személyre / Párolási Idôtartam: 12-14 perc / Adagonként: 1279 kJ/306 kcal

Hozzávalók:

30 g szárított vargánya
100 g kockára vágott 

salotta hagyma
20 g vaj

4 tengeri ördög filé, darabon-
ként 150 g 

1 citrom leve
150 ml húsleves

2 ek fehérbor
150 g sûrû tejföl

50 ml tejszín
só és bors

Elkészítés:

1. A vargányát éjszakára áztassuk be, majd
csepegtessük le és vágjuk apróra.

2. A kockára vágott salotta hagymát tegyük 
a vajjal együtt egy zárt aljú edénybe és
lefedve pároljuk.

Beállítás: 100°C
Idôtartam: 4 perc

3. Adjuk hozzá az apróra vágott gombát 
és hagyjuk állni 2 percig.

4. A halról távolítsuk el a bôrt, locsoljuk meg
citromlével, majd a húslevessel és a fehér-
borral együtt egy zárt aljú edényben párol-
juk.

Beállítás: 90°C
Idôtartam: 8–10 perc

A halat tartsuk melegen.

5. A tûzhelyen a lébôl, párolt póréhagymából,
tejfölbôl és tejszínbôl készítsünk mártást,
ízesítsük sóval és borssal és öntsük a halra. 

6. Köretként kínáljunk hozzá vadrizzsel
kevert rizst és brokkolit.
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A vargányát különlegesen finom

aromája miatt úri gombának is

hívják. Meglehetôsen ritka, ennek

megfelelôen drága is. 

A vargánya szezonja nyáron van.
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Tengeri lazacfilé kertészné módra

4 személyre / Párolási Idôtartam: 12-15 perc / Adagonként: 1647 kJ/394 kcal

Hozzávalók:

1 kg tengeri lazac filé
3 ek citromlé

300 g póréhagyma
300 g sárgarépa

200 g zeller
1/8 l fehérbor

só és bors
3 szelet gouda sajt

Elkészítés:

1. A lazacfilét tisztítsuk meg, töröljük szá-
razra, locsoljuk meg citromlével, majd
tegyük egy zárt aljú edénybe.

2. Vágjuk a póréhagymát karikára, a sárgaré-
pát és a zellert csíkokra és szórjuk a halra.
Öntsünk rá fehérbort, ízesítsük sóval és
borssal, borítsuk be sajttal és pároljuk
meg.

Beállítás: 100°C
Idôtartam: 12–15 perc

3. A mártást sóval és borssal ízesíthetjük.

4. Köretként kínáljunk fôtt burgonyát.

Miele tipp

Borajánlat. Ehhez a fogáshoz rizlin-

get ajánlunk. Ez a könnyû bor,

amely friss, pezsgô, enyhén savany-

kás ízérôl ismert, nagyszerûen illik

mindenfajta halételhez.
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Omlett északi tengeri rákkal

4 személyre / Párolási Idôtartam: 12 perc / Adagonként: 999 kJ/239 kcal

Hozzávalók:

8 tojás
8 ek tej

só és bors
100 g északi tengeri rák

10 g vaj

Elkészítés:

1. Keverjük össze a tojást, tejet, sót 
és borsot, majd adjuk hozzá a rákot.

2. Egy zárt aljú edényt kenjünk ki vajjal 
és öntsük bele a masszát. Zárjuk le egy
lapos párolóedénnyel vagy hôálló fóliával
és pároljuk meg.

Beállítás: 100°C
Idôtartam: 12 perc

3. A megszilárdult masszát jól keverjük át
egy villával.

Miele tipp

Az északi tengeri rákot helyettesí-

thetjük 100 g kockára vágott son-

kaszalonnával, 100 g kockára vágott

fôtt sonkával vagy 100 g kockára

vágott paprikával is. 

Mutatós, ha tálalás elôtt az omlet-

tet metélôhagymával vagy kaporral

megszórjuk.
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Pisztráng fehérboros öntettel

4 személyre / Párolási Idôtartam: 12-15 perc / Adagonként: 1755 kJ/420 kcal

Hozzávalók:

A pecsenyeléhez:
450 ml fehérbor

150 ml fehér balzsamecet
150 ml víz

1 citrom
2 sárgarépa

1 tk szemes feketebors
4 ág petrezselyem

4 ág kakukkfû
6-8 szegfûszeg

4 pisztráng
só és bors

75 g vaj
6 ek pecsenyelé
citromszeletek

Elkészítés:

1. Hámozzuk meg a citromot, a sárgarépát
szeleteljük fel és a pisztrángot tisztítsuk
meg.

2. A fehérbort, ecetet, vizet, citromhéjat,
sárgarépát, zöldfûszereket, fûszereket
szórjuk a pisztrángra és egy zárt aljú páro-
lóedényben pároljuk.

Beállítás: 90°C
Idôtartam: 12–15 perc

3. A vajat 6 ek lében forrósítsuk fel, öntsük a
pisztrángra és díszítsük citromszeletekkel.

4. Köretként kínáljunk hozzá apróra vágott
zöldfûszerekkel kevert rizst.



Miele tipp

Párolt tôkehal mustárhabbal

4 személyre / Párolási Idôtartam: 10-12 perc / Adagonként: 727 kJ/174 kcal

Hozzávalók:

500 g foltos tôkehal
250 g hallé

125 ml fehér bor
200 g leveszöldség

1 tk halfûszer

Mártás:
3 tojássárgája

3 ek hallé
3 ek fehérbor

1 tk csípôs mustár
2 ek mustármag

2 ek tejföl
bors, só, cukor

fehérbor

Elkészítés:

1. A halat tisztítsuk meg és ízesítsük citrom-
lével valamint sóval.

2. A leveszöldséget tisztítsuk meg és vágjuk
apróra.

3. Az összes hozzávalót tegyük egy zárt aljú
edénybe és pároljuk meg.

Beállítás: 100°C
Idôtartam: 10–12 perc

4. A tojássárgáját a hallével és a fehérborral
gôz fölött verjük habosra.

Forgassuk bele a mustárt és a tejfölt, ízesít-
sük sóval, borssal, cukorral és fehérborral.

5. Köretként kínáljunk hozzá kapros burgo-
nyát és uborkasalátát.

A foltos tôkehalat helyettesíthetjük

vörös sügérrel.

Mustár. A mustármag európai fûs-

zer, amelyet fôként mustár, mártá-

sok, páclevek és saláták készítésé-

hez használnak, de ehetjük kolbász-

hoz, halhoz és húshoz is.
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Lazac póréhagymával fehérboros mártásban

4 személyre / Párolási Idôtartam: 10 perc / Adagonként: 1178 kJ/282 kcal

Hozzávalók:

2 szál póréhagyma
2 salotta hagyma

1 ek vaj
500 g lazacfilé

só és bors

Fehérbor-mártás:
125 ml fehérbor

3-4 ek hallé
30 g hideg vaj

1 ek kapor

Vermut-mártás változat:
200 ml halleves

100 ml száraz vermut
2 tojássárgája

2 ek tejföl
1 ek száraz vermut

só
citrombors

1 ek apróra vágott turbolya

Elkészítés:

1. A póréhagymát vágjuk vékony csíkokra, 
a salottahagymát kockára, majd a vajjal
együtt mindkettôt lefedve pároljuk egy
zárt aljú edényben.

Beállítás: 100°C
Idôtartam: 4 perc

2. A lazacfilét osszuk 4 adagra és helyezzük a
zöldségekre. Fûszerezzük sóval és borssal.

Beállítás: 100°C
Idôtartam: 6 perc

3. A fehérbort a hallével a tûzhelyen forrósít-
suk fel, a vajat darabonként keverjük bele
és ízesítsük sóval és borssal. Díszítsük
kaporral.

4. A halat a zöldséggel és a mártással ren-
dezzük el egy tányéron. Köretként kínál-
junk hozzá vadrizst.

Készíthetjük vermut-mártással is:

A hallevet a vermuttal a tûzhelyen addig
fôzzük, míg a térfogata a felére nem csök-
ken.

A tojássárgáját keverjük össze a tejföllel,
1 ek vermuttal, majd keverjük a tûzhelyrôl
levett mártásba.

Ízesítsük sóval és citromborssal, végül
adjuk hozzá az apróra vágott turbolyát.
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Curry-s hal thai módra

4 személyre / Párolási Idôtartam: 11 perc / Adagonként: 1270 kJ/304 kcal

Hozzávalók:

50 g vaj
50 g liszt

400 ml kókusztej
1 hagyma

20 g vaj
2 paradicsom

15 g curry-krém
1/2 citrom leve

10 ml szójaszósz
1 ek koriander

500 g halfilé

Elkészítés:

1. Vajat fôzôlapon, egy edényben felmelegí-
tünk, liszttel megszórjuk, hozzáadjuk a
kókusztejet, majd összefôzzük.

2. Kockára vágott hagymát egy zárt aljú
párolóedényben, vajban lefedve párolunk. 

Beállítás: 100°C
Idôtartam: 4 perc

3. A vajban párolt hagymához hozzáadjuk a
kockákra vágott paradicsomot, és felöntjük
a szósszal. Curry-krémmel, citromlével,
szójaszósszal és korianderrel ízesítjük.

4. A felkockázott halfilére ráöntjük a fûszeres
szószt, majd lefedve pároljuk.

Beállítás: 100°C
Idôtartam: 7 perc

5. Köretként párolt rizst ajánlunk.

Miele tipp

A curry-krém csak részben helyette-

síthetô curry-porral. 

Ezt a specialitást különbözô válto-

zatokban az Ázsia boltokban 

és a széles választékkal rendelkezô

szupermarketben kaphatunk.
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Pisztránggal töltött paprika

4 személyre / Párolási Idôtartam: 39 perc / Adagonként: 915 kJ/219 kcal

Hozzávalók:

4 paprika
10 g vaj

1 kockára vágott hagyma
100 g tönkölydara

100 ml zöldségleves
1 kis cukkíni

100 g füstölt pisztrángfilé
50 g reszelt gouda sajt

só és bors
2 ek zöldségkrém

Elkészítés:

1. A paprikát mossuk meg, vágjuk le 
a tetejét, magozzuk ki és a levágott részt
vágjuk kockára.

2. A vajat és a hagymát zárt aljú edényben
összekeverve lefedve pároljuk.

Beállítás: 100°C
Idôtartam: 4 perc

Végül adjuk hozzá a kockára vágott papri-
kát.

3. A tönkölydarát és a zöldséglevest tegyük
egy zárt aljú edénybe és fôzzük meg.

Beállítás: 100°C
Idôtartam: 10 perc

4. Közben a cukkínit vágjuk kockákra, 
a pisztrángfilét kis darabokra és a gouda
sajttal együtt adjuk a fôtt tönkölydarához.
Ízesítsük sóval és borssal, majd töltsük 
a paprikákba.

5. A töltött paprikákat állítsuk egy zárt aljú
edénybe, amelyet a középsô szintre tes-
zünk, alá pedig toljuk be a hagymával és
paprikával teli edényt.

Beállítás: 100°C
Idôtartam: 25 perc

6. A felfogott levet öntsük egy lábasba 
és turmixoljuk össze.

7. Keverjük bele a sûrített zöldséget, fôzzük
fel és ízesítsük sóval és borssal.

8. Köretként kínáljunk hozzá barnarizst.





Húsok



A húsos fogások a Miele gôzpárolóban

elkészítve különösen finomak, szafto-

sak és ízletesek, mindezek mellett

ráadásul biztosan sikerülnek. A tápan-

yagok – értékes fehérje, vitaminok és

ásványi anyagok a szárnyasokban, B-

vitamin a sertéshúsban 

és a marhahús magas vastartalma –

messzemenôkig megôrzôdnek. A hús

gôzpárolásánál keletkezô húskivonat

és zsír kiváló pecsenyelé. Ha a húst

meg szeretnénk pirítani, azt elôször a

tûzhelyen tegyük meg, majd a gôzzel

pároljuk készre.

AZ ÉL ET KEGYETLEN
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Spenóttal töltött pulykatekercs

4 személyre / Párolási Idôtartam: 32-40 perc / Adagonként: 1133 kJ/271 kcal

Hozzávalók:

300 g mélyhûtött 
leveles spenót

só, bors, szerecsendió
2 gerezd fokhagyma

4 vékony szelet pulykamell
125 ml csirkehúsleves

3 ek tejszín
2 ek mártáspor

sherry

Elkészítés:

1. Olvasszuk fel a spenótot.

Beállítás: 60°C
Idôtartam: 20–25 perc

2. A felolvasztott spenótot ízesítsük sóval,
borssal és szerecsendióval. A fokhagymát
vágjuk apróra és adjuk hozzá.

3. A spenóttölteléket terítsük a pulykaszele-
tekre, szorosan tekerjük fel és kössük át
konyhai zsineggel.

4. A csirkehúslevest öntsük egy zárt aljú edé-
nybe, ízesítsük tejszínnel, sóval, borssal és
szerecsendióval. A tekercseket helyezzük
bele és pároljuk meg.

Beállítás: 100°C
Idôtartam: 12–15 perc

5. A húslevest szûrjük egy lábasba, sûrítsük
mártásporral és ízesítsük sherry-vel.

6. Tálaláskor öntsük a mártást a tekercsekre.
Köretként kínáljunk hozzá vadrizst vagy
fôtt burgonyát.

Miele tipp

Különleges ízhatás eléréséhez

adjunk hozzá 8, apróra vágott szar-

dellafilét. Pulykaszelet helyett hasz-

nálhatunk csirkemellet vagy borjús-

zeletet is.
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Pulykamell zöldségágyon

4 személyre / Párolási Idôtartam: 10 perc / Adagonként: 2403 kJ/575 kcal

Hozzávalók:

750 g pulykamell
só és bors

kevés curry
1 pohár tejszín

2 szál póréhagyma
3 sárgarépa

1 darab zöldfûszeres friss sajt

Elkészítés:

1. A pulykamellet vágjuk csíkokra, fûszerez-
zük sóval, borssal és kevés curry-vel. 
A tejszínnel együtt tegyük egy zárt aljú
párolóedénybe.

Beállítás: 100°C
Idôtartam: 10 perc

2. Közben a póréhagymát és a sárgarépát
vágjuk 4 cm hosszú, vékony csíkokra. 
A zöldségeket az utolsó 2 percben adjuk 
a mártáshoz és pároljuk együtt a hússal.

3. A teljes párolási idô letelte után a mártás
sûrítésére keverjük bele a zöldfûszeres
friss sajtot.

Miele tipp

Vékony sárgarépacsíkok. Vékony

sárgarépacsíkok elôállításához zöld-

séghámozóval hosszában vágjunk le

a répáról keskeny szeleteket és eze-

ket vágjuk egy éles késsel vékony

csíkokra.
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Színes szárnyas-nyárs „Balsamico” mártással

4 személyre / Párolási Idôtartam: 7-10 perc / Adagonként: 1075 kJ/256 kcal

Hozzávalók:

4 csirkemell filé
1 piros színû paprika
1 zöld színû paprika

Mártáshoz:
3 ek cukor

1 ek vaj
4 ek tyúkhúsleves

4 ek chili-szósz
2 ek balzsam-ecet

1 ek szezámmag
só

Elkészítés:

1. Folyó víz alatt öblítsük le a húst, töröljük
szárazra és vágjuk 3 x 3 cm nagyságú kok-
kákra.

2. A paprikát csumázzuk ki, alaposan mossuk
meg, távolítsuk el a magokat és ereket,
majd vágjuk  3 x 3 cm nagyságú kockákra.

3. A hús- és paprikakockákat váltakozva tûz-
zük fel egy fapálcikára. A nyársakat
helyezzük egy kizsírozott, perforált aljú
párolóedénybe és pároljuk meg.

Beállítás: 100°C
Idôtartam: 7–10 perc

4. Karamellizáljuk a cukrot egy lábasban,
majd húzzuk az edényt félre a fôzôlapról.
Keverjük bele a vajat és a húslevest, majd
ismét állítsuk a fôzôlapra és állandó keve-
rés közben 2-3 percig gyenge tûzön forral-
juk. Keverjük bele a chili-szószt, 
a balzsam-ecetet és a szezámmagot. Íze-
sítsük sóval.

Miele tipp

Balzsamecet A balzsamecet savtar-

talma csak 3 % és ezzel különleges

helyet foglal el az ecetek között. Az

üzletek polcain ugyan az ecetek

között kap helyet, de a címkéjén

legtöbbször a „Modena-i salátafûs-

zer” vagy „condimento 

a base ci moster” (szôlômust alapú

fûszer) áll. A folyadék sötétbarna

színû, intenzíven édes illatú és

gyengén savas.
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Königsberg-i fasírt

4 személyre / Párolási Idôtartam: 10-12 perc /  Adagonként: 2036 kJ/487 kcal

Hozzávalók:

500 g darált hús
1 hagyma

1 tojás
1 zsemle

só és bors
40 g vaj

40 g liszt
400 ml húsleves
1 ek kapribogyó

1 ek apróra vágott metélôha-
gyma

Elkészítés:

1. A zsemlét áztassuk vízbe, keverjük össze a
darált hússal, tojással és az apróra vágott
hagymával. Fûszerezzük sóval és borssal.

2. A masszából formázzunk 12 gombócot.

3. A vajból és a lisztbôl szintén formázzunk
kis gombócokat.

4. Az összes gombócot tegyük egy zárt aljú
edénybe, öntsük rá a húslevest és fôzzük
meg.

Beállítás: 100°C
Idôtartam: 10–12 perc

5. A mártást keverjük simára, adjuk hozzá 
a kapribogyót és ízesítsük. Szórjunk rá
apróra vágott metélôhagymát.

6. Köretként kínáljunk hozzá rizst.

Miele tipp

A Königsberg-i fasírt olyan recept,

amelynek feltalálója ismeretlen. 

A hagyomány szerint a keleti poros-

zok hagyományos ünnepi eledele

volt, késôbb azonban egész Néme-

tországban nemzeti étellé vált.



Miele tipp

Vagdaltfelfújt cukkínivel

4 személyre / Párolási Idôtartam: 10-12 perc / Adagonként: 1717 kJ/411 kcal

Hozzávalók:

300 g hagyma
1 ek olaj

500 g darált marhahús
só és bors

oregánó
4 ek sûrített paradicsom

300 g paradicsom
250 g cukkíni

60 g tejföl
1 ek mélyhûtött bazsalikom

1 ek apróra vágott petrezselyem
1 ek apróra vágott kapor

250 g mozzarella sajt

Elkészítés:

1. A hagymát vágjuk kockákra és pirítsuk
meg az olajban. A darált marhahúst szin-
tén pirítsuk meg és fûszerezzük sóval,
borssal, oregánóval, sûrített paradicsom-
mal. 
A hozzávalókat tegyük egy zárt aljú edé-
nybe.

2. A paradicsomot és a cukkínit vágjuk szele-
tekre, és legyezô alakban helyezzük 
a húsra.

3. Szórjuk rá a kockára vágott mozzarella saj-
tot. A tejfölt keverjük össze a bazsalikom-
mal, petrezselyemmel és kaporral, öntsük a
sajtra és pároljuk meg.

Beállítás: 100°C
Idôtartam: 10–12 perc

4. Köretként kínáljunk hozzá rizst vagy tész-
tát.
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A darált hús a nagy felülete miatt

gyorsan romlandó, a hûtôszekrény-

ben csak egy napig áll el, mély-

hûtve azonban akár 1-3 hónapig

tárolható. Ha a darált húst lapos

csomagokban fagyasztjuk le, a felol-

vasztási idô rövidebb. Felolvasztás

után azonnal el kell készíteni.
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Marhafartô almás tormamártással

4 személyre / Párolási Idôtartam: 75 perc / Adagonként: 1998 kJ/478 kcal

Elkészítés:

1. A sárgarépát, zellergumót és a petrezse-
lyemgyökeret vágjuk kockákra és 
a marhafartôvel, sóval, szemes borssal,
babérlevéllel együtt tegyük egy zárt aljú
edénybe.

Beállítás: 100°C
Idôtartam: 60 perc

2. Hámozzuk meg a burgonyát, sárgarépát,
karalábét és vágjunk belôlük ovális darab-
okat.

3. A keletkezett pecsenyelébôl vegyünk ki 
6 evôkanálnyit és a zöldségekkel, valamint
a levesporral együtt tegyük egy zárt aljú
edénybe. A marhafartôvel együtt pároljuk.

Beállítás: 100°C
Idôtartam: 15 perc

4. Az almát hámozzuk meg, reszeljük durvára
és keverjük össze a tejföllel, a felvágott
metélôhagymával és a tormával. Ízesítsük
sóval és borssal.

5. A megpárolt húst a rostokra merôlegesen
vágjuk vékony szeletekre és tálaljuk 
a zöldséggel és a mártással.

Hozzávalók:

200 g sárgarépa
200 g gumós zeller

50 g petrezselyemgyökér
800 g marhafartô

só, bors és szemesbors
2 babérlevél

250 g kis burgonya
250 g sárgarépa
250 g karalábé

2 tk levespor
6 ek húsleves

Mártáshoz:
2 savanykás alma

2 pohár tejföl
1 csokor metélôhagyma

1 ek torma
só és bors
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Mangold tekercsek ázsiai töltelékkel

4 személyre / Párolási Idôtartam: 12 perc / Adagonként: 1304 kJ/312 kcal

Hozzávalók:

8 mangold levél
400 g darált hús
2 ek szójaszósz

1 tk reszelt friss gyömbér
só és bors

6 szárított shiitake gomba
60 g üvegtészta

Elkészítés:

1. A mangoldleveleket tisztítsuk meg 
és blansírozzuk.

Beállítás: 100°C
Idôtartam: 2 perc

2. A darált húst keverjük össze a szójaszósz-
szal és a gyömbérrel, ízesítsük sóval 
és borssal.

3. A gombát áztassuk be, vágjuk apróra 
és adjuk a masszához. Keverjük bele 
az üvegtésztát.

4. A darált húst terítsük a blansírozott 
levelekre, szorosan tekerjük fel és pároljuk
meg.

Beállítás: 100°C
Idôtartam: 10 perc

5. Kínáljunk hozzá rizst és édes-savanyú már-
tást.Miele tipp

Párolásnál a feltekert levelek vége 

a párolóedényben alulra kerüljön,

így nem nyílik ki.
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Borjúhús tonhalmártással

4 személyre / Párolási Idôtartam: 60 perc / Adagonként: 2541 kJ/608 kcal

Hozzávalók:

700 g borjú dió
750 ml víz

150 ml fehérbor
2 babérlevél

10 szemes feketebors
1/2 tk só

2 sárgarépa
1 hagyma

Mártáshoz:
1 doboz tonhal

1 ek olaj
2 tojássárgája

2 ek kapribogyó
1 ek citromlé

1 tk mustár
100 ml olaj
só és bors

kapribogyó
citromszeletek

Elkészítés:

1. A borjúhúst, vizet, fehérbort, babérlevelet,
szemesborsot és sót tegyük egy zárt aljú
edénybe.

2. A sárgarépát hámozzuk meg és vágjuk dar-
abokra. A hagymát hámozzuk meg és vág-
juk félbe és a sárgarépával együtt adjuk a
húshoz és pároljuk meg.

Beállítás: 100°C
Idôtartam: 60 perc

3. A tonhalat csepegtessük le és turmixoljuk
össze az olajjal, tojássárgájával és
kapribogyóval. Adjuk hozzá a citromlevet,
a mustárt, majd az olajat cseppenként
keverjük hozzá, amíg a mártás állaga
majonéz sûrûségû nem lesz. Ízesítsük
sóval és borssal.

4. A megpárolt húst a rostokra merôlegesen
vágjuk vékony szeletekre és rendezzük 
egy tálra. Öntsük rá a mártást és díszítsük
kapribogyóval és citromszeletekkel.

5. Köretként kínáljunk hozzá friss fehérke-
nyeret.
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Csirkefalatok paprikával

4 személyre / Párolási Idôtartam: 4-5 perc / Adagonként: 1509 kJ/361 kcal

Hozzávalók:

3 csirkemell-filé
3 ek olaj

2 tk ôrölt paprika
3 tk curry

2 piros színû paprika
100 ml tejszín

100 g tejföl
só és bors

curry

Elkészítés:

1. A húst vágjuk kb. 1 cm széles csíkokra.

2. Az olajból, ôrölt paprikából és curry-bôl
készítsünk páclevet és 15 percen keresztül
hagyjuk állni benne a húst.

3. A paprikát vágjuk vékony csíkokra 
és a hússal együtt tegyük egy zárt aljú
edénybe.

4. Keverjük össze a tejszínt és a tejfölt, fûs-
zerezzük sóval és borssal. Öntsük 
a húsra és a zöldségre, és pároljuk meg.

Beállítás: 100°C
Idôtartam: 4–5 perc

5. Végül ismét ízesítsük sóval, borssal 
és curry-vel

Miele tipp

Marinád (páclé). A marinád szó 

a „mare” (tenger) szóból származik.

Eredetileg csak a halat pácolták, 

a kis halakat egészben, a nagyobba-

kat leheletvékonyságú szeletekben

dolgozták fel. Mára a húsok 

és zöldségek pácolása is nagyon

kedveltté vált



Sertéskaraj karfiolmártással

4 személyre / Párolási Idôtartam: 15-18 perc / Adagonként: 1187 kJ/284 kcal

Hozzávalók:

2 szelet sertéskaraj, darabon-
ként 300 g

durvára ôrölt bors
só és ôrölt paprika

tárkony
1 karfiol

1/4 l tejszín
1 darab tejszínes 

ömlesztett sajt
2 ek zöldfûszer

Elkészítés:

1. A sertéskarajt öblítsük le folyó víz alatt,
töröljük szárazra, fûszerezzük sóval, dur-
vára ôrölt borssal, ôrölt paprikával és tár-
konnyal. A húst tegyük egy perforált aljú
párolóedénybe.

2. A karfiolt szedjük rózsáira és tegyük egy
másik perforált aljú párolóedénybe. Tol-
junk alá egy zárt aljú edényt, hogy kelet-
kezô levet felfogja.

Beállítás: 100°C
Idôtartam: 15–18 perc

3. A karfiolt a pecsenyelével turmixoljuk
össze, és ízesítsük sóval és borssal. Adjuk
hozzá a tejszínt, tejszínes ömlesztett saj-
tot és a zöldfûszereket.

4. Köretként kínáljunk hozzá petrezselymes
burgonyát.

Göngyölt marha

4 személyre / Párolási Idôtartam: 85 perc / Adagonként: 1520 kJ/370 kcal

Hozzávalók:

4 szelet kiklopfolt marha háts-
zín

1 fej vöröshagyma
100 g szalonna

5 db tölteni való paprika
5 db paradicsom
1 tk pirospaprika

1 csipet ôrölt köménymag
4 gerezd zúzott fokhagyma

só, törött bors
1 csomag finomra vágott

petrezselyem
3 egész tojás

Köret:
Petrezselymes burgonya 

(A tisztított és cikkekre vágott
burgonyát 20 perccel a program

befejezése elôtt helyezzük 

Elkészítés:

1. A húst sóval, borssal és a fokhagyma felével
dörzsöljük be, majd hûtôben érleljük.

2. Kis kockákra vágott szalonnát a fôzôlapon
megpirítjuk, majd a félbe vágott vörösha-
gymával tovább pirítjuk. A tûzrôl félre-
húzva megszórjuk piros paprikával, hozzá-
adjuk a cikkekre vágott paradicsomot és a
petrezselymet. A felvert tojásokat is hoz-
záöntjük. Amint a tojások összefogták a
töltelékünket, félrehúzzuk a tûzrôl.

3. Kiterített, megolajozott alufóliára helye-
zett hússzeleteket megtöltjük. A hús két
oldalát behajtva felgöngyöljük és a fóliá-
val is körbetekerjük. 

Beállítás: 100°C
Idôtartam: 85 perc
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Csirkemell salottával és paprikával

4 személyre / Párolási Idôtartam: 16 perc / Adagonként: 1045 kJ/250 kcal

Hozzávalók:

2 nagy csirkemell
8 kicsi salotta hagyma

2 eltett sült paprika
1/4 csésze szójaszósz

2 ek almaecet
1 tk cukor

Elkészítés:

1. A csirkemellet csontozzuk ki, távolítsuk el
a bôrét, és vágjuk ketté. A darabok közé
helyezzünk átlátszó fóliát.

2. A salotta hagymát hámozzuk meg, szükség
esetén vágjuk félbe vagy negyedekbe. 
A paprikát jól csepegtessük le és vágjuk
félbe.

3. A csirkemellre terítsük szét a salottát és a
paprikát, majd tekerjük fel. Fogpiszkálóval
rögzítsük.

4. A szójaszószból, almaecetbôl és cukorból
készítsünk páclevet és a feltekert csirke-
melleket hagyjuk állni benne 20 percig.

5. Ezt követôen vegyük ki a tekercseket, csa-
varjuk be hôálló fóliába, tegyük egy perfo-
rált aljú edénybe és pároljuk meg.

Beállítás: 100°C
Idôtartam: 16 perc

6. Tegyük a tekercseket 2 órára a hûtôszek-
rénybe, majd távolítsuk el a fóliát és 
ferdén szeleteljük fel. Rendezzük egy tálra 
és körítsük a salotta hagymával és a piros
színû paprikával.

Miele tipp

Köret ajánlat. Ehhez a fogáshoz 

a „Meleg burgonyasalátát” ajánljuk,

melynek receptje megtalálható 

a „Köretek” fejezetben.
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Marokkói csirke zöldséggel

4 személyre / Párolási Idôtartam: 12-15 perc / Adagonként: 995 kJ/238 kcal

Hozzávalók:

2 egész csirkemell
4 gyöngyhagyma

2 szál zeller
2 lukullusz (nagy méretû) para-

dicsom
1 cukkíni

2 ek mazsola
2 ek apróra vágott petrezselyem

1 ek apróra vágott menta
1/2 csésze húsleves
1 tk ôrölt gyömbér

1 gerezd zúzott fokhagyma
1 tk curry

1 ek mangó ízesítô
1/2 tk só

1/4 tk chili-por
1 tk étkezési keményítô

Elkészítés:

1. A csirkemellet vágjuk csíkokra, a gyöngy-
hagymát hámozzuk meg és vágjuk negye-
dekbe. A zellert vágjuk 1 cm széles csíko-
kra. A paradicsomot kockázzuk, 
a cukkínit daraboljuk fel.

2. Az összes felaprított zöldséget a mazsolá-
val, petrezselyemmel és mentával keverjük
össze és tegyük félre.

3. A többi hozzávalót keverjük össze 
és forgassuk a hús-zöldség keverékbe.
Tegyük egy zárt aljú edénybe a keveréket
és pároljuk meg.

Beállítás: 100°C
Idôtartam: 12–15 perc

4. Köretként kínáljunk hozzá basmati rizst,
amelyet a fôfogással együtt párolhatunk.
Az elkészítési idôt megtalálja a táblázat-
ban.





Zöldségek



A gôzpárolóban történô kíméletes

elkészítés minden zöldséget kedveltté

tesz. Egészségünk kedvéért naponta

kellene zöldséget fogyasztanunk, akár

köretként, fôfogásként vagy egytál-

ételként. A rég bevált, de soha nem

avuló fajták mellett egyre több új

zöldség is gazdagítja az étlapot, mint

pl. a csillagkarfiol. Lehetôleg olyan

zöldséget válasszunk, amelynek épp

szezonja van, ezek a legfrissebbek,

valamint ezek tartalmazzák a legtöbb

vitamint és ásványi anyagot.

TERMÉSZET
A

LEGJOBB FORMÁJÁBAN
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Marinált zöldség

4 személyre / Párolási Idôtartam: 3-4 perc / Adagonként: 907 kJ/217 kcal

Hozzávalók:

2 sárga színû paprika
2 piros színû paprika

1 padlizsán
2 cukkíni

500 g csiperke gomba
6 ek olívaolaj
4 ek borecet

4 ek fehérbor
1 gerezd fokhagyma

só
bors

1 csipet cukor
2 ek apróra vágott zöldfûszer

Elkészítés:

1. A paprikát mossuk meg és vágjuk csíkokra.
A padlizsánt, cukkínit és gombát szeletel-
jük fel.

2. A zöldséget tegyük egy perforált aljú páro-
lóedénybe és pároljuk meg.

Beállítás: 100°C
Idôtartam: 3–4 perc

3. Az olívaolajból, borecetbôl, fehérborból,
fokhagymából, sóból, borsból, cukorból és
apróra vágott zöldfûszerekbôl készítsünk
páclevet.

4. A zöldséget rendezzük egy tálra, öntsük le
a páclével és hagyjuk érni néhány órán
keresztül.

5. Köretként kínáljunk hozzá bagettet vagy
ciabatta kenyeret.
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Párolt uborka

4 személyre / Párolási Idôtartam: 17-23 perc / Adagonként: 1956 kJ/468 kcal

Hozzávalók:

2 hagyma
200 g sovány szalonna

2 salátauborka 
vagy 5-6 kisebb uborka

2 pohár sûrû tejföl
1 ek apróra vágott kapor

1 csipet cukor
só

bors

Elkészítés:

1. A hagymát vágjuk kockákra és a szalonná-
val együtt tegyük egy zárt aljú edénybe 
és lefedve pároljuk.

Beállítás: 100°C
Idôtartam: 2–3 perc

2. Az uborkát hámozzuk meg, vágjuk félbe 
és egy kanállal szedjük ki a magokat. Vág-
juk vékony szeletekre és a tejföllel együtt
adjuk a szalonnás hagymához.

3. Fûszerezzük kaporral, cukorral, sóval 
és borssal és pároljuk meg.

Beállítás: 100°C
Idôtartam: 15–20 perc

4. Párolás után ízesítsük még egyszer borssal
és sóval.

Fôtt burgonya illik hozzá.

Miele tipp

A kapor egyike azon kevés zöldfûszerek-

nek, amelyeket eredetileg sem gyógy-

szerként használtak, hanem a kezdetek-

tôl fogva a konyhában alkalmazták. Fon-

tos, hogy a kaprot csak az „általános”

fûszerekkel (só, bors, hagyma, petrezse-

lyem vagy fokhagyma) kombináljuk és

más, erôs aromájú fûszerekkel együtt ne

használjuk.
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Spenót kalap alatt

4 személyre / Párolási Idôtartam: 35 perc / Adagonként: 1011 kJ/242 kcal

Hozzávalók:

300 g mélyhûtött spenót
1 hagyma

100 g sonkaszalonna
10 g vaj

só
szerecsendió

250 g túró
2 tojás

30 g reszelt 
parmezán sajt

1 ek apróra vágott 
petrezselyem

só
bors

petrezselyem 
a megszóráshoz

Elkészítés:

1. Olvasszuk fel a spenótot.

Beállítás: 60°C
Idôtartam: 20–25 perc

A spenótot a felengedés után 8-10 percig
hagyjuk állni, majd egy szitán keresztül
nyomjuk ki belôle a nedvességet.

2. A hagymát és a sonkaszalonnát vágjuk
kockákra és vajban, egy zárt aljú edényben
lefedve pároljuk meg.

Beállítás: 100°C
Idôtartam: 4 perc

3. Adjuk hozzá a spenótot, fûszerezzük sóval,
borssal és szerecsendióval.

Beállítás: 100°C
Idôtartam: 5 perc

4. Keverjük össze a túrót, tojást, parmezán
sajtot, petrezselymet, sót és borsot.

5. A túrókrémet terítsük szét a spenóton 
és ismét pároljuk.

Beállítás: 100°C
Idôtartam: 5 perc

6. Tálalás elôtt díszítsük petrezselyemmel.



Sonkakockák zöldségágyon

4 személyre / Párolási Idôtartam: 20 perc / Adagonként: 1743 kJ/417 kcal

Hozzávalók:

200 g zöldfûszeres friss sajt
1 ek tejföl

1/2 ek levesfûszer
500 g mélyhûtött zöldborsó és

sárgarépa
200 g csiperke gomba

1 kis doboz spárgaszelet
300 g fôtt sonka

petrezselyem

Elkészítés:

1. Keverjük össze a friss sajtot, a tejfölt, 
a levesfûszert, és tegyük egy zárt aljú edé-
nybe.

2. Adjuk hozzá a zöldborsót, a sárgarépát 
és a megtisztított, félbevágott gombát. 
A tetejére spárgaszeleteket rétegezzünk.

3. A fôtt sonkát vágjuk kockára, szórjuk 
a zöldségre és az egészet pároljuk meg.

Beállítás: 100°C
Idôtartam: 20 perc

4. Óvatosan keverjük meg, majd 5 percig
hagyjuk állni a készülékben.

5. Tálalás elôtt díszítsük petrezselyemmel.
Jól illik mellé a rizs vagy bagett.
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Zöldségfelfújt

4 személyre / Párolási Idôtartam: 25-28 perc / Adagonként: 1062 kJ/254 kcal

Hozzávalók:

500 g karfiol
4 tojássárgája

só
bors

szerecsendió
4 tojásfehérje

vaj

Mártás
2 salotta ahgyma

20 g vaj
20 g liszt

20 ml fehérbor
100 ml zöldséglé

100 ml tejszín
só

bors

Elkészítés:

1. A karfiolt tisztítsuk meg, szedjük rózsáira,
tegyük egy perforált aljú párolóedénybe 
és pároljuk meg.

Beállítás: 100°C
Idôtartam: 10 perc

2. Lehûlés után turmixoljuk össze, keverjük
bele a tojássárgáját és ízesítsük sóval,
borssal és szerecsendióval.

3. A tojásfehérjét verjük kemény habbá 
és forgassuk bele.

4. A kis felfújtformákat kenjük ki vajjal és
töltsük bele a masszát. Alufóliával fedjük
be és pároljuk meg.

Beállítás: 90°C
Idôtartam: 15–18 perc

5. A mártáshoz a salotta hagymát vágjuk
apróra és pirítsuk meg a vajban. Adjuk
hozzá a lisztet és öntsük fel fehérborral.

6. A zöldséglével keverjük simára, forgassuk
bele a tejszínt, és ízesítsük sóval és bors-
sal.

7. A felfújtat tányéron tálaljuk, öntsük körül
a mártással és díszítsük apróra vágott
zöldfûszerrel.

8. Halas és húsos fogások mellé kiváló.

Miele tipp

Ezt a receptet elkészíthetjük karfiol-

ból, brokkoliból vagy sárgarépából

is.
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Spárga

4 személyre / Párolási Idôtartam: 8-14 perc / Adagonként: 368 kJ/88 kcal

Hozzávalók:

1 kg fehér spárga, 
hüvelykujjnyi vastag

1 kg zöld spárga

Elkészítés:

A spárgát felülrôl lefelé hámozzuk meg, tegyük
egy perforált aljú párolóedénybe és pároljuk meg.

Beállítás: 100°C
Idôtartam: 10–14 perc

Elkészítés a fent leírtak szerint

Beállítás: 100°C
Idôtartam: 8–10 perc

Mártások spárgához

4 személyre

Hozzávalók:

Petrezselymes tejszín
782 kJ/187 kcal

125 ml tejszín
1 csokor apróra vágott petrezse-

lyem
só, egy csipet cukor

Tonhal mártás
864 kJ/202 kcal
1 doboz tonhal

1 pohár joghurt (3,5 %)
1 tk citromlé

2 tk kapribogyó
só

bors
cukor

3 tojás

Narancs mártás
1542 kJ/369 kcal
250 ml narancslé

3 tojássárgája
só

bors
200 g langyos vaj

narancshéj

Elkészítés: 

1. Keverjük össze a tejszínt és a petrezselymet,
ízesítsük sóval és cukorral.

2. Öntsük a forró spárgára és tálaljuk.

1. A tonhalat csepegtessük le és 2 villával tör-
jük össze.

2. Keverjük össze a joghurtot, citromlevet 
és kapribogyót, ízesítsük sóval, borssal 
és cukorral. 

3. A tonhalat adjuk a joghurtmártáshoz 
és keverjük össze.

4. A tojást fôzzük keményre, hámozzuk meg 
és vágjuk negyedekbe. A mártást öntsük 
a spárgára és díszítsük a tojással.

1. Keverjük össze a narancslevet a tojássárgá-
jával, majd a sóval és borssal, vízfürdôben
verjük rózsaszínûvé.

2. A vajat kanalanként keverjük hozzá, 
és ismét ízesítsük sóval és borssal.

3. Tálalás elôtt díszítsük narancshéjjal.
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Burgonyasaláta lencsével és ananásszal

4 személyre / Párolási Idôtartam: 27-30 perc / Adagonként: 1710 kJ/409 kcal

Hozzávalók:

1 kg keményre fôvô burgonya
125 g lencse (fôtt)

250 ml zöldségleves
1 doboz darabolt ananász

1 csokor újhagyma
300 g natúr joghurt

2 ek majonéz
2 ek citromlé

3 ek ananászlé
fûszersó

bors
curry

apróra vágott petrezselyem

Elkészítés:

1. A burgonyát tegyük egy perforált aljú
párolóedénybe és pároljuk meg.

Beállítás: 100°C
Idôtartam: 25–28 perc

2. Miután elkészült még forrón hámozzuk
meg, hagyjuk kihûlni és szeleteljük fel.

3. A lencsét és a zöldséglevest tegyük egy
magas, zárt edénybe és forraljuk át.

Beállítás: 100°C
Idôtartam: 2–3 perc

4. Az ananászt csepegtessük le, a levét fog-
juk fel egy tálban. Az újhagymát tisztítsuk
meg, vágjuk karikára és keverjük össze 
a burgonyával, lencsével és ananásszal.

5. Keverjük össze a joghurtot, majonézt,
citromlevet és 3 evôkanálnyit a felfogott
anananászlébôl, majd öntsük a zöldségek-
re. Fûszerezzük fûszersóval, borssal, curry-
vel, és díszítsük petrezselyemmel.
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Zöldséges terrine

4 személyre / Párolási Idôtartam: 33-38 perc / Adagonként: 2073 kJ/496 kcal

Hozzávalók:

500 g paradicsom
2 zöld színû paprika

2 piros színû paprika
300 g mélyhûtött zöldborsó

3 gerezd fokhagyma
100 g kimagozott, fekete olíva-

bogyó
só

bors
kakukkfû

rozmaring
200 g fokhagymás tejföl

6 tojás

Elkészítés:

1. A tiszta paradicsomokat tegyük egy perfo-
rált aljú párolóedénybe és pároljuk meg.

Beállítás: 100°C
Idôtartam: 1 perc

A még forró paradicsomról húzzuk le a
héját, vágjuk kockára és tegyük egy tálba.

2. A paprikát mossuk meg, vágjuk ki 
a magházát, távolítsuk el a magokat 
és az ereket, vágjuk csíkokra és tegyük egy
perforált aljú párolóedénybe. A zöldborsót
tegyük egy másik perforált aljú edénybe 
és mindkettôt toljuk a párolótérbe.

Beállítás: 100°C
Idôtartam: 2 perc

A párolt zöldséget adjuk a paradicsomhoz.

3. Az apróra vágott fokhagymát és a félbevá-
gott olajbogyót adjuk a zöldséghez, majd
az egészet ízesítsük sóval, borssal, kakukk-
fûvel és rozmaringgal.

4. A zöldséget töltsük egy kivajazott, zárt
aljú edénybe, a tejfölt keverjük össze a
tojással és öntsük rá. Az edényt fedjük le
és toljuk a párolótérbe.

Beállítás: 100°C
Idôtartam: 30–35 perc

5. Az elkészült terrine-t elôször hagyjuk tel-
jesen kihûlni, majd borítsuk ki a formából,
vágjuk vastag szeletekre és tálaljuk.

6. Kínáljunk hozzá remulád mártást és fehér
franciakenyeret
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Almás lilakáposzta

4 személyre / Párolási Idôtartam: 40 perc / Adagonként: 836 kJ/200 kcal

Hozzávalók:

125 g kockára vágott hagyma
50 g sertészsír

700 g lilakáposzta
200 ml almalé
50 ml borecet

1 babérlevél
kb. 3 szegfûszeg

25 g cukor
só

bors
1 alma

30 g vörös áfonya vagy
30 g ribizlizselé
50 ml vörösbor

Elkészítés:

1. A kockára vágott hagymát és a sertészsírt
tegyük egy zárt aljú edénybe és lefedve
pároljuk.

Beállítás: 100°C
Idôtartam: 4 perc

2. Tisztítsuk meg a lilakáposztát, vágjuk csí-
kokra és az almalével, borecettel, babérle-
véllel, szegfûszeggel, cukorral együtt
adjuk a hagymához. Ízesítsük sóval és
borssal, majd pároljuk meg.

Beállítás: 100°C
Idôtartam: 30 perc

3. Az almát daraboljuk fel, a vörös áfonyát
vagy ribizlizselét és a vörösbort adjuk 
a többi hozzávalóhoz, majd pároljuk össze.

Beállítás: 100°C
Idôtartam: 6 perc

4. Ízesítsük sóval, borssal és cukorral



Tejfölös káposzta

4 személyre / Párolási Idôtartam: 15 perc / Adagonként: 1877 kJ/449 kcal

Hozzávalók:

1 kg fejeskáposzta
250 ml zöldségleves

30 g vaj
250 g sûrû tejföl

só
bors

1 csipet cukor

Elkészítés:

1. A káposztát vágjuk nagyobb csíkokra,
adjuk hozzá a zöldséglevest és egy zárt
aljú edényben pároljuk meg.

Beállítás: 100°C
Idôtartam: 15 perc

2. Egy serpenyôben forrósítsuk meg a vajat
és pirítsuk benne a káposztát aranybar-
nára.

3. Adjuk hozzá a sûrû tejfölt, és ízesítsük
sóval, borssal és cukorral. Hagyjuk néhány
percig összeérni.
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Miele tipp

A fejeskáposzta egész évben

kapható, kalóriaszegény étel, mel-

lyel más káposztafélékhez hason-

lóan könnyebbé tehetjük 

a zsíros, húsos ételeket.
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Édeskömény saláta

4 személyre / Párolási Idôtartam: 10-12 perc / Adagonként: 940 kJ/225 kcal

Hozzávalók:

2 édeskömény gumó
édeskömény levél

2 sárgarépa
1 kis szál póréhagyma

2 szál zeller
1 tk citromlé

só
cukor

2 hagyma
20 g vaj

150 ml zöldségkivonat
só és bors

1 tk szárított 
zöldségkeverék 
1 pohár tejföl

Elkészítés:

1. Az édeskömény gumót mossuk meg, vágjuk
negyedekbe, majd a gyökérnyúlványokat
ék alakban vágjuk ki. A leveleket tegyük
félre a díszítéshez.

2. Vágjuk a sárgarépát és a zellert 0,5 cm
vastag szeletekre, a póréhagymát 1 cm
vastag karikákra. A zöldségeket tegyük 
egy perforált aljú párolóedénybe, 
és helyezzük rá az édeskömény-gumót.

3. Keverjük össze a citromlevet, sót 
és cukrot, majd öntsük az édeskömény-gu-
móra. A párolóedényt toljuk a párolótérbe
és tegyünk alá egy zárt aljú edényt, hogy
a kifolyó zöldséglevet felfogjuk.

Beállítás: 100°C
Idôtartam: 10–12 perc

4. A hagymát vágjuk kockára, pirítsuk meg 
a vajban és öntsük fel 150 ml zöldségkivo-
nattal. Fûszerezzük sóval, borssal 
és szárított zöldségkeverékkel. 
Keverjük bele a tejfölt. 
Díszítsük a szétszedett édeskömény leve-
lekkel.

Miele tipp

Az édeskömény klasszikus olasz

zöldség. Olaszországban általában

nyersen, étkezés után fogyasztják,

de elkészítve finomabb. A gôzpároló

segítségével elkészített ételben ráa-

dásul az értékes vitaminok, ásványi

anyagok többsége is megmaradnak. 
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Brokkoli pikáns sajtmártással

4 személyre / Párolási Idôtartam: 4-6 perc / Adagonként: 1032 kJ/247 kcal

Hozzávalók:

500 g brokkoli
125 ml zöldségleves

125 ml tejszín
50 g ömlesztett sajt

30 g vaj
30 g liszt

Elkészítés:

1. Tegyük a brokkolit egy perforált aljú páro-
lóedénybe.

2. Gyúrjuk össze a vajat és a lisztet, formáz-
zunk kis gombócokat és a zöldséglevessel,
tejszínnel és ömlesztett sajttal együtt
tegyük egy zárt aljú edénybe, majd toljuk
a brokkoli fölé a párolótérbe.

Beállítás: 100°C
Idôtartam: 4–6 perc

3. A mártást öntsük a zöldségre és kínáljuk
sült hús és burgonya mellé.

Miele tipp

Ezt a mártást karfiolhoz, zöld kar-

fiolhoz, karalábéhoz vagy kelbimbó-

hoz is kínálhatjuk.





Köretek



A burgonya, rizs vagy tészta a legtöbb

fogásnál nélkülözhetetlen. 

Csak ritkán kerül középpontba, mégis

a köretválasztás gyakran az egész étel

élvezetét meghatározza. Az elkészítés

változatainak szinte nincs határa.

Mindhárom köret magas tápértékkel

rendelkezik és fontos alkotórésze 

a teljes értékû táplálkozásnak, vala-

mint mindegyik egyesíti 

a különbözô kultúrákat, szokásokat 

és hagyományokat az asztalon.

EGYSZERÛEN PÓTOLHATATLAN
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Rizottók

4 személyre / Párolási Idôtartam: 24 perc

Hozzávalók:

Adagonként: 1526 kJ / 365 kcal
1 hagyma

20 g vaj
150 g mélyhûtött zöldborsó

250 g hosszúszemû rizs
250 ml zöldségleves

1. Változat: Tessin-i rizottó
Adagonként: 1212 kJ / 290 kcal

250 g rizottó rizs
250 ml zöldségleves

75 g mélyhûtött zöldborsó
190 g rókagomba
50 g reszelt sajt

2. Változat: Gorgonzola-rizottó
Adagonként: 1860 kJ / 445 kcal

250 g rizottó rizs
125 ml zöldségleves

125 ml fehérbor
100 g összetört gorgonzola-sajt

100 ml tejszín

Elkészítés:

1. Az apróra vágott hagymát a vajjal együtt
tegyük egy zárt aljú edénybe, és lefedve
pároljuk.

Beállítás: 100°C
Idôtartam: 4 perc

2. Adjuk hozzá a zöldborsót, a rizst 
és a zöldséglevest, majd pároljuk meg.

Beállítás: 100°C
Idôtartam: 20 perc

3. 1. Változat:
A rizzsel és a zöldséglevessel együtt tegy-
ünk a párolóedénybe 75 g mélyhûtött
zöldborsót és 190 g rókagombát. Elkészí-
tést lásd fent.

Párolás után szórjuk meg 50 g reszelt sajt-
tal.

4. 2. Változat:
Elkészítést lásd fent.

Párolás után adjuk hozzá a gorgonzola saj-
tot valamint a tejszínt és még egyszer
röviden pároljuk át.

Beállítás: 100°C
Idôtartam: 4 perc
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Meleg burgonyasaláta zellerrel és spenóttal

4 személyre / Párolási Idôtartam: 17-20 perc / Adagonként: 669 kJ/160 kcal

Hozzávalók:

500 g Yukon Gold burgonya
1 piros színû paprika

1 csésze zeller
2 csésze zsenge spenótlevél

3 ek vörösborecet
2 ek olívaolaj

1 gerezd apróra vágott fokha-
gyma

1 szelet bacon szalonna
só

bors

Elkészítés:

1. A Yukon Gold burgonyát hámozzuk meg,
daraboljuk fel és tegyük egy perforált aljú
párolóedénybe.

Beállítás: 100°C
Idôtartam: 15–18 perc

2. A paprikát vágjuk negyedekbe és pároljuk
együtt a burgonyával.

Beállítás: 100°C
Idôtartam: 2 perc

3. A párolt paprikáról húzzuk le a héját, vág-
juk csíkokra és a burgonyával együtt
tegyük egy tálba. Adjuk hozzá a kockára
vágott zellert és a spenótlevelet.

4. Keverjük össze a vörösborecetet, 
az olívaolajat valamint a fokhagymát 
és a tûzhelyen melegítsük fel.

5. A szalonnát pirítsuk meg egy serpenyôben,
jól csepegtessük le, vágjuk apróra és adjuk
a salátaöntethez. Az öntetet ízesítsük
sóval és borssal, majd melegen öntsük 
a hozzávalókra.

Miele tipp

Ha nem kapható Yukon Gold burgo-

nya, használjunk keményre fôvô

salátaburgonyát.
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Burgonyagombóc

4 személyre / Párolási Idôtartam: 40-45 perc / Adagonként: 1292 kJ/309 kcal

Hozzávalók:

1 kg burgonya
1-2 tojás

só
szerecsendió

50 g búzaliszt
50 g burgonyakeményítô

vaj

Elkészítés:

1. A megmosott burgonyát perforált aljú
párolóedényben pároljuk meg.

Beállítás: 100°C
Idôtartam: 25–30 perc

2. A forró burgonyát meghámozzuk 
és átnyomjuk a burgonyanyomón.

3. A tojást adjuk a burgonyatésztához, majd
ízesítsük sóval és szerecsendióval. Kever-
jük bele a lisztet és a burgonyakeményí-
tôt.

4. A tésztából 12-14 darab gombócot formá-
zunk, és egy kivajazott, perforált aljú
párolóedényben megpároljuk.

Beállítás: 100°C
Idôtartam: 15 perc

Miele tipp

Ha gyorsan kell elkészülni, használ-

jon mélyhûtött vagy szárított kon-

yhakész gombócot.



Sajtos-tejszínes burgonya

4 személyre / Párolási Idôtartam: 25-30 perc / Adagonként: 1467 kJ/351 kcal

Hozzávalók:

750 g burgonya
1 gerezd fokhagyma

10 g vaj
só

bors
100 g reszelt sajt

1 pohár tejszín
szerecsendió

Elkészítés:

1. A burgonyát hámozzuk meg, vágjuk félbe
és vékonyan szeleteljük fel. A fokhagymát
hámozzuk meg és vágjuk apróra.

2. A burgonyát és a fokhagymát tegyük egy
kivajazott, zárt aljú edénybe, szórjuk meg
sóval és borssal.

3. Adjuk hozzá a tejszínt és a sajtot, fûs-
zerezzük frissen reszelt szerecsendióval,
majd pároljuk meg. 

Beállítás: 100°C
Idôtartam: 25–30 perc
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Miele tipp

A szerecsendió a korai középkor

óta ismert fûszer. A szerecsendió a

szó valódi értelmében nem dió,

hanem egy fa magjának belseje,

amely eredetileg a Maluku-szigete-

ken volt ôshonos. Az egész szerec-

sendiók 

3 évig tárolhatók.
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Töltött burgonya

4 személyre / Párolási Idôtartam: 25 perc / Adagonként: 1400 kJ/335 kcal

Hozzávalók:

4 közepes nagyságú, 
lisztesre fôvô burgonya

100 g kockára vágott sonka
100 g reszelt edami sajt

100 g tejföl
1 ek csípôs mustár

só és bors

Elkészítés:

1. A burgonyát mossuk meg, hosszában vág-
juk félbe és a vágási felületével felfelé egy
perforált aljú párolóedényben pároljuk
meg.

Beállítás: 100°C
Idôtartam: 20–25 perc

2. Keverjük össze a kockára vágott sonkát,
sajtot, tejfölt és mustárt, majd ízesítsük
sóval és borssal.

3. A tölteléket halmozzuk a burgonyákra 
és pároljuk át.

Beállítás: 100°C
Idôtartam: 3 perc

4. Vegyes salátát kínáljunk hozzá.

Miele tipp

Kicsit vájjuk ki a burgonyát, 

mielôtt a tölteléket ráhelyezzük.
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Zsemlegombóc

4 személyre / Párolási Idôtartam: 19 perc / Adagonként: 1450 kJ/347 kcal

Hozzávalók:

8 zsemle
500 ml tej
1 hagyma

20 g vaj
2 tojás

1 ek apróra vágott 
petrezselyem

kevés vaj a kikenéshez

Elkészítés:

1. A zsemlét vágjuk 1/2 cm nagyságú kocká-
kra.

2. A tejet melegítsük fel egy zárt aljú edény-
ben.

Beállítás: 100°C
Idôtartam: 2–3 perc

A meleg tejet öntsük a zsemlekockákra 
és hagyjuk állni fél órán keresztül.

3. A hagymát vágjuk kockára és a vajban, 
egy zárt aljú edényben lefedve pároljuk.

Beállítás: 100°C
Idôtartam: 3–4 perc

4. A hagymát, tojásokat és petrezselymet
adjuk a zsemlekockához és jól keverjük
össze. A tésztából vizes kézzel formázzunk
12 gombócot, tegyük egy kivajazott, per-
forált aljú párolóedénybe és pároljuk meg.

Beállítás: 100°C
Idôtartam: 15–18 perc

5. A gombócokat ízlés szerint ízesíthetjük
apróra vágott párolt spenóttal vagy apróra
vágott zöldfûszerrel is.
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Tejszínes tészta

4 személyre / Párolási Idôtartam: 20 perc / Adagonként: 2010 kJ/481 kcal

Hozzávalók:

250 g masni vagy 
csavart tészta
300 ml tejszín

250 ml húsleves
1 csomag mélyhûtött zöldfûs-

zer-keverék
150 g kockára vágott sonka 

Elkészítés:

1. Tegyük az összes hozzávalót egy zárt aljú
edénybe és idônként megkeverve  fôzzük
meg.

Beállítás: 100 °C
Idôtartam: 20 perc

2. A tejszínes tésztát hirtelensültek mellé
kínálhatjuk.

Miele tipp

A tésztákat két fô csoportba sorol-

hatjuk: pasta secca (kemény tészta)

és pasta fresca (friss tészta). A Dél-

Olaszországból származó pasta

secca-t kemény búzalisztbôl és víz-

bôl készítik, majd megszárítják. 

A pasta fresca tojással kiegészítve

készül, és általában frissen használ-

ják. Észak-Olaszországból származik.
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Burgonya-felfújt

4 személyre / Párolási Idôtartam: 55 perc / Adagonként: 1342 kJ/321 kcal

Hozzávalók:

300 g lisztesre fôvô burgonya
3 tojássárgája

1 csokor turbolya
150 g sûrû tejföl

100 g mélyhûtött zöldborsó
só

bors
szerecsendió

3 tojásfehérje
1 ek étkezési keményítô

10 g vaj
2 ek parmezán sajt

Elkészítés:

1. A burgonyát hámozzuk meg, vágjuk kocká-
ra és egy perforált aljú párolóedényben
pároljuk.

Beállítás: 100°C
Idôtartam: 10 perc

2. A burgonyát nyomjuk át burgonyanyomón.

3. Keverjük össze a tojássárgáját, 
a durvára vágott turbolyát, a sûrû tejfölt
és a zöldborsót, majd ízesítsük sóval, bors-
sal és szerecsendióval.

4. Forgassuk bele a kemény habbá vert tojás-
fehérjét és töltsük a masszát kivajazott 
és étkezési keményítôvel beszórt kisebb fel-
fújtformákba. Szórjunk rá parmezán sajtot.

5. A felfújtformákat fedjük be alufóliával,
állítsuk egy párolóedénybe és pároljuk
meg.

Beállítás: 90°C
Idôtartam: 30–35 perc



Burgonyapüré

4 személyre / Párolási Idôtartam: 16 perc / Adagonként: 1655 kJ/396 kcal

Hozzávalók:

1 kg burgonya
250 ml tejszín

100 ml zöldségleves
20 g vaj

só
bors

1 ek petrezselyem

1. Változat
1659 kJ / 397 kcal

25 g vargánya

2. Változat
2006 kJ / 480 kcal
1 közepes hagyma

100 g szalonna

Elkészítés:

1. A burgonyát hámozzuk meg, vágjuk 
negyedekbe és tegyük egy perforált aljú
párolóedénybe. A tejszínt és a zöldségle-
vest öntsük egy zárt aljú edénybe és toljuk 
a burgonya alá.

Beállítás: 100°C
Idôtartam: 16 perc

2. A burgonyát pürésítsük és folyadékkal vala-
mint tejszínnel keverjük simára. Forgassuk
bele a vajat, ízesítsük sóval és borssal.

3. A petrezselymet vágjuk apróra és szórjuk rá.

4. 1. Változat:
A vargányát áztassuk be vízbe, majd 
az áztatóvízzel együtt tegyük egy zárt aljú
edénybe.

Beállítás: 100°C
Idôtartam: 4 perc

Ezután vágjuk apróra és forgassuk 
a burgonyapürébe (lásd fent).

5. 2. Változat:
Tegyük az apróra vágott hagymát 
és az apróra vágott szalonnát egy zárt aljú
edénybe és lefedve pároljuk.

Beállítás: 100°C
Idôtartam: 4 perc

Ezután forgassuk a burgonyapürébe 
(lásd fent).
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Desszertek



Mit érne egy menü az ízletes befeje-

zés nélkül? A desszert köszönetet

jelent a vendégnek, 

a szeretet kifejezése a családnak 

és a szakács vagy szakácsnô saját

jutalmazása. Készülhet egészséges,

friss gyümölccsel, egy kis alkohol hoz-

záadásával vagy cukortól és tejszíntôl

édesen… A desszert fantáziával és

meglepô ízekkel kényeztet. Érkezését

annál nagyobb lelkesedéssel fogadják,

minél kreatívabban és díszesebben

készítettük. Fordítson egy kis idôt 

a finomságokra!

ÉDES KIS CSÁBÍTÁSOK AZ ÉTKEZÉS UTÁN
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Karibi nimbusz

8 személyre / Párolási Idôtartam: 12-15 perc / Adagonként:  1429 kJ /342 kcal

Hozzávalók:

6 tojásfehérje
1 csipet szó

2 tk citromlé
250 g porcukor

vaj
200 g cukor
100 ml víz

50 ml citromlé
50 g kókuszreszelék

100 ml kókuszdiókrém
100 ml rum

250 g trópusi gyümölcs

Elkészítés:

1. A tojásfehérjét egy csipet sóval, 2 tk 
citromlével és a porcukorral verjük
habcsókmasszává és osszuk szét 
8 kivajazott felfújtformába. Fedjük le
hôálló fóliával és pároljuk.

Beállítás: 100°C
Idôtartam: 12–15 perc

2. Közben a tûzhelyen forraljuk mindaddig 
a vizet a cukorral, amíg kissé meg nem
karamellizálódik.

3. Vegyük le a lábost a tûzhelyrôl és adjuk
hozzá a citromlevet, majd keverjük hozzá 
a kókuszreszeléket, kókuszdiókrémet 
és a rumot.

4. A habcsókot borítsuk tányérra, öntsük le
a mártással és díszítsük trópusi gyümölc-
sökkel.

Miele tipp

Díszítésre különösen alkalmas lehet

a bébi-ananász, karambola, mangó,

nimbusz és licsi gyümölcs.
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Diós csokoládépuding

8 személyre / Párolási Idôtartam: 30 perc / Adagonként: 1455 kJ /348 kcal

Hozzávalók:

100 g étcsokoládé
5 tojás

80 g vaj
80 g cukor

1 tasak vaníliás cukor
80 g darált dió

80 g zsemlemorzsa
5 tojásfehérje

vaj a kikenéshez
porcukor

Elkészítés:

1. Olvasszuk fel az étcsokoládét és válasszuk
szét a tojásokat. A vajat, cukrot és vaní-
liás cukrot keverjük habosra, adjuk hozzá 
a tojássárgáját és keverjük össze.

2. A diót és a zsemlemorzsát a kihûtött cso-
koládéval együtt forgassuk a vajas-tojásos
masszába.

3. A tojásfehérjét verjük kemény habbá 
és forgassuk a masszába.

4. Kenjünk ki vajjal 8 felfújtformát vagy csés-
zét és szórjuk be porcukorral.

5. A csokoládémasszát osszuk szét 
a felfújtformákba, hôálló fóliával fedjük le
és a rácsra helyezve pároljuk meg.

Beállítás: 90°C
Idôtartam: 30 perc

Miele tipp

Díszítéshez olvasszunk fel külön-

külön 150 g keserû csokoládét 

és 50 g fehér csokoládét, öntsük 

a tányérra, borítsuk rá a pudingot 

és díszítsük egressel.
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Piros finomság

8 személyre / Párolási Idôtartam: 20 perc / Adagonként: 1697 kJ /406 kcal

Hozzávalók:

500 ml meggylé
2 ek citromlé
100 g cukor

50 g keményítôliszt
kevés citromhéj

1 vaníliarúd kikapart 
belseje

1 rúd fahéj
1 kg mélyhûtött 

piros színû bogyós gyümölcs

Elkészítés:

1. A meggylevet, citromlevet, cukrot, 
keményítôlisztet, citromhéjat, vaníliavelôt 
és fahéjrudat tegyük egy zárt aljú edénybe
és pároljuk össze.

Beállítás: 100°C
Idôtartam: 20 perc

Eközben egyszer keverjük meg, végül
vegyük ki a fahéjat és a citromhéjat.

2. A bogyós gyümölcsöket adjuk hozzá 
és keverjük össze.

3. Kínálhatunk hozzá folyékony tejszínt is.

Zöld finomság

8 személyre / Párolási Idôtartam: perc  / Adagonként: 1250 kJ /299 kcal

Hozzávalók:

500 ml almalé
2 ek citromlé
100 g cukor

50 g keményítôliszt
kevés citromhéj

1 vaníliarúd kikapart 
belseje

200 g zöld színû szôlô
200 g egres
200 g kiwi

Elkészítés:

1. Tegyük az almalevet, citromlevet, cukrot,
keményítôlisztet, citromhéjat és vanília-
velôt egy zárt aljú edénybe és pároljuk
össze.

Beállítás: 100°C
Idôtartam: 20 perc

Eközben egyszer keverjük meg, végül
vegyük ki a citromhéjat.

2. A gyümölcsöket mossuk meg, a szôlôt 
vágjuk félbe és magozzuk ki, a kivit
hámozzuk le és daraboljuk fel.

3. A gyümölcsöket adjuk a többi hozzávalóhoz
és tegyük hûtôbe.

4. Kínálhatunk hozzá vaníliamártást is.
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Kelt gombóc

8-10 személyre / Párolási Idôtartam: 18 perc / Adagonként: 2433 kJ /582 kcal

Hozzávalók:

500 g búzaliszt
1 kocka élesztô

1 tk cukor
125 ml langyos tej

50 g margarin
125 ml tej
1 csipet só

10 g vaj
4 ek szilvalekvár

250 ml tejszín
vaníliás cukor

1/2 tk fahéj
1 csipet só

Elkészítés:

1. A lisztet szitáljuk egy tálba, a közepébe
nyomjunk mélyedést és morzsoljuk bele 
az élesztôt.

2. Szórjuk rá a cukrot, öntsük rá a tejet 
és keverjük össze. A kelesztéshez helyez-
zük a tésztát 20 percre meleg helyre.

3. Egy zárt aljú edényben melegítsük fel 
a margarint a tejjel.

Beállítás: 100°C
Idôtartam: 4 perc

4. Adjuk a tejet és egy csipet sót a tésztához
és addig dagasszuk, amíg a tészta sima és
fényes nem lesz. Lefedve kelesszük ismét
20 percig.

5. A tésztát osszuk 8-10 darabra, formáljunk
belôle gombócokat, és egy lyukacsos, 
kivajazott párolóedényben pároljuk meg.

Beállítás: 100°C
Idôtartam: 14 perc

6. A szilvalekvárból, tejszínbôl, vaníliás 
cukorból, fahéjból és sóból a tûzhelyen
készítsünk mártást és tálaljuk a gombóc-
hoz. Kínálhatunk hozzá vaníliamártást is.

Miele tipp

Ha mélyhûtött élesztôs tésztát

használunk, hagyjuk szobahômér-

sékleten 15 perc alatt felengedni,

végül a receptben leírtaknak megfe-

lelôen készítsük el.
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Narancsos karamellpuding

6 személyre / Párolási Idôtartam: 16-18 perc / Adagonként: 957 kJ /229 kcal

Hozzávalók:

Karamell
60 g cukor

3 ek narancslikôr 
(pl. Cointreau)

Puding
300 ml tej

3 közepes tojás
3 tojássárgája

50 g cukor
50 g narancslé

3 ek narancslikôr
narancsszeletek a díszítéshez

Elkészítés:

1. A cukrot tegyük egy lábosba és állandó
keverés közben karamellizáljuk aranybar-
nára, majd óvatosan keverjük bele 
a narancslikôrt. A karamellt osszuk szét 
6 felfújtformába (vagy kis csészébe) 
és hagyjuk megdermedni.

2. Az összes hozzávalót keverjük össze 
és osszuk szét a karamellkrémre.

Beállítás: 100°C
Idôtartam: 16–18 perc

3. A párolás után pihentessük néhány percig,
majd egy késsel válasszuk el körben 
a forma oldalától és a pudingot borítsuk
tányérra. Díszítsük vékony narancs szele-
tekkel.

Miele tipp

A pudingot tálalhatjuk hidegen és

melegen is.

Az edényre szilárdult karamell mara-

dékot forró vízzel leoldhatjuk.
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Töltött alma

4 személyre / Párolási Idôtartam: 8-12 perc / Adagonként: 903 kJ /216 kcal

Hozzávalók:

4 közepes alma
1 ek mazsola

2 tk rum
100 g marcipán

1 ek apróra vágott 
mandula

1/2 tk fahéj

Elkészítés:

1. Az almát mossuk meg és szúrjuk ki 
a magházát.

2. A mazsolát áztassuk be rumba. Keverjük
össze a marcipánt, az apróra vágott man-
dulát és a fahéjat a mazsolával 
és töltsük az almákba.

3. Tegyük egy zárt aljú edénybe és pároljuk
meg.

Beállítás: 100°C
Zeit: 8–12 perc

4. A következô mártások valamelyikével tálal-
juk.

Fahéj-kardamom mártás
200 kJ / 48 kcal

2 ek fehérbor
4 tk cukor

1/2 tk fahéj
1 késhegynyi 

kardamom
1 késhegynyi 

koriander

Gyömbér-narancs mártás
221 kJ / 53 kcal

2 ek fehérbor
4 tk cukor

1 késhegynyi ôrölt gyömbér
1/2 tk reszelt narancshéj

1 késhegynyi 
szerecsendióvirág

Szegfûszeg-fahéj mártás
163 kJ / 39 kcal

2 ek fehérbor
4 tk cukor

1/2 tk fahéj
1 késhegynyi 

ôrölt szegfûszeg
1/2 tk reszelt narancshéj

Az összes hozzávalót keverjük össze. Majd
a mártást öntsük a még meleg töltött
almára.

A mártást öntsük a még meleg töltött
almára.

Az összes hozzávalót keverjük össze. majd
a mártást öntsük a még meleg töltött
almára.

A mártást öntsük a még meleg töltött
almára. 

Az összes hozzávalót keverjük össze. majd
a mártást öntsük a még meleg töltött
almára.

A mártást öntsük a még meleg töltött
almára.



Almás álom

6 személyre / Párolási Idôtartam: 8 perc / Adagonként: 2006 kJ /480 kcal

Hozzávalók:

4 alma (kb. 600 g)
30 g cukor

150 g babapiskóta
40 ml Calvados

200 g Mascarpone sajt
250 g túró
125 ml tej

20 g cukor vagy méz
250 ml tejszín

1 tasak vaníliás cukor
csokoládé- vagy kakaópor a

megszóráshoz

Elkészítés:

1. Az almát hámozzuk meg, vágjuk negye-
dekbe, majd szeletekre, tegyük egy zárt
aljú edénybe és szórjuk meg cukorral.

Beállítás: 100°C
Idôtartam: 8 perc

2. A babapiskótát tegyük egy tálba, locsoljuk
meg Calvados-sal, majd helyezzük rá 
a kihûlt almát.

3. A sajtot, túrót, tejet és cukrot 
(vagy mézet) keverjük sima masszává 
és óvatosan öntsük az almára.

4. A tejszínt a vaníliás cukorral verjük
kemény habbá és öntsük a masszára, 
majd szórjuk meg kakaóporral.

Miele tipp

Az alma Európában a legkedveltebb,

a világon a harmadik (a citrusfélék

és a banán után) legkedveltebb

gyümölcs. Az alma kalóriaszegény

(50 kcal 100 g-ban), viszont gazdag

rostanyagban, pektinben 

és C vitaminban. „Naponta egy alma

– az orvost távol tartja”
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Gyümölcsfelfújt idénygyümölcsökkel

8 személyre / Párolási Idôtartam: 30 perc / Adagonként: 1550 kJ /370 kcal

Hozzávalók:

600 g gyümölcs (málna, rebar-
bara, cseresznye, szilva, alma)

100 g vaj
5 tojássárgája

100 g cukor
1/2 tk fahéj

1 vaníliarúd kikapart belseje
500 g túró

4 ek mogyoró
150 g búzadara

5 tojásfehérje
1 csipet só

Elkészítés:

1. A vajat és a tojássárgáját keverjük habos-
ra, majd adjuk hozzá a cukrot, fahéjat,
vaníliavelôt, túrót, mogyorót és darát.

2. A tojásfehérjét egy csipet sóval verjük
kemény habbá és forgassuk a masszába.

3. Töltsük egy kivajazott edénybe, díszítsük
gyümölccsel és pároljuk meg.

Beállítás: 100°C
Idôtartam: 30 perc

4. Kínáljunk hozzá gyümölcs- vagy vanília-
mártást.

Miele tipp

Fehér csokoládé mártás:

100 g fehér csokoládét és 125 g

tejszínes csokoládét törjünk kis dar-

abokra, a tejszínnel együtt tegyük

egy üveg vagy porcelántálba és

lefedve 90 °C-on 4-6 percig forral-

juk. Állandó keverés közben hûtsük

le. Jól illik krémekhez, gyümölcshöz

vagy fagylalthoz.
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Meggyleves

4 személyre / Párolási Idôtartam: 25 perc / Adagonként: 1977 kJ /473 kcal

Hozzávalók:

750 g meggy
1 liter meggylé

150 g cukor
1/2 tk fahéj

1 csipet ôrölt szegfûszeg
40 g keményítôliszt

2 tojásfehérje
2 ek cukor

Elkészítés:

1. A meggyet mossuk meg, magozzuk ki és
tegyük egy zárt aljú edénybe. Töltsük fel
meggylével, adjuk hozzá a cukrot, fahéjat,
szegfûszeget és a keményítôlisztet, kever-
jük össze és pároljuk.

Beállítás: 100°C
Idôtartam: 25 perc

Közben idônként keverjük meg.

2. A tojásfehérjét a cukorral verjük kemény
habbá, melybôl teáskanállal szaggassunk
kis gombócokat a levesbe. Ismét toljuk 
a gôzpárolóba és sûrítsük be.

Idôtartam: 5–6 perc

3. Hûtôszekrényben hûtsük le és tálkákba
szétosztva tálaljuk.

Miele tipp

Ha konzerv meggyet használunk,

akkor azt csak az utolsó keveréskor

adjuk a meggyléhez.
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Narancsos tejberizs

4 személyre / Párolási Idôtartam: 20 perc / Adagonként: 1383 kJ /331 kcal

Hozzávalók:

150 g tejberizs
6 ek narancslé

125 ml tej
2 ek cukor

fél vaníliarúd 
kikapart belseje

1 csipet só
4 levél zselatin

1 narancs
1 pohár tejszín

1 ek cukor
2 narancs

cukrozott citromhéj 
vagy menta

Elkészítés:

1. A tejberizst a narancslével és a tejjel,
valamint a cukorral, vaníliavelôvel és egy
csipet sóval zárt aljú edényben pároljuk
meg.

Beállítás: 100°C
Idôtartam: 20 perc

2. Áztassuk be a zselatint, nyomjuk ki, adjuk
a párolt rizshez és keverjük bele.

3. Reszeljük le egy narancs héját és adjuk
hozzá. Mindezt hagyjuk kihûlni.

4. A tejszínt a cukorral verjük kemény habbá.
2 narancsot hámozzunk meg és a felvert
tejszínnel adjuk a narancsos rizshez.

5. Díszítsük cukrozott citromhéjjal vagy men-
tával.

Miele tipp

A tejberizst tálalhatjuk narancslébôl

készült mártással körítve. 

Ezt a receptet más gyümölcsökbôl is

elkészíthetjük, pl. almából, eperbôl,

ôszibarackból, szilvából, stb.
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Darafelfújt

8 személyre / Párolási Idôtartam: 30-35 perc / Adagonként: 790 kJ /189 kcal

Hozzávalók:

250 ml tej
50 g vaj

50 g búzadara
1 vaníliarúd

5 tojássárgája
5 tojásfehérje

60 g cukor
vaj a kikenéshez

cukor

Elkészítés:

1. A tejet, vajat és búzadarát tegyük egy
lábosba. A vaníliarudat hosszában vágjuk
fel, kaparjuk ki a belsejét, majd adjuk a
tejhez.

2. A hozzávalókat forraljuk fel és kb. 5 percig
fôzzük. A grízmasszát hagyjuk kihûlni,
távolítsuk el belôle a vaníliarudat és
keverjük bele a tojássárgáját.

3. A tojásfehérjét a cukorral verjük kemény
habbá és forgassuk a grízmasszába.

4. Vajazzunk ki 8 kis felfújtformát vagy csés-
zét és szórjuk be cukorral. Töltsük bele a
masszát és szorosan zárjuk le hôálló fóli-
ával. A formákat állítsuk a rácsra és párol-
juk meg.

Beállítás: 90°C
Idôtartam: 25–30 perc

5. Kompóttal vagy gyümölcsmártással tálal-
juk.



Édes álom

8 személyre / Párolási Idôtartam: 20-25 perc / Adagonként: 1062 kJ /254 kcal

Hozzávalók:

80 g vaj
4 tojássárgája

70 g ôrölt mandula
1 tasak vaníliás cukor

80 g csokoládé
4 tojásfehérje

20 g cukor
vaj a kikenéshez, 

cukor a beszóráshoz
8 konyakmeggy

Elkészítés:

1. A vajat keverjük habosra, majd a tojás-
sárgájákat egyenként keverjük bele. Adjuk
hozzá a mandulát és a vaníliás cukrot.

2. Olvasszuk meg a csokoládét és keverjük 
a masszába.

3. A tojásfehérjét a cukorral verjük kemény
habbá és forgassuk a masszába.

4. Kenjünk ki vajjal 8 felfújtformát (vagy
csészét) és szórjuk be cukorral. A masszát
osszuk szét az elôkészített formákba.

5. Minden formába dugjunk egy konyak-
meggyet. A formákat fedjük le hôálló fóli-
ával és a rácson pároljuk meg.

Beállítás: 90°C
Idôtartam: 20–25 perc

6. Sütés után borítsuk egy tányérra. Kínál-
junk hozzá vaníliakrémet vagy 
tojáslikôrt.
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Katalán krém

6 személyre / Párolási Idôtartam: 30-35 perc / Adagonként: 1468 kJ /351 kcal

Hozzávalók:

450 ml tejszín
1 tk vaníliás cukor

4 tojássárgája
2 ek apróra vágott mandula

3 ek barna cukor

Elkészítés:

1. A tejszínt hevítsük majdnem forrásig 
a tûzhelyen.

2. Vegyük le a tûzhelyrôl és keverjük bele 
a vaníliás cukrot, tojássárgáját 
és az apróra vágott mandulát.

3. A masszát osszuk el 6 kis felfújtformába,
fedjük be hôálló fóliával és pároljuk meg.

Beállítás: 90°C
Idôtartam: 30–35 perc

4. Hagyjuk lehûlni és kb. 4 órán keresztül
tartsuk a hûtôszekrényben. Szórjuk meg
barna cukorral és 4 percig grillezzük elô-
melegített sütôben, hogy a cukor karamel-
lizálódjék.

Miele tipp

A farincukor olyan barna cukor,

amelyet könnyen karamellizálódó

kandisszirupból nyertek. A fehér

cukorhoz képest erôsebb aromájú 

és javítja a péksütemények barnulá-

sát és szerkezetét.
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Túrófelfújt

8 személyre / Párolási Idôtartam: 20-25 perc / Adagonként: 510 kJ /122 kcal

Hozzávalók:

280 g túró
4 tojássárgája

1 tk reszelt citromhéj
4 tojásfehérje

80 g cukor
vaj a kikenéshez

cukor

Elkészítés:

1. A túrót keverjük össze a tojássárgájával 
és adjuk hozzá a reszelt citromhéjat.

2. A tojásfehérjét a cukorral verjük kemény
habbá és forgassuk a túrómasszába.

3. Kenjünk ki vajjal 8 kis felfújtformát 
és szórjuk be cukorral. Töltsük bele a túró-
masszát, fedjük le hôálló fóliával. A rácsra
helyezve pároljuk meg.

Beállítás: 90°C
Idôtartam: 20–25 perc

Barackos gombóc

8 személyre / Párolási Idôtartam: 15 perc / Adagonként: 520 kJ /125 kcal

Hozzávalók:

850 gr tehéntúró
5 tojás

100 gr aszalt barack beáztatva
5 ek búzadara

50 gr teavaj
2 ek porcukor
1 rúd vanília

csipet só

Morzsához:
5 ek teavaj

5 ek zsemlemorzsa
1 ek porcukor

Elkészítés:

1. A vajat habosra keverjük az 5 tojás sárgá-
jával, hozzátesszük az áttört túrót, 
a darát, csipetnyi sót és a porcukrot. Jól
elkeverjük és 1 órára hûtôbe helyezzük.

2. Hozzákeverjük a keményre felvert
tojásfehérjehabot és a vaníliát.

3. Gombócokat formálunk, majd mindegyik
közepébe 1 db barackot helyezünk.

Beállítás: 100°C
Idôtartam: 15 perc

4. A megpirított morzsát cukorral és mézes-
kalács fûszerkeverékkel összekeverjük.

5. Ízesített morzsával és olvasztott vajjal
tálaljuk.

Miele tipp

Sütés után a felfújtat borítsuk des-

szert tányérra és kínáljunk hozzá

idénygyümölcsöt.





Befôzés&még több



A gôzpároló nem is lenne méltó Miele

termék, ha nem rendelkezne számta-

lan kényelmes kiegészítô funkcióval.

A készülék értékes segítséget nyújt

például tartósításhoz, a mélyhûtôbe

szánt zöldségek blansírozásához 

és a befôzéshez is. Felolvasztás 

és melegítés során pedig a rövid,

kíméletes programok hozzák legjobb

formájukba az ételeket. 

EGY KÉSZÜLÉK, RENGETEG FUNKCIÓ



A befôzés – csírátlanításnak is hívják –

különbözô élelmiszerek tartósítására és

eltevésére szolgál. Mivel a gyümölcsök,

zöldségek és húsok egyaránt alkalmasak

befôzésre, a gazdag terméssel büszkélkedô

kerttulajdonosok, a nagycsaládok és min-

den vendégszeretô család kihasználhatja 

a befôzés elônyeit. A gyümölcs- és zöldség-

eltevés legmegfelelôbb ideje az érési 

szezonban van, amikor azok a legtöbb 

vitamint és ásványi anyagot tartalmazzák

és a legolcsóbbak. Egy elôrelátó befôzés

megkímél a késôbbi bevásárlásoktól és

biztosítja a család és a vendégek jóltartá-

sát. 

Miközben a csírátlanítás korlátozza, sôt

megszûnteti azokat a biokémiai és mikrobi-

ológiai folyamatokat, amelyek idôvel 

az élelmiszer megromlását okozzák,

megôrzi az ételek eredeti ízét és megfelelô

körülmények között meghosszabbítja azok

eltarthatóságát is.

A biztos siker érdekében kérjük, különösen

ügyeljen a következô tanácsokra:

l Lehetôleg rögtön vásárlás vagy szedés

után dolgozza fel az élelmiszert. A tárolás

csökkenti a vitamintartalmat és akár

megromláshoz is vezethet.

l Csak hibátlan élelmiszert használjon.

l Csak kifogástalanul tisztára mosogatott

és elöblített befôzô-eszközöket használjon,

alaposan ellenôrizze az üvegeket, fedele-

ket, szorítókat, rugókat és gumigyûrûket. 

A kifogástalan mosogatás érdekében 

a géppel mosogatható eszközöket mosoga-

tógépben mosogassuk el.

Gyümölcsök

Tegye a megtisztított, felaprított gyümöl-

csöt az elôkészített üvegekbe, anélkül,

hogy közben megnyomná. Töltse fel cukor

és víz oldatával, vagy rétegenként szórja

meg porcukorral. A cukormennyiség, 

illetve -koncentráció függ a gyümölcs

fajtájától, érettségi fokától és a kívánt

édességi foktól, az eltarthatóságot azon-

ban nem befolyásolja.

Zöldségek

A zöldséget lehetôleg a vásárlás vagy sze-

dés napján dolgozza fel. Rétegezze az elô-

készített, felaprított nyers zöldséget az

üvegekbe.

Hús és kolbász

Süsse vagy fôzze éppen készre a húst. 

A feltöltéshez használja a pecsenyelevet,

szükség esetén vízzel hígítva, vagy a hús-

levest, amelyben a húst fôzte. Ügyeljen

arra, hogy az üveg peremére ne kerüljön

zsír, ez késôbb megromláshoz vezethet.

Kolbász eltevésénél az üvegeket csak félig

szabad megtölteni, mivel a massza térfo-

gata a befôzés alatt megnövekszik.

Befôzés a Miele gôzpárolóban
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Befôzendô Hômérséklet °C Idô (perc)

Bogyósgyümölcsök

Ribizli 80 50

Egres 80 55

Áfonya 80 55

Csonthéjas gyümölcsök

Cseresznye 85 55

Meggy 85 55

Szilva 85 55

Ôszibarack 85 55

Reneclauden 85 55

Almaternésüek

Alma 90 50

Almapüré 90 65

Birsalma 90 60

Zöldségek

Bab 100 120

Vastag bab 100 120

Uborka 90 55

Húsok

Elôfôzött 90 90

Sült 90 90

Ezek az adatok 1 literes üvegre vonatkoznak.

1/2 literes üvegek esetén csökkentsük a teljes idôt 15 perccel.

1/4 literes üvegek esetén csökkentsük a teljes idôt 20 perccel.

Gyümölcslé nyerése Hômérséklet °C Idô (perc)

Lágy gyümölcsök 100 40–70
pl.: bogyós gyümölcsök

Félkemény gyümölcsök 100 60–90
pl.: alma, körte

Kemény gyümölcsök 100 80–100
pl.: birsalma



Az élelmiszerek fagyasztása a legtermé-

szetesebb és talán a legkényelmesebb módja

a tartósításnak. A fagyasztásnál keletkezik 

a legkevesebb vitaminveszteség, az ásványi

anyagok pedig teljesen megôrzôdnek. 

A mikroorganizmusok a fagyasztásnál nem

pusztulnak el teljesen, ezért a fagyasztott

termékeket felengedés után rögtön fel kell

dolgozni és el kell fogyasztani. 

Az élelmiszereket fajtájuk és nagyságuk sze-

rint fagyasztott vagy felengedett állapotban

kell feldolgozni. A kíméletes felolvasztásban

a gôzpároló készülék segítséget nyújt Önnek.

Válassza a „Felolvasztás” programot, majd

állítsa be 

a táblázat alapján a hômérsékletet és 

a felolvasztási idôt. Tartsa be a kiegyenlítési

idôket is, ezek az egyenletes hôeloszlást biz-

tosítják.

Kérjük ügyeljen a következôkre:

l Használjon lehetôleg lapos fagyasztóe-

dényt, ezek jelentôsen lerövidítik a felol-

vasztási idôt.

l Kisebb adagokban fagyassza le az élel-

miszert. Több kisebb adagot kíméleteseb-

ben és gyorsabban fel lehet olvasztani,

mint a nagyobb adagokat.

l Ugyanolyan fajtájú és méretû fagyasz-

tott termékeket egyszerre is fel lehet

olvasztani (pl. több csirkecomb) anélkül,

hogy a hômérséklet-beállítást vagy a fel-

olvasztási idôt meg kellene változtatni.

l Az élelmiszert a felolvasztáshoz vegye

ki a csomagolásból (kenyér és péksüte-

mény kivételével), és helyezze ezeket egy

lapos tányérra vagy lapos edénybe.

l A felolvasztandó terméket félidôben

forgassuk meg és válasszuk egymástól

szét. Ez különösen a vastagabb darabokra

érvényes (pl. sülthús).

Felolvasztás a Miele gôzpárolóban
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Felolvasztandó ételek Súly (g) Hômérséklet Felolvasztási Kiegyenlí-
Magasság °C idô tési idô

cm (perc) (perc)

Tej/Tejtermékek

Vaj 250 60 20 10

Szeletelt sajt 125 60 15 10

Túró 250 60 20–25 10–15

Tejszín 250 60 20–25 10–15

Lágysajt 100 60 15 10–15

Gyümölcsök

Almapüré 250 60 20–25 10–15

Darabolt alma 250 60 20–25 10–15

Sárgabarack 500 60 25–28 15–20

Eper 300 60 8–10 10–12

Szamóca/málna 300 60 8 10–12

Cseresznye 150 60 15 10–15

Ôszibarack 500 60 25–28 15–20

Szilva 250 60 20–25 10–15

Egres 250 60 20–22 10–15

Zöldségek

Pl.: fejes/lila káposzta, spenót

tömbben fagyasztva 300 60 20–25 10–15

kis adagokban fagyasztva 350 60 15 8–10

halak

Halfilé 400 60 15 10–15

Pisztráng 500 60 15–18 10–15

Homár 300 60 25–30 10–15

Rák 300 60 4–6 5

Húsok

Sülthús szeletelt 60 8–10 15–20

Darált hús 250 50 15–20 10–15

Darált hús 500 50 20–30 10–15

Gulyáshús 500 60 30–40 10–15

Gulyáshús 1000 60 50–60 10–15

Máj 250 60 20–25 10–15

Nyúlgerinc 500 50 30–40 10–15

Ôzgerinc 1000 50 40–50 10–15

Rántott szelet/sült kolbász 800 60 25–35 15–20
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Felolvasztandó ételek Súly (g) Hômérséklet Felolvasztási Kiegyenlí-
Magasság °C idô (perc) tési idô

(cm) (perc)

Szárnyasok

Csirke 1000 60 40 15–20

Csirkecomb 150 60 20–25 10–15

Csirkemell 500 60 25–30 10–15

Pilykacomb 500 60 40–45 10–15

Készétel

Hús, zöldség, köret 480 60 20–25 10–15

Egytálétel, leves 480 60 20–25 10–15

Sütemények

Leveles tésztából 60 10–12 10–15

Élesztôs tésztából 60 10–12 10–15

Kevert tésztából 400 60 15 10–15

Zsemle 100 6–7 1–2

Korpás kenyér, szeletelt 500 100 30 20

Korpás kenyér, szeletelt 250 100 15 15

Korpás kenyér, szeletelt 125 100 10 10–15

Teljes kiôrlésû kenyér, szeletelt 250 100 15–20 10–15

Fehérkenyér, szeletelt 150 100 10–15 10–15



Blansírozni kell:

Alma

Sárgabarack

Körte

Karfiol

bab (zöld vagy sárga)

Brokkoli

Zöldborsó

Fejes káposzta

Karalábé

Sárgarépa

Spárga

Spenót

Ôszibarack

Póréhagyma

Nem szabad blansírozni:

Bogyós gyümölcs

Zöldfûszerek
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A blansírozás a zöldség és gyümölcs 

tartósításra való elôkészítését szolgálja. 

A blansírozásnál a rövid hôkezelés 

mûködésképtelenné teszi a növényi

élelmiszerekben lévô enzimeket és ezzel

megelôzi a szín- és ízelváltozásokat, 

a nagyarányú vitaminvesztést. Mivel 

az élelmiszereket nem fôzzük tovább, köz-

vetlenül a blansírozás után ezeket jeges

vízben hûtsük le. 

A következôképpen járjunk el: 

A zöldséget vagy gyümölcsöt tisztítsuk

meg, mossuk le, a nagyobb fajtákat 

aprítsuk fel (a karfiolt és brokkolit szedjük

rózsáira, a póréhagymát, sárgarépát és

karalábét szeleteljük fel) és egy perforált

aljú párolóedényben tegyük a gôzpároló-

ba. Az „Univerzális párolás” beállításon 

és 100°C hômérsékleten a blansírozás

minden élelmiszer esetében 1-2 perc.

Blansírozás után a gyors lehûtéshez

tegyük ezeket jeges vízbe. 

Blansírozás a Miele gôzpárolóban
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Melegítés a Miele gôzpárolóban

(újramelegítés 100°C-on)

Melegítési idô

Zöldségek

Pl.: sárgarépa, karfiol, karalábé, bab 2 perc

Köretek

Pl.: tészta, rizs 2–3 perc

Gombóc, burgonya hosszában félbe vágva 3–4 perc

Hús és szárnyas

Pl.: súlthús felszeletelve (11/2 cm vastag) 3–4 perc

Tekercsek felszeletelve 3–4 perc

Gulyás 3–4 perc

Bárányragu 3–4 perc

Königsbergi fasírt 3–4 perc

Csirkemell 3–4 perc

Pulykamell felszeletelve 3–4 perc

halak

Halfilé 2 perc

Haltekercs két darabba vágva 2 perc

Készételek

Pl.: spagetti, paradicsommártás 2–3 perc

Sertéssült, burgonya, zöldség 3–4 perc

Töltött paprika (fébevágva), rizs 3–5 perc

Csirkefrikasszé, rizs 3–5 perc

Zöldségleves 2–3 perc

Krémleves 2–3 perc

Erôleves 2–3 perc

Egytálételek 4–5 perc

A felmelegítést végezheti lyukacsos vagy

zárt aljú edényben illetve a tálalóedény-

ben is. A tálalóedényben történô melegí-

tésnek megvan az az elônye, hogy az

edény is felmelegszik és tartja a hômér-

sékletet. A tálalóedény fajtájától függôen

a melegítési idô változhat. 

Megjegyzés: Javasoljuk, hogy a mártásokat külön melegítse.

Kivételt képeznek azok az ételek, amelyeket szószban készítettek.
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Étel Hômérséklet Elkészítési Edény Edény

°C idô (perc) lyukacsos nem lyukacsos

Zöldségek

Articsóka 100 35–40 l

Karfiol, egész 100 20–30 l

Karfiol, rózsákra szedve 100 6–8 l

Bab, zöld 100 8–10 l

Brokkoli, rózsákra szedve 100 4–6 l

Cikória 100 3–5 l

Kínai kel 100 4–6 l

Zöldborsó 100 3–5 l

Hüvelyes zöldborsó 100 3–5 l

Édeskömény, szeletelt 100 4–6 l

Édeskömény, félbevágva 100 12–14 l

Fejes káposzta, felszeletelt 100 20–30 l

Sárgarépa, felszeletelt (zsenge) 100 6–8 l

Sárgarépa 100 9–11 l

Burgonya, hámozott, félbevágva 100 20–25 l

Burgonya, hámozott, negyedekbe 100 12–15 l

Karalábé, csíkokra vágva 100 4–6 l

Mángold 100 2–4 l

Paprika 100 2–4 l

Héjában fôtt burgonya 100 25–28 l

Póréhagyma, felszeletelt 100 4–6 l

Póréhagyma, szál, félbevágva 100 6–9 l

Csillagkarfiol, rózsákra szedve 100 6–8 l

Kelbimbó 100 12–14 l

Cékla, egész 100 40–50 l

Lilakáposzta, felszeletelt 100 18–22 l

Feketegyökér, egész 100 8–12 l

Zellergumó, csíkokra vágva 100 6–8 l

Spárga, fehér, hüvelykujj vastagságú 100 10–14 l

Spárga, zöld 100 7–10 l

Spenót 100 2–4 l

Zeller 100 7–9 l

Káposzta, felszeletelt 100 15–20 l

Kelkáposzta, felszeletelt 100 6–8 l

Cukkíni 100 2–4 l

Gyümölcsök

Darabolt alma 100 3–5 l

Darabolt körte 100 3–5 l

Szilva 100 2–4 l

Rebarbara 100 1–3 l

Meggy 100 2–4 l

Egres 100 2–4 l

Párolás a Miele gôzpároló-készülékben

Az elkészítési idô az élelmiszer frisseségétôl, évszaktól és a termesztési területtôl, valamint

az étel nagyságától függ. Ez magyarázza az idôeltéréseket.



Párolás a Miele gôzpároló-készülékben

Étel Hômérséklet Elkészítési Edény Edény

°C idô (perc) lyukacsos nem lyukacsos

Tojás

Tojás, lágy 100 3–4 l

Tojás, félkemény 100 5–6 l

Tojás, kemény 100 8–10 l

Felfújtak

Darafelfújt 100 25–30 l

Vagdaltfelfújt 100 10–12 l

Túrófelfújt 100 20–30 l

Rizsfelfújt 100 20–25 l

Egyebek

Csokoládé, 

fedett edényben 90 4–10 l

Zöldség-blansírozás 100 1–2 l

Hagymapárolás, 

fedett edényben 100 4 l

Szalonnasütés, fedett edényben 100 4 l

Folyadékok, csésze/pohár 100 2 l

Száraz hüvelyesek

Bab, áztatott 100 22–25 l

Borsó, áztatott 100 20–25 l

Lencse, barna 100 16–20 l

Gabona

Tönköly, egész 100 16–18 l

Tönköly, dara 100 10 l

Zab, egész 100 16–18 l

Zab, dara 100 10 l

Köles, egész 100 30–35 l

Rozs, egész 100 30–35 l

Rozs, dara 100 10 l

Búza, egész 100 20–25 l

Búza, dara 100 10 l

Gombócok

Kelt gombóc 100 12–15 l

Burgonyagombóc,

fôzôtasakban, vízzel borítva 100 15–18 l

Burgonyagombóc, fele-fele 100 20 l

Zsemlegombóc,

fôzôtasakban, vízzel borítva 100 15–18 l

216



217

Étel Hômérséklet Elkészítési Edény Edény

°C idô (perc) lyukacsos nem lyukacsos

Levestészta* 100 8 l

Spagetti, kockatészta* 100 15-20 l

Rizs*, tejberizs* 100 35 l

Barnarizs*/ Vadrizs* 100 30–35 l

Sûrítôanyagok

Zselatin 90 1 l

Lisztgombóc 100 3 l

Halak, kagylók:

Angolna 100 5–7 l

Pisztráng 250 g 90 10–12 l

Tôkehal 100 4–8 l

Ponty, 1,5 kg 100 18–20 l

Lazac 100 4–6 l

Szivárványos pisztráng 100 13–15 l l

Kagyló 90 10–12 l l

Vörös sügér 100 6–8 l

Foltos tôkehal 100 6–8 l

Lepényhal 85 5–7 l

Ördöghal 85 8–10 l

Tengeri nyelvhal 85 3–5 l

Tonhalszelet 100 3–4 l

Fogasfilé 85 5–7 l

Húsok és kolbászáruk:

Lábszárszelet 100 40 l l

Fôtt virsli 90 2–4 l l

Sertéscsülök 100 90–95 l

Csirkemell-filé 100 8–10 l

Borjúszelet 100 3–4 l

Oldalas 100 6–8 l l

Bárányragu 100 12–16 l

Pulykatekercs 100 12–15 l

Pulykamell-szelet 100 4–6 l l

Csirke 100 50–60 l

Marhagulyás 100 40–50 l

Tyúkhúsleves 100 50–60 l

Marhafartô 100 60–70 l

Fehérkolbász 90 5–7 l l

Oldalas (Füstölt) 100 30-35 l l

Sonka (Füstölt) 100 35-40 l l

*A párolóedénybe a tökéletes párolás érdekében annyi vizet kell önteni, hogy teljesen ellepje 
a tésztát/rizst.
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E
D

C

B

A F

G

H

J
K

Alma – töltött 192

Almás –álom 193

–lilakáposzta 158

–marhafartô tormamártással 130

Ananász – burgonyasaláta lencsével

és… 154

Articsóka mártással 26

Barackos gombóc 204

Borjúhús tonhalmártással 134

Brokkoli – pikáns sajtmártással 162

Brokkoli – és csillagkarfiol saláta 56

Burgonya – felfújt 178

– gombóc 170 

– püré 179 

– saláta lencsével és ananásszal 154

Burgonya– saláta zellerrel és spenóttal,

Burgonya meleg 168

– töltött 172 

Cikória – dióöntettel 34

Cukkíni-köntösben juhsajt 24

Curry-s – hal ôszibarackkal 96

– hal thai módra 116

Csirke – marokkói, zöldséggel 140

– paprikával 136

– salottával és paprikával 138

Csillagkarfiol – és brokkoli saláta 56

Darafelfújt 200

Diós csokoládépuding 184

Egytál – kelkáposztás 72

– puszta 72

– vörös sügér 70

– zöldbabos… 66

Édes álom 201

Édeskömény – dióöntettel 50 

– saláta 160 

Felfújt – burgonya 178

– dara 200

– gyümölcs… 194

– karalábé-sárgarépa 36

– köles 88

– rozs… 84

– túró 204

– vagdalt… 129

– zöldség 150

Francia – hagymaleves 49

Füstölt lazac spárgával 46

Gombafejek – rákkal töltött 28

Gombóc – kelt 188

Gorgonzola mártás 78

Görög paradicsom 30

Göngyölt marha 137

Gyümölcsfelfújt idénygyümölcsökkel 194

Gyors zöldségleves 58

Hal – thai módra 116

– ôszibarackkal 96

Héjában fôtt burgonya mártással 86

Húspástétom 35

Juhsajt – cukkíni-köntösben 24

– rozsfelfújttal és zöldséggel 84

Kagyló 104

Karalábé-sárgarépa felfújt 36

Karamellpuding – narancsos 190

Karibi – nimbusz 182

Katalán krém 202

Káposzta – törtburgonyával 68

Keleti zöldségtál 90

Kelkáposztatekercs garnélával és rizzsel 32

Kelkáposztás egytál 62

Kertészné módra – tengeri lazacfilé 108

Kínai kel – tekercsek 76

Krém – Katalán 202

Köles felfújt 88

Königsberg-i fasírt 128
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LLazac – pástétom 38

– póréhagymával 

fehérboros mártásban 114

Lencse – burgonyasalátával és … 154

Lepényhaltekercsek pikáns öntettel 102

Leves – francia hagyma 49

– gyors zöldség 102

– minestrone 52

– tejfölös sárgarépa 44

– zeller 54

Lilakáposzta almával 158

Mangold tekercsek ázsiai töltelékkel 132

Marhafartô almás tormamártással 130

Marinált zöldség 144

Marokkói csirke zöldséggel 140

Mártás – almás torma 130

– balsamico 126

– bazsalikom 78

– fahéj-kardamom 192

– fehérbor 114

– gorgonzola 78

– gyömbér-narancs 192

– mustárhab 113

– narancs 152

– paradicsom-lecsó 82

– pezsgô 94

– sajt 162

– szegfûszeg-fahéj 192

– tejszínes 152

– tonhal marhához 134

– tonhal spárgához 152

– vargánya 107

– vermut 114

Mártással – articsóka 26

– héjában fôtt burgonya 86

Meggyleves 196

Minestrone 52

Mustárhabbal – tôkehalfilé 113

Narancsos – tejberizs 198

– mártás spárgához 152

Nyelvhal-filé – rákmártásban 94

– töltve, tejszínmártással 98

Omlett északi tengeri rákkal 110

Óriásgarnéla spárgaágyon 42

Ôszibarackos curry-s hal 96

Paprika – csirkefalatok 136

– leves 40

– pisztránggal töltve 118

– vegetáriánus, töltött 80

Paradicsom – görög 30

– lecsó 82

Párolt uborka 146

Pástétom – lazac 38

– hús 35

Piros finomság 186

Pisztráng – fehérboros öntettel 112

– töltött paprika 118

Puding – diós-csokoládés 184

Pulyka – spenóttal töltött tekercs 122

– zöldségágyon 124

Puszta egytál 72

Ratatouille 64

Rákmártás – nyelvhal-filével 94

Rizottók– 166

Rozsfelfújt zöldséggel és juhsajttal 84

Sajt – pikánsmártás brokkolival 162

– tejszínes burgonya 171

Saláta – brokkoli-csillagkarfiol 56

– burgonya… 154

– meleg burgonya… 168

Sárgarépaleves – tejföllel 44

Sertéskaraj karfiolmártással 137

Spárga 152

– füstölt lazaccal 46

Spenót – kalap alatt 148

– töltött pulykatekercs 122

Sonkakockák zöldségágyon 149

Szárnyas-nyárs – színes… 126

Szélesmetélt – zöld… 78

Színes – szárnyas-nyárs… 126

Szoljanka 69
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Tejberizs – narancsos 198

Tejfölös káposzta 159

Tejszínes tészta 176

Tejszínmártással – töltött 

nyelvhal-tekercsek 98

Teljes kiôrlésû tészta 

paradicsommártásban 85

Tengeri lazacfilé kertészné módra 108

Tengeri rákkal – omlettel 110

Tengeri ördög vargányamártással 107

Tök hagymaöntettel 48

Töltött – alma 192

– burgonya 172

– gombafejek… 28

– nyelvhal-tekercsek… 98

– paprika… 118

Törtburgonya káposztával 68

Tôkehalfilé – tárkonymártásban 106

– mustárhabbal 113

Túrófelfújt 204

Vagdaltfelfújt cukkínivel 129

Vegetáriánus töltött paprika 80

Vörös sügér mogyoróvajjal 100

Zeller leves 54

Zöld – finomság 186

– szélesmetélt… 78

Zöldbabos - egytál bárányhússal 66

Zöldség – édeskömény… 160

– felfújt 150

– keleti… 90

– leves 58

– marinált144

– marokkói csirke… 140

– rozsfelfújt… 84

– sonkakockák… 149

– terrine 156

Zsemlegombóc 174
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Szerkesztô: 

Elisabeth Porz-Illing, Bünde

Fényképész: 

Martina Urban, Hamburg

Ételrendezô: 

Antje Küthe, Hamburg

Ötlet, kialakítás és megvalósítás: 

Miele Marketingosztály, Gütersloh

Szedés, tördelés, litográfia: 

avocado design 2000 Bt

Utánnyomás – akár csak részleges is –

kizárólag a Miele & Cie. KG kifejezett

engedélyével és forrásmegjelöléssel

történhet.

© Miele & Cie., Gütersloh

Változtatás joga fenntartva.

H – 2003 október.
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