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Előszó

Kedves kulináris élvezeteket kedvelő Hölgyek és 
Urak!

Nincs még egy hely, ahol olyan gyakran ülne 
együtt a család, mint az étkezőasztalnál. A 
barátok és ismerősök körében eltöltött boldog 
vagy ünnepi alkalmakat is szinte mindig egy 
ízletes étellel koronázzuk meg. Ahol az emberek 
egymás társaságát élvezik, ott rögtön jelentősé-
get kap az étkezés.
Hálásak vagyunk, hogy egy kicsit mi is hozzá-
járulhatunk ehhez azzal, hogy a saját hobbinkat 
– amely világszerte számtalan más ember hobbija 
is – a hivatásunknak vallhatjuk. Színterünkön, a 
Miele kísérleti konyhájában naponta találkozik a 
tudás, a kíváncsiság, a megszokott és a váratlan.

 
 
 
Jelen receptfüzetbe minden tapasztalatunkat, 
szenvedélyünket és kísérletező kedvünket 
belesűrítettük, hogy a kulináris örömök hívei 
számára olyan recepteket alkossunk, amelyek 
fantáziadúsak és sikerrel kecsegtetők. Kívánunk 
önnek sok „étvágygerjesztő“ pillanatot a 
konyhában, és mindenekelőtt sok örömöt a 
sütés-főzéshez.

Kérdései, javaslatai vagy kívánságai vannak?
Hívjon fel minket, örülünk, ha megosztja velünk 
észrevételeit. Elérhetőségünket a receptek végén 
találja.

Az ön Miele kísérleti konyhája
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1Keverje össze a lisztet, a 
cukrot és a vaníliás cukrot. A 

többi hozzávalót is hozzáadva 
gyors mozdulatokkal gyúrjon 
sima tésztát, és legalább 1 órára 
rakja hűtőbe. 

2A tésztát nyújtsa ki kb. 3 mm 
vastagságúra, szúrjon ki 

tetszőleges formákat, tegye egy 
sütőtepsire és süsse meg.

Hozzávalók

250 g búzaliszt, BL-51
1 tk sütőpor 
80 g cukor 
8 g vaníliás cukor
1 üveg rumaroma 
2 ek víz 
120 g lágy vaj

Kellékek:
Sütőtepsi(k)

Elkészítési idő:
130–140 perc

A sütő beállítása
Üzemmód: hőlégkeverés plusz 
Hőmérséklet: 140–150 °C 
Előmelegítés: igen
Szint (1 tepsi): 2
Szint (2 tepsi): 1 és 3
Sütési idő: 20–30 perc

80 darabhoz

Mézes puszedli

Sütés6 7



1A tojást a cukorral és a  
vaníliás cukorral keverje 

krémesre.

2Az olvasztott vajat öntse rá a 
zabpehelyre és jól oszlassa el 

rajta. Keverje össze a sütőport, 
az amarántot és a mézes-
kalács-fűszerkeveréket, majd 
adja hozzá a tojásos masszához. 
Végül gyúrja bele a zabpelyhet.

3Két teáskanál segítségé-
vel tegyen kis halmokat 

egymástól azonos távolságra a 
sütőtepsin úgy, hogy maradjon 
egy kis hely közöttük, mert 
a puszedlik egy kissé megda-
gadnak. A sütőben süsse őket 
halványsárgára.

4Kihűlés után a díszítéshez 
húzza őket közvetlenül 

egymás mellé sütőtepsiben, 
majd egy villával húzzon 
rájuk vékony csíkokat a 
tortabevonóból.

Hozzávalók

A puszedlikhez:
1 tojás, M-es méretű
80 g cukor
8 g vaníliás cukor
100 g olvasztott vaj
200 g nagy szemű zabpehely
½ tk sütőpor
20 g puffasztott amaránt
1 tk mézeskalácsfűszer

A bevonathoz:
100 g tortabevonó, fehér | 
felolvasztva

Kellékek:
2 sütőtepsi

Elkészítési idő:
50 perc

A sütő beállítása
Üzemmód: hőlégkeverés plusz 
Hőmérséklet: 150–160 °C 
Időtartam: 20–25 perc 
Szint: 2 és 4

Alternatív beállítás
Üzemmód: felső-alsó sütés 
Hőmérséklet: 160–170 °C 
Előmelegítés: igen 
Időtartam: 15–20 perc
Szint: 2 vagy 3

40 darabhoz

Zabpelyhes puszedli
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1A burgonyát hámozza meg, 
negyedelje fel, főzze meg 

sós vízben, majd szűrje le, egy 
villával törje szét alaposan és 
hagyja lehűlni. 

2A töltelékhez reszelje le a 
marcipánt a durva reszelővel. 

Egy villával keverje el jól a kony-
hakész mákot, a tojást, a vajat és 
a keserűmandula-olajat. Keverje 
bele a mazsolát és a mandulát. 

3A tésztához keverje össze a 
lisztet, a sütőport, a cukrot 

és a vaníliás cukrot. Adja hozzá 
a túrót, a tejet, az olajat és az 
összetört burgonyát, majd gyors 
mozdulatokkal gyúrjon belőlük 
tésztát. 

4A tésztát erősen belisztezett 
munkafelületen nyújtsa ki 

téglalappá (55 cm x 25 cm). Osz-
lassa el egyenletesen a mákos 
masszát a tésztán, majd szórja 
meg a mandulaforgáccsal. 

5A tésztát a hosszabb 
oldalától tekerje fel, majd a 

tekercset vágja fel 12 db, azonos 
méretű szeletre. Melegítse elő 
a sütőt. 

6A forma minden mélye-
désébe tegyen egy 

muffinpapírt. A tekercseket 
a vágott felületükkel felfelé 
tegye a muffinformába, kissé 
nyomja le, majd a sütőben süsse 
aranybarnára.

12 darabhoz

Krumplis-mákos muffin

Sütés

  Tipp:
A muffinokat gyümölccsel is 
megtöltheti, ehhez a marcipánt 
170 g lecsepegtetett mandarin-
konzervvel, a mazsolát pedig 30 g 
porcukorral helyettesítse.

A főzőlap beállítása: 
burgonya főzése
Teljesítmény: 4–9 
Időtartam: 20–25 perc

Beállítás 
A muffinok sütése
Üzemmód: hőlégkeverés plusz 
Hőmérséklet: 160–170 °C 
Előmelegítés: igen 
Időtartam: 25–35 perc 
Szint: 2

Alternatív beállítás 
A muffinok sütése
Üzemmód: felső-alsó sütés 
Hőmérséklet: 170–180 °C 
Előmelegítés: igen 
Időtartam: 25–35 perc
Szint: 2

Hozzávalók

A tésztához:
290 g lisztes burgonya
350 g búzaliszt, BL-51
16 g sütőpor
90 g cukor
8 g vaníliás cukor
125 g sovány túró
100 ml 3,5 %-os tej
100 ml olaj

A töltelékhez:
150 g marcipánmassza
250 g konyhakész darált mák
2 tojás, M-es méret
30 g lágy vaj
1 ml keserűmandula-olaj
150 g mazsola
60 g mandulaforgács

Kellékek:
Durva reszelő
Nyújtófa
Muffinforma 12 muffinhoz, 
egyenként  5 cm
12 muffinpapír
Rács

Elkészítési idő:
100 perc
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1A tojás kivételével minden 
hozzávalót keverjen össze. 

Végül keverje bele a tojást.

2A tepsit bélelje ki sütőpapír-
ral. Egy teáskanállal tegyen 

kis halmokat a sütőtepsibe 
úgy, hogy maradjon köztük 
kellő hely. Sütőben süsse 
aranybarnára.

Hozzávalók

200 g napraforgómag
100 g mandula, szálkásra 
vágva
120 g barnacukor
40 g kókuszpehely
1 tk fahéj
1 késhegynyi szegfűszeg
2 tojás, M-es méret

Kellékek:
2 sütőtepsi
Sütőpapír

Elkészítési idő:
50 perc

A sütő beállítása
Üzemmód: hőlégkeverés plusz 
Hőmérséklet: 150–160 °C 
Időtartam: 15–25 perc 
Szint: 2 és 4

Alternatív beállítás
Üzemmód: felső-alsó sütés 
Hőmérséklet: 160–170 °C 
Időtartam: 20–30 perc
Szint: 2 vagy 3

60 darabhoz

Mandulacsók

Sütés12 13



1A tésztához keverje össze 
száraz hozzávalókat. Adja 

hozzá a tejfölt, a tojást és a 
vajat, majd gyúrja össze sima 
tésztává.

2A tésztát lisztezett munkafe-
lületen nyújtsa ki kb. 4 mm 

vastagra. A kiszúróformákkal 
szúrjon ki figurákat, majd 
helyezze őket a sütőtepsibe. A 
sütőben süsse őket halványsár-
ga-aranysárga színűre.

3A porcukrot a citromlével 
keverje simára. A langyos 

vagy kihűlt figurákat kenje meg 
a porcukros mázzal.

Hozzávalók

A tésztához:
220 g búzaliszt, BL-51 
90 g cukor 
16 g vaníliáscukor 
2 tk sütőpor 
2 tk őrölt ánizs 
60 g zsíros tejföl 
1 tojás, M-es méretű 
30 g vaj

A kenéshez:
100 g porcukor 
3–4 ek citromlé

Kellékek:
2 sütőtepsi
Nyújtófa
Kiszúróformák

Elkészítési idő:
60 perc

A sütő beállítása
Üzemmód: hőlégkeverés plusz 
Hőmérséklet: 150–160 °C 
Időtartam: 17–22 perc 
Szint: 2 és 4

Alternatív beállítás
Üzemmód: felső-alsó sütés 
Hőmérséklet: 170–180 °C 
Előmelegítés: igen 
Időtartam: 12–16 perc
Szint: 3

60 darabhoz

Tejfölös-ánizsos linzer

Sütés14 15



1Az étcsokoládét keverje 
össze a porcukorral, az étke-

zési keményítővel és a fahéjjal. 

2A tojásfehérjéből verjen 
nagyon kemény habot. 

Adagolja bele a citromlét, a 
cukrot és a vaníliás cukrot, és 
verje további 5 percig, amíg 
kemény, enyhén csillogó habot 
nem kap. 

3A csokoládés-porcukros 
keveréket habverővel óvato-

san forgassa bele a habba. 

4A sütőtepsit bélelje ki 
sütőpapírral. A habot töltse 

bele a kinyomófejjel rendelkező 
nyomózsákba, majd nyomjon ki 
mogyorónyi adagokat a sütőtep-
sire. A csókokat csak addig süsse, 
hogy még ne barnuljanak meg.

Hozzávalók

50 g étcsokoládé | finomra 
reszelve 
60 g porcukor 
1 tk étkezési keményítő 
½ tk fahéj 
2 tojás, M-es méretű | csak a 
fehérje 
1 tk citromlé 
60 g cukor 
1 tk vaníliás cukor

Kellékek:
Nyomózsák
Kinyomófej, 5 mm
2 sütőtepsi
Sütőpapír

Elkészítési idő:
60 perc

A sütő beállítása
Üzemmód: hőlégkeverés plusz 
Hőmérséklet: 80–90 °C 
Időtartam: 100–115 perc
Szint: 2 és 4

100 darabhoz

Csokoládés habcsók
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1A kandírozott citrom- és 
narancshéjat vágja lehetőség 

szerint kis darabokra, a mazsolát 
vágja apróra. A vaníliarudat 
vágja fel hosszában, majd egy 
kés fokával kaparja ki a belsejét. 

2A lisztet, a vaníliáscukrot, 
a cukrot, a sót, a tojást, a 

citromhéjat és a puha vajat 
keverje össze. Az élesztőt oldja 
fel a langyos tejben, majd adja 
hozzá a keverékhez, és 5 perc 
alatt mindent gyúrjon össze egy 
sima tésztává. 

3Keverje bele a tésztába a 
citrom- és narancshéjat, 

a vaníliát, a mandulát és a 
mazsolát. 

4A tésztát tegye a sütőbe, és a 
beállításoknak megfelelően 

hagyja megkelni. 

5Gyúrja át gyorsan a tésztát, 
majd ossza háromfelé. A 

marcipánt szintén ossza el 
háromfelé. Mind a hat adagból 
formázzon egy kb. 50 cm hosszú 
hengert. A tésztahengereket 
lapítsa ki, a marcipánhengereket 
pedig hosszában fektesse a 
tészták közepére. A tésztát 
hosszában hajtsa fel és oldalról 
nyomkodja össze úgy, hogy a 
marcipánhengereket a tészta 
mindenhol teljesen körülvegye.  

6A hengereket vágja fel 
3 cm-es szeletekre, és 

ezeket egymástól kb. 0,5–1 cm 
távolságban helyezze el a 
sütőtepsiben. Ezután 15 percig 
pihentesse, majd sütőben süsse 
aranybarnára. 

7Közvetlenül a sütés után 
kenje meg vajjal a teker- 

cseket, majd hagyja őket kihűlni, 
végül szórja meg porcukorral.

Beállítás 
A tészta kelesztése
Automatikus program: Sütés | 
Kelt tészta | 45 perces kelesztés 
Kelesztési idő: 45 perc

Alternatív beállítás 
A tészta kelesztése
Üzemmód: felső-alsó sütés 
Hőmérséklet: 30 °C 
Kelesztési idő: 50 perc

A sütő beállítása 
A gyümölcskenyér sütése
Üzemmód: klímavezérlés 
Gőzlöketek száma/fajtája: 
1 automatikus 
Hőmérséklet: 160–170 °C 
Vízmennyiség: kb. 100 ml 
Időtartam: 25–30 perc 
Szint: 2

Alternatív beállítás 
A gyümölcskenyér sütése
Üzemmód: hőlégkeverés plusz 
Hőmérséklet: 160–170 °C 
Időtartam: 25–30 perc
Szint: 2

50 darabhoz

Gyümölcskenyér

Sütés

Hozzávalók

A tésztához:
100 g kandírozott citromhéj 
100 g kandírozott narancshéj 
120 g mazsola 
1 vaníliarúd 
500 g búzaliszt, BL-51 
8 g vaníliás cukor 
75 g cukor 
1 csipet só 
1 tojás, M-es méretű 
1 tk citromhéj, reszelve 
175 g lágy vaj 
42 g friss élesztő 
120 ml 3,5 %-os langyos tej 
50 g mandula, aprított 
200 g marcipánmassza

A kenéshez:
100 g olvasztott vaj

A beszóráshoz:
80 g porcukor

Kellékek:
Sütőtepsi

Elkészítési idő:
110 perc
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1Hámozza meg és reszelje 
finomra az édesburgonyát. 

Vágja félbe a vörösáfonyákat. 
Aprítsa durvára a földimogyorót. 
Melegítse elő a sütőt. 

2A tésztához keverje össze 
a vajat, a cukrot, a vaníliás 

cukrot, a sót és a tojást. Keverje 
össze a lisztet, a sütőport és a 
fűszereket, majd gyúrja össze a 
tojásos masszával. Végül keverje 
bele a vörösáfonyát, a földimo-
gyorót és az édesburgonyát. 
Melegítse elő a sütőt. 

3Két teáskanál segítségével 
formázzon cseresznye 

méretű golyókat, és tegye őket 
egymástól azonos távolságban 
a sütőtepsibe. A sütőben süsse 
aranybarnára. Hagyja lehűlni a 
tallérokat. 

4A porcukrot vízzel keverje 
simára, majd bőségesen 

vonja be vele a tallérokat.

Hozzávalók

A tésztához:
200 g édesburgonya 
100 g szárított vörösáfonya 
100 g natúr földimogyoró 
125 g vaj 
200 g cukor 
8 g vaníliás cukor 
Só 
1 tojás, M-es méretű 
300 g búzaliszt, BL-51 
1 tk sütőpor 
½ tk kardamom 
1 tk őrölt gyömbér 
1 tk fahéj

A kenéshez:
200 g porcukor 
6 ek víz

Kellékek:
Finom reszelő
2 sütőtepsi

Elkészítési idő:
50 perc + 30 perc hűtés

A sütő beállítása
Üzemmód: hőlégkeverés plusz 
Hőmérséklet: 150–160 °C 
Előmelegítés: igen 
Időtartam: 15–20 perc 
Szint: 2 és 4

Alternatív beállítás
Üzemmód: felső-alsó sütés 
Hőmérséklet: 170–180 °C 
Előmelegítés: igen 
Időtartam: 15–20 perc
Szint: 3

Édesburgonyás-vörösáfonyás 
tallér

Sütés

90 darabhoz
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1Keverje össze a lisztet, a 
cukrot, a sót, a tojást és a 

vajat. Az élesztőt oldja fel a 
langyos tejben, adja hozzá a 
keverékhez, majd gyúrja össze 
sima tésztává. 

2A tésztát tegye a sütőbe, és 
a beállítások szerint hagyja 

megkelni. 

3A töltelékhez hámozza meg 
az almát, a magházat az 

almamagozóval szúrja ki, majd 
az almát vágja lehetőleg vékony 
szeletekre. A marcipánt durva 
reszelővel reszelje le. A cukrot és 
a fahéjat keverje össze. Vajazza 
ki a tortaformát. 

4Lisztezze be a munkafelüle-
tet. A tésztát nyújtsa 30 cm x 

70 cm-es téglalappá. Kenje 
be vajjal, majd szórja meg a 
cukros-fahéjas keverékkel. Ossza 
el rajta az almakarikákat. Szórja 
meg a mazsolával és a marcipán-
reszelékkel, majd a hosszanti 
oldaláról tekerje fel. 

5A tekercset vágja fel kb. 
6 cm-es darabokra, majd 

ezeket  helyezze egymás mellé a 
kivajazott tortaformába. Végül 
tegye fel a formára a keretet és 
rögzítse a csattal. 

6Melegítse elő a sütőt. Ezalatt 
a tésztát hagyja kelni. Rakja 

be a tésztát a sütőbe, majd 
kis távolságot tartva toljon a 
forma fölé egy sütőtepsit. A 
süteményt ehelyett sütőpapírral 
is lefedheti. Sütőben süsse 
aranybarnára. 

7Közvetlenül a sütés után 
locsolja meg a felmelegített 

baracklekvárral, majd hagyja 
lehűlni.

Hozzávalók

A tésztához:
500 g búzaliszt, BL-51 
75 g cukor 
1 csipet só 
2 tojás, M-es méret 
100 g lágy vaj 
42 g friss élesztő 
150 ml 3,5 %-os langyos tej

A töltelékhez:
800 g savanykás alma 
100 g marcipánmassza 
60 g cukor 
1 tk fahéj 
50 olvasztott vaj 
50 g mazsola

A formához:
½ tk lágy vaj

A kenéshez:
100 g sárgabaracklekvár | 
pürésítve

Kellékek:
Almamagozó
Durva reszelő
Nyújtófa
Csatos tortaforma,  26 cm
Rács
Sütőtepsi vagy sütőpapír

Elkészítési idő:
140 perc

Beállítás 
A tészta kelesztése
Automatikus program: Sütés | 
Kelt tészta | 45 perces kelesztés 
Kelesztési idő: 45 perc

Alternatív beállítás 
A tészta kelesztése
Üzemmód: felső-alsó sütés 
Hőmérséklet: 30 °C 
Kelesztési idő: 50 perc

A sütő beállítása 
A sütemény sütése
Üzemmód: felső-alsó sütés 
Hőmérséklet: 170–180 °C 
Előmelegítés: igen 
Időtartam: 75–80 perc
Szint: 2

16 darabhoz

Almás csiga
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1A körtéket hámozza meg, 
vágja nyolcfelé, magozza 

ki, majd vágja fel vékony 
szeletekre. 

2A vajat és a cukrot keverje 
krémesre, egyenként adja 

hozzá a tojásokat. Keverje össze 
a lisztet, a kakaót, a fahéjat és 
a sütőport, majd keverje bele a 
masszába. Utoljára a diót adja 
hozzá. Egyenletesen keverje el a 
tésztában a körtedarabokat. 

3Vajazza ki a formát, majd 
szórja meg zsemlemorzsával. 

Töltse bele a tésztát a formába, 
oszlassa el egyenletesen, majd 
sütőben süsse aranybarnára. 

4A sütés után hagyja kissé 
lehűlni a formát, majd 

óvatosan borítsa ki belőle a 
süteményt. 
Még melegen vonja be az 
olvasztott csokoládéval.

Hozzávalók

800 g körte 
250 g vaj 
250 g cukor 
4 tojás, M-es méret 
400 g búzaliszt, BL-51 
1 ek kakaópor 
1 tk fahéj 
16 g sütőpor 
200 g dió | finomra vágva

A formához:
1 tk lágy vaj 
1 ek zsemlemorzsa

A bevonathoz:
150 g étcsokoládés tortabe-
vonó | olvasztott

Kellékek:
Koszorú forma,  26 cm
Rács

Elkészítési idő:
105 perc

A sütő beállítása
Üzemmód: hőlégkeverés plusz 
Hőmérséklet: 150–160 °C 
Időtartam: 60–70 perc 
Szint: 2

Alternatív beállítás
Üzemmód: felső-alsó sütés 
Hőmérséklet: 160–170 °C 
Előmelegítés: igen 
Időtartam: 55–65 perc
Szint: 2

12 darabhoz

Körtés-diós sütemény
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1A tészta összes hozzávaló-
jából gyúrjon sima tésztát, 

majd tekerje be folpackba 
és legalább 30 percre tegye 
hűtőbe. 

2A sárgabarackos töltelékhez 
pépesítse a maradék hozzá-

valókat. Egy főzőedényben 
folyamatos kevergetés mellett 
forralja fel, majd hagyja kicsit 
lehűlni. 

3Keverje össze a túrós massza 
hozzávalóit. A lehűlt tésztát 

nyújtsa ki és tegye a torta-
formába. Eközben képezzen egy 
kb. 4 cm-es peremet. 

4A sütőt a ráccsal melegítse 
elő. Öntse rá a túrós 

masszát a tésztára és oszlassa 
el egyenletesen. Öntse rá 
a sárgabarackpürét a túrós 
masszára. Villával formázzon 
rajta köröket, hogy a réteshez 
hasonló megjelenést érjen el. 

5A sütőben süsse meg a 
süteményt.

Hozzávalók

A tésztához: 
200 g búzaliszt, BL-51
75 g vaj 
50 g cukor 
1 tk sütőpor 
1 tojás, M-es méretű 
Só

A töltelékhez:
250 g konzerv sárgabarack 
(lecsepegtetve) 
60 g cukor 
30 g étkezési keményítő 
3 ek citromlé

A túrós masszához:
750 g sovány túró
170 g cukor 
200 g zsíros tejföl 
2 tojás, M-es méret 
16 g vaníliás cukor 
100 ml 3,5 %-os tej
37 g vaníliás pudingpor, 
főzhető 
2 ml vanília aroma

Kellékek:
Folpack
Szűrő
Botmixer a pürésítéshez
Csatos tortaforma,  26 cm
Nyújtófa
Rács

Elkészítési idő:
120 perc

A főzőzóna beállítása 
A barackos massza főzése
Teljesítmény: 9–8 
Időtartam: 4–5 perc

A sütő beállítása 
A sajttorta sütése
Üzemmód: felső-alsó sütés 
Hőmérséklet: 170–180 °C 
Előmelegítés: igen 
Időtartam: 70–80 perc
Szint: 2

12 darabhoz

Sárgabarackos sajttorta

Sütemény

  Tipp:
Sárgabarack helyett őszibarackot 
is használhat.
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1A lisztet, a vaníliás cukrot, 
a cukrot, a sót, a tojást és 

a puha vajat keverje össze egy 
tálban. Az élesztőt oldja fel a 
langyos tejben, majd a többi 
hozzávalóval gyúrja össze sima 
tésztává. 

2A tésztát tegye a sütőbe, és 
a beállítások szerint hagyja 

megkelni. 

3A töltelékhez vágja fel 
finomra a diót. Vágja kis 

darabokra a vörösáfonyát. A 
marcipánt reszelje le durva 
reszelőn. Pürésítse a cseresz- 
nyelekvárt. A hozzávalókat 
villával jól keverje el. 

4A tésztát gyúrja kissé át, 
majd nyújtsa ki téglalappá 

(60 cm x 40 cm). A tölteléket 
kézzel oszlassa el rajta, majd 
a hosszabbik oldaláról kezdve 
tekerje fel. 

5A tekercset hosszában vágja 
félbe. A tészta mindkét 

felét a vágott oldalával felfelé 
sodorja meg. A végeit kissé 
hajtsa alá, majd tegye a kalácsot 
a sütőlapra és süsse meg. 

6A sütés után hagyja lehűlni. 
A porcukrot vízzel jól keverje 

el, majd egy kanállal oszlassa el 
a kalácson.

Hozzávalók

A tésztához:
550 g búzaliszt, BL-51
8 g vaníliás cukor 
60 g cukor 
Só 
1 tojás, M-es méretű 
50 g lágy vaj 
42 g friss élesztő 
250 ml 3,5 %-os langyos tej

A töltelékhez:
150 g dió 
120 g szárított vörösáfonya 
300 g marcipánmassza 
150 g cseresznyelekvár

A kenéshez:
150 g porcukor 
3 ek víz

Kellékek:
Sütőtepsi
Durva reszelő
Botmixer
Nyújtófa

Elkészítési idő:
140 perc

Beállítás 
A tészta kelesztése
Automatikus program: Sütés | 
Kelt tészta | 45 perces kelesztés 
Kelesztési idő: 45 perc

Alternatív beállítás 
A tészta kelesztése
Üzemmód: felső-alsó sütés 
Hőmérséklet: 30 °C 
Kelesztési idő: 50 perc

A sütő beállítása 
A kalács sütése
Üzemmód: klímavezérlés 
Gőzlöketek száma/fajtája: 
1 automatikus 
Hőmérséklet: 140–150 °C 
Vízmennyiség: kb. 100 ml 
Időtartam: 55–65 perc 
Szint: 2

Alternatív beállítás 
A kalács sütése
Üzemmód: hőlégkeverés plusz 
Hőmérséklet: 150–160 °C 
Időtartam: 55–65 perc
Szint: 2

16 szelethez

Diós-vörösáfonyás kalács
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1Olvassza fel a tortabevonót. 
Sütőpapírral bélelje ki a 

tortaforma alját. Melegítse elő 
a sütőt. 

2A tojásokat a forró vízzel 
maximális fokozaton verje 

fel. Lassan adagolja bele a 
cukrot, a vaníliás cukrot és a 
sót, majd további 2 percen át 
maximális fokozaton keverje.

3Keverje össze a lisztet a 
sütőporral, majd a legala- 

csonyabb fokozaton rövid ideig 
keverje össze. Keverje hozzá a 
kissé lehűlt tortabevonót, majd 
a tésztát töltse bele a sütő-
formába. Tegye be a sütőbe.

4Vágja félbe a szőlőszemeket. 
A zselatinlapokat áztassa be 

hideg vízbe.

5Az öntethez keverje össze a 
narancslét a narancslikőrrel. 

A készre sütött tortalap felületét 
villával néhány helyen szúrja 
meg, majd csepegtesse rá az 
öntetet.

6Vegye ki a tortalapot a 
formából, hagyja lehűlni, 

majd tegye köré a tortaforma 
megtisztított oldalát vagy egy 
tortagyűrűt.

7Keverje homogén masszává a 
vaníliás joghurtot, a ricottát, 

a vaníliás cukrot, a cukrot, a 
citromlét és a citromhéjat.

8A csomagoláson megadottak 
szerint oldja fel a zselatint. 

Keverjen 4 evőkanál ricottás-
vaníliás krémet a zselatinhoz, 
majd forgassa össze a maradék 
krémmel. Ezután tegye be a 
hűtőbe.

9Verje fel keményre a tej- 
színhabot, majd keverje a 

krémhez. A krém felét kenje rá 
a tortalapra, erre rétegezzen rá 
300 g szőlőt, végül erre kenje rá 
a krém másik felét.

10A maradék szőlővel 
díszítse a tortát, majd 

legalább 2 órára tegye hűtőbe.

Hozzávalók

100 g étcsokoládés tortabe-
vonó | olvasztott
2 tojás, M-es méret 
3 ek forró víz 
100 g cukor 
8 g vaníliás cukor 
1 csipet só 
100 g búzaliszt, BL-51 
1 tk sütőpor

Az öntethez:
70 ml narancslé 
20 ml narancslikőr

A feltéthez:
500 g magnélküli szőlő 
8 fehér zselatinlap 
250 g vaníliás joghurt 
250 g friss sajt (ricotta) 
8 g vaníliás cukor 
80 g cukor 
80 ml citromlé 
6 g reszelt citromhéj (készen 
kapható) 
300 g tejszín

Kellékek:
Csatos tortaforma,  26 cm
Sütőpapír
Rács
Kenőkés

Elkészítési idő:
80 perc + 150 perc hűtés A sütő beállítása

Üzemmód: felső-alsó sütés 
Hőmérséklet: 170–180 °C 
Előmelegítés: igen 
Időtartam: 20–25 perc
Szint: 2

12 darabhoz

Szőlőtorta
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1A póréhagymát vágja vékony 
karikákra. A burgonyát 

hámozza meg és vágja nagyobb 
kockákra. A kolbászt hosszában 
három helyen vágja be ½ cm 
mélyen, majd vágja fel vékony 
szeletekre. 

2Főzőedényben melegítsen fel 
1 evőkanál olajat. A kolbász- 

karikákat mindkét oldalukon 
süsse meg ropogósra, majd 
vegye ki. A póréhagymát rövid 
ideig süsse, majd ezt is vegye ki. 

3A maradék olajat melegítse 
fel az edényben. Adja hozzá 

a hagymát és a burgonyát, majd 
rövid ideig párolja. Adja hozzá a 
földimogyorókrémet és a zöld-
ségleves-alaplét. 20 percig fedő 
alatt főzze. 

4Pürésítse a levest. Sóval és 
Cayenne-borssal ízesítse. 

Adja hozzá a tejszínt, a póré-  
hagymát és a kolbászt, majd 
rövid időre forralja fel. Vágja 
durvára a földimogyorót és 
tálaláskor szórja a leves tetejére.

Hozzávalók

A leveshez:
1 szár vékony póréhagyma 
800 g lisztes burgonya 
100 g cabanossi kolbász, 
egyben 
2 ek olaj 
1 vöröshagyma | finomra 
kockázva 
80 g földimogyorókrém 
1 l zöldségleves-alaplé 
Só 
Cayenne-bors 
50 g tejszín

A tálaláshoz:
2 ek pirított földimogyoró

Kellékek:
Botmixer

Elkészítési idő:
60 perc

A főzőzóna beállítása 
Pirítás
Teljesítmény: 3–9 
Időtartam: 8–10 perc

A leves főzése
Teljesítmény: 3–9
Időtartam: 22–25 perc

4 adag

Földimogyorós krumplileves

Levesek

  Tipp:
A vegetáriánus változatból hagyja 
el a kolbászt.

32 33



1A hagymát hámozza meg és 
kockázza fel apróra. A gyöm-

bért hámozza meg és vágja 
kockákra. A tökből kaparja ki a 
magokat. A tök húsát kockázza 
fel. 

2A hagymát párolja meg 
olajon. Adja hozzá a tököt és 

a gyömbért, és kissé párolja meg 
azokat is. 

3Adja hozzá a tejet, az 
alaplét, a sót, a borsot és a 

cukrot, majd lefedve 25 percig 
főzze. Adja hozzá a vajat és a 
Crème fraîche-t, majd pürésítse. 

4Facsarja ki a narancsot, és a 
narancslét adja a leveshez. 

Sóval és borssal ízesítse. 

5A levest egy teáskanál Crème 
fraîche hozzáadásával tálalja.

Hozzávalók

100 g vöröshagyma 
1 db dió nagyságú gyömbér 
1 sütőtök (Hokkaido) (1,3 kg) 
2 ek olaj 
150 ml 3,5 %-os tej 
600 ml zöldség alaplé 
Só 
Bors 
1 tk cukor 
20 g vaj 
50 g Crème fraîche 
1 narancs leve

A tálaláshoz:
6 tk Crème fraîche

Kellékek:
Citromfacsaró
Botmixer

Elkészítési idő:
75 perc

A főzőzóna beállítása
Teljesítmény: 4–9
Időtartam: 30–35 perc

6 adag

Narancsos sütőtökkrémleves

Levesek34 35



1A kolbászhúsból formázzon 
kis golyókat, majd egy serpe-

nyőben, olajban süsse barnára 
minden oldalukat. 

2A spenótot, a vizet, a para-
dicsomot, a mustárt és a 

cukrot tegye egy főzőedénybe. 
Keverés közben főzze addig, 
amíg a spenót fel nem olvad. 
Lefedve kb. 2 percig főzze kis 
fokozaton. 

3Adja hozzá az ömlesztett 
sajtot. Fűszerpaprikával, 

sóval és borssal ízesítse. Főzze 
tovább 5 percig. Pürésítse a 
levest. Adja hozzá a kolbász-
golyókat, majd néhány percig 
hagyja összeérni az ízeket. 
Tálalja a levest.

Hozzávalók

250 g friss sütni való kolbász 
2 ek olaj 
500 g spenótkrém, mélyhűtött 
400 ml víz 
100 g átpasszírozott 
paradicsom 
1 ek mustár 
20 g cukor 
100 g zöldfűszeres ömlesztett 
sajt 
Fűszerpaprika, csípős 
Só 
Bors

A sütéshez:
2 ek olaj

Kellékek:
Botmixer

Elkészítési idő:
35 perc

A főzőlap beállítása 
A kolbász pirítása
Teljesítmény: 5–9 
Időtartam: 8–10 perc
 
A leves főzése
Teljesítmény: 3–9
Időtartam: 15–20 perc

4 adag

Spenótleves
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1A burgonyát hámozza meg, 
reszelje le, konyharuhában 

nyomkodja ki, majd tegye egy 
tálba. 

2A túrót szintén nyomkodja 
ki a konyharuhában, majd a 

többi hozzávalóval együtt adja 
hozzá a burgonyamasszához és 
keverje össze vele. 

3A masszát ossza ketté, majd 
mindegyik adagot oszlassa 

el hosszában egy darab fol-
packon. Tekerje fel úgy, hogy 
7 cm vastag, rövid tekercsek 
képződjenek. A folpack végeit 
tekerje meg jól, majd mindegyik 
tekercset szúrja ki öt helyen a 
nyárssal. 

4A tekercseket tegye egymás 
mellé, egymástól azonos 

távolságban a perforált párolóe-
dénybe, majd a gőzpárolóban 
párolja meg. 
Másik megoldásként a teker- 
cseket vízfürdőben is párolhatja. 
Ehhez tekerje be őket alufóliá-
val is. 

5Vegye le a folpackot, majd 
vágja fel a tekercseket 1,5 cm 

vastag szeletekre. Egy serpe-
nyőben forrósítsa fel a vajat, és 
a szeletek mindkét oldalát süsse 
aranybarnára.

Hozzávalók

900 g lisztes burgonya 
500 g sovány túró
120 g búzaliszt, BL-51 
100 g burgonyakeményítő 
3 tojás, M-es méretű | csak a 
sárgája 
2 tk só 
Bors 
Őrölt szerecsendió 
2 ek petrezselyem | összevágva

A sütéshez:
50 g vaj

Eszköz
Finom reszelő
Konyharuha
Folpack
Fa nyárs
Párolóedény, perforált

Elkészítési idő:
95 perc

A gőzpároló beállítása: 
A túrós burgonyatallér 
megsütése
Hőmérséklet: 90 °C 
Időtartam: 50–60 perc

A főzőzóna beállítása 
A tallérok sütése
Teljesítmény: 8–9
Időtartam: 10–12 perc

6 adag

Túrós burgonyatallérok

Köretek

  Tipp:
A túrós burgonyatallért elsősorban 
húsételek köretének ajánljuk. 
Vegetáriánus főfogáshoz a túrós 
burgonyatallért kombinálja 
mártogatós öntettel és salátával 
vagy zöldséggel is.
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1A karalábét hámozza meg, 
vágja fel hasábokra, majd a 

gőzpárolóban vagy egy főzőe-
dényben a főzőzónán főzze 
meg. 

2A paradicsomokat vágja 
apró kockákra. A paradic-

somot egy tálban keverje össze 
az ementáli sajttal, a Crème 
fraîche-el és a vízzel. Sóval és 
borssal ízesítse. A kakukkfűle-
veleket tépkedje le az ágakról és 
keverje bele a sajtos masszába. 

3A karalábét csepegtesse le, 
enyhén sózza meg, majd 

oszlassa el a felfújtformában. 
Rétegezze rá a paradicsomos- 
sajtos masszát. 

4Szórja meg ementáli sajttal, 
majd a sütőben süsse 

aranybarnára.

Hozzávalók

A gratinhoz:
800 g karalábé 
60 g szárított paradicsom 
150 g Crème fraîche 
150 g reszelt sajt (ementáli) 
5 ek víz 
Só 
Bors 
8 szál friss morzsolt kakukkfű

A szóráshoz:
80 g reszelt ementáli sajt

Eszköz
Perforált gőzpároló edény
Szűrő
Felfújtforma, lapos, 
20 x 30 cm
Rács

Elkészítési idő:
35 perc

A gőzpároló beállítása 
A karalábé megfőzése
Hőmérséklet: 100 °C 
Időtartam: 7–9 perc

A főzőzóna beállítása 
A karalábé megfőzése
Teljesítmény: 9–4 
Időtartam: 7–9 perc

A sütő beállítása 
A karalábé párolása
Üzemmód: nagy grill 
Hőmérséklet: 280 °C 
Előmelegítés: 5 perc 
Időtartam: 5–7 perc
Szint: 3

4 adag

Karalábégratin kakukkfüves 
sajtkéreggel

Köretek

  Tipp:
A karalábégratin leginkább 
húsételekhez illik köretnek. 
Vegetáriánusok a gratint krum-
plipürével párosíthatják.
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1A kifliket vágja apró kockák- 
ra, majd öntse fel a tejjel. 

Keverje át többször. 

2A vajat, a hagymát és a 
szalonnakockákat egy 

serpenyőben melegítse fel. 
Adja hozzá a leveszöldséget, 
és 3 percig süsse. Adja hozzá a 
petrezselymet, majd a tejes-kifli-
kocka keveréket. 

3Keverje bele a tojásokat. 
Sóval és borssal ízesítse, 

és az egészet keverje el jó 
alaposan. Bélelje ki folpackkal a 
formát, majd oszlassa el benne 
úgy a gombócmasszát, hogy 
ne maradjon benne levegő. A 
gőzpárolóban párolja meg. 

4A gombóctésztát a meg-
párolása után óvatosan 

borítsa ki, távolítsa el a fóliát, 
majd vágja fel kb. 3 cm-es 
szeletekre.

Hozzávalók

4 nagyobb kifli
500 ml 3,5 %-os langyos tej 
40 g vaj 
1 vöröshagyma | finomra 
kockázva 
50 g apróra felkockázott 
húsos szalonna 
70 g leveszöldség | finomra 
kockázva 
3 ek petrezselyem | összevágva 
4 tojás, M-es méretű 
Só 
Bors

Eszköz
Szögletes üvegforma, 
5 x 12 cm
Folpack, hőálló
Rács

Elkészítési idő:
60 perc

A főzőzóna beállítása 
A hagyma és a szalonna 
megpirítása
Teljesítmény: 8–9 
Sütési idő: 3–4 perc

A gőzpároló beállítása: 
A gombóctészta párolása
Hőmérséklet: 100 °C
Időtartam: 30–35 perc

4-5 adag

Szalvétagombóc

Köretek

  Tipp:
A szalvétagombóc legjobban sötét 
húsételekhez és szárnyasételek-
hez, pl. vadhús, marhahús vagy 
kacsa mellé illik.
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1Előkészítés 
A lilakáposztát vágja fel 

nyolc részre, a torzsáját vágja ki. 
A káposztacikkeket keresztben 
vágja fel vékony csíkokra. 

2A narancsok felét facsarja 
ki. A másik felét hámozza 

meg úgy, hogy a fehér réteget 
is teljesen eltávolítja. Éles késsel 
vágja le a narancsgerezdekről 
az elválasztó réteget. Minden 
gerezdet vágjon háromfelé. 

3Elkészítés - főzőzóna 
A hagymát és a lilakáposztát 

egy főzőedényben párolja 
meg az olvasztott vajon. Öntse 
fel a narancslével és a vízzel. 
Adja hozzá a fűszereket és a 
balzsamecetet. Sóval, borssal 
és cukorral ízesítse. Fedő alatt, 
alacsony beállításon 70 percig 
főzze. 

3Elkészítés - gőzpároló 
A lilakáposztát tegye a 

perforált párolóedénybe. Az 
olvasztott vajat és a hagymát 
tegye a zárt aljú párolóedénybe, 
és alufóliával fedje le. 5 percig 
párolja mindkettőt. Távolítsa 
el az alufóliát. Adja hozzá a 
lilakáposztát a fűszerekkel, a 
narancslével és a balzsamecettel 
együtt a hagymához. Sóval, 
borssal és cukorral ízesítse. 
Lefedve további 70 percig 
párolja.  

4Keverje hozzá a narancsot 
és a narancslekvárt. Szükség 

esetén ízesítse újra, majd tálalja.
Hozzávalók

1,2 kg lilakáposzta 
6 narancs 
2 vöröshagyma | kockára 
vágva 
40 g olvasztott vaj 
125 ml víz (főzőzóna) 
1 babérlevél 
2 szegfűszeg 
5-6 ek balzsamecet
1 ek narancslekvár 
Só 
Bors 
2 ek cukor

Eszköz
Citromfacsaró
Perforált gőzpároló edény
Zárt aljú gőzpároló edény
Alufólia

Elkészítési idő:
110 perc

A főzőzóna beállítása
Teljesítmény, párolás: 8–9 
Teljesítmény, készre főzés: 2-3 
Időtartam, párolás: 3–5 perc 
Időtartam, készre főzés: 
60–70 perc

A gőzpároló beállítása
Hőmérséklet: 100 °C
Időtartam: 65–75 perc

6 adag

Narancsos lilakáposzta

  Tipp:
A narancsos lilakáposzta kitűnően 
illik minden sötétebb húsokhoz 
vagy a sültkolbászhoz.
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1A burgonyát hámozza 
meg, vágja kockákra, majd 

sós vízben 5 percig főzze. A 
kelkáposztát vágja nyolcfelé és 
vágja ki a torzsáját. A káposzta-
cikkeket keresztben vágja fel 
vékony csíkokra, majd adja a 
burgonyához. Főzze további 
20 percig. Öntse le róla a vizet. 

2Adja hozzá a tejet, és rövid 
ideig forralja. Vegye le a 

főzőzónáról, és krumplinyomó-
val törje át a tartalmát. Keverje 
bele a vajat. Sóval és szerecsen-
dióval ízesítse.

Hozzávalók

800 g lisztes burgonya
600 g kelkáposzta 
150 ml 3,5 %-os tej 
2 ek vaj 
Só 
Őrölt szerecsendió

Eszköz
Krumplinyomó

Elkészítési idő:
45 perc

A főzőzóna beállítása
Teljesítmény: 4–9
Időtartam: 25–30 perc

6 adag

Kelkáposztás krumplipüré

  Tipp:
Ez a köret sertés-, marha- és 
vadhúshoz illik.

46 47



1A szárzellert és a répákat 
vágja fel 5 mm vastag szele-

tekre. A répát és a szárzellert 
gőzpárolóban vagy főzőzónán 
párolja meg. 

2Egy serpenyőben keverje 
össze a tejszínt a fehérborral 

és az alaplével. Néhány percig 
fedő nélkül forralja, míg a szósz 
krémes állagúvá nem válik. 
Keverje bele a mustárt. Cukorral, 
sóval és borssal erősen ízesítse. 

3Adja hozzá a megpárolt és 
lecsepegtetett zöldséget, 

óvatosan forgassa össze, majd 
tálalja.

Hozzávalók

600 g szárzeller
250 g sárgarépa 
250 g tejszín 
50 ml fehérbor 
50 ml zöldségleves-alaplé 
3–4 tk dijoni mustár 
1 tk cukor 
Só 
Bors

Eszköz
Perforált gőzpároló edény
Fakanál

Elkészítési idő:
70 perc

A gőzpároló beállítása: 
A zöldségek párolása
Hőmérséklet: 100 °C 
Időtartam, répa: 7–10 perc 
Időtartam, szárzeller: 12-15 perc

A főzőzóna beállítása 
A zöldségek párolása
Teljesítmény: 4–9 
Időtartam, répa: 7–10 perc 
Időtartam, szárzeller: 12-15 perc
 
A mártás megfőzése
Teljesítmény: 4–9
Időtartam: 5–8 perc

6 adag

Szárzeller- és répamártás

  Tipp:
A szárzeller- és répamártás hús- 
ételekhez illik köretként, vagy 
teljes kiőrlésű tésztával vegetáriá-
nus fogásként is tálalható.
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1A halfilét vágja kb. 4 cm-es 
darabokra, majd locsolja 

meg citromlével. 

2Tisztítsa meg az újhagymát 
és vágja karikákra. A 

paradicsomot vágja apró dara-
bokra. A csemegeuborkát vágja 
karikákra. 

3A haldarabokat pirítsa meg 
az olajban, sózza, borsozza, 

majd vegye ki. A maradék 
zsírban pirítsa le az újhagymát, 
az uborkát és a paradicsomot. 

4Öntse bele a paradi- 
csompürét, a fehérbort, majd 

az alaplét. Adja hozzá a kapri-
bogyót, a kaprot és a Crème 
fraîche-t, majd sóval, borssal és 
cukorral ízesítse. 

5Adja hozzá a haldarabokat. 
Néhány percig melegítse. 

Szórja meg egy kevés kaporral 
és tálalja.

Hozzávalók

250 g lazacfilé, konyhakész
300 g tőkehalfilé, konyhakész 
2 ek citromlé 
1 csomag újhagyma 
2 paradicsom 
4 csemegeuborka 
1 ek olaj 
Só 
Bors 
1 tk sűrített paradicsom 
100 ml fehérbor 
150 ml zöldségleves-alaplé 
3 ek kapribogyó, üveges 
3 ek összevágott kapor 
150 g Crème fraîche 
Cukor

A tálaláshoz:
1 tk összevágott kapor

Elkészítési idő:
45 perc

A főzőlap beállítása 
Pirítás
Teljesítmény: 8–9 
Időtartam: 10–15 perc
 
A halragu felmelegítése
Teljesítmény: 2–3
Időtartam: 5–7 perc

4 adag

Vegyes halragu

Halételek

  Tipp:
Ehhez a fogáshoz rizs vagy tócsni 
illik.
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1Tisztítsa meg a fokhagymát, 
vágja apró darabokra, majd 

keverje össze egy csipet sóval, 
citromlével és olívaolajjal. 

2A lazacpisztrángot kívül és 
belül dörzsölje be sóval, 

majd kenje be az olajos keve- 
rékkel. Közben 1 evőkanálnyi 
olajkeveréket tegyen félre. 

3Az olajbogyókat vágja 
karikára. A szárított para-

dicsomot vágja apró darabokra. 
Melegítse elő a sütőt. 

4A petrezselymet keverje 
össze a szárított paradi- 

csommal és az olajbogyóval. A 
lazacpisztrángot töltse meg a 
keverékkel, majd kétszer kösse 
át a konyhai kötözőzsinórral. 

5A lazacpisztrángot tegye 
bele a gourmet sütőedénybe, 

majd 25 percre tegye be sülni az 
előmelegített sütőbe. 

6A koktélparadicsomokat 
vágja félbe, majd tegye őket 

a lazacpisztráng mellé. Adja 
hozzá a cukrot és a fehérbort. 
A lazacpisztrángot vonja be a 
maradék olajos keverékkel, majd 
süsse tovább 10-15 percig.

Hozzávalók

3 gerezd fokhagyma
Só 
1 citrom leve 
30 ml olívaolaj 
1 konyhakész lazacpisztráng 
(1 kg) 
60 g fekete olajbogyó, 
magozott 
60 g szárított paradicsom 
20 g petrezselyem | 
összevágva 
500 g koktélparadicsom 
1 ek cukor 
100 ml fehérbor 
Bors 
Só

Eszköz
Konyhai kötözőzsinór
Gourmet sütőedény

Elkészítési idő:
50 perc

A sütő beállítása
Üzemmód: felső-alsó sütés 
Hőmérséklet: 210–220 °C 
Előmelegítés: igen 
Időtartam: 35–40 perc
Szint: 2

4 adag

Lazacpisztráng 
paradicsommal

Halételek

  Tipp:
Annak érdekében, hogy a hal a 
fűszerezést jobban magába szívja, 
a bőrét 2 cm-enként kissé irdalja 
be.
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1Hagyja felolvadni a leveles 
tésztát. Vágja fel karikára 

az újhagymát. Csepegtesse le a 
tonhalat. 

2Nyújtsa ki a leveles tésztát. 
Szúrjon ki belőle 6 db,     

egyenként 12 cm átmérőjű kört. 
A muffinforma mélyedéseit 
bélelje ki a tésztával. 

3Melegítse elő a sütőt. 
Keverje össze az újhagymát, 

a tonhalat és a tejfölt. Fűsze-
rezze meg sóval és borssal, és 
ossza el a tésztákon. 

4Szórja meg gouda sajttal, 
majd a sütőben süsse 

aranybarnára.

Hozzávalók

A kosárkákhoz:
225 g leveles tészta, friss vagy 
mélyhűtött 
2 újhagyma 
150 g natúr tonhalkonzerv 
(szárazsúly) 
200 g zsíros tejföl 
Só 
Bors

A beszóráshoz:
50 g reszelt gouda sajt

Eszköz
Szűrő
Muffinforma 6 muffinhoz, 
egyenként  5 cm

Elkészítési idő:
50 perc

A sütő beállítása
Üzemmód: hőlégkeverés plusz 
Hőmérséklet: 180–190 °C 
Előmelegítés: igen 
Időtartam: 25–35 perc
Szint: 2

6 darabhoz

Tonhalkosárkák

Halételek

  Tipp:
12 darabos muffinforma hasz- 
nálata esetén azonos sütési 
idő mellett duplázza meg az 
adagokat.
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1A pácléhez tisztítsa meg a 
répát és a hagymát, majd 

kockázza fel őket. Egy főzőe-
dénybe tegye bele a vörösbort, 
a vizet, a répát és a hagymát, 
majd rövid időre forralja fel. 

2Hagyja lehűlni a páclét, majd 
öntse rá a szarvasgerincre. 

Tegye hűtőbe és legalább 
12 óráig érlelje. Eközben több- 
ször fordítsa meg. 

3Vegye ki a szarvasgerincet 
és itassa le róla a páclét. 

Dörzsölje be sóval, borssal és 
a zöldfűszerrel. Utána tekerje 
körbe szalonnával. A páclét 
szűrje le és tegye félre. 

4A húst helyezze a gourmet 
sütőedénybe, majd tegye be 

sülni az előmelegített sütőbe. 
10 perc után állítsa a hőfokot a 
2. lépésben megadott értékre. 
További 30 perc után öntse rá 
a vadpecsenyelét. Süsse tovább 
5 percig. 

5Vegye ki a húst és tegye 
meleg helyre. Öntse fel a 

szaftot a meggylével, a tej- 
színnel, a páclével és esetleg 
még némi vízzel is. Egy kevés 
vízben keverje el az étkezési 
keményítőt, majd sűrítse be vele 
a mártást. A mártást ízesítse 
sóval, borssal és cukorral. Ezután 
forralja fel, majd adja hozzá a 
meggyet. 

6Vágja fel a húst és a szósszal 
együtt tálalja.

Hozzávalók

A pácléhez:
1 répa 
3 hagyma 
500 ml vörösbor 
250 ml víz

A szarvasgerinchez és a 
mártáshoz:
1,2 kg szarvasgerinc, egyben, 
csont nélkül, konyhakészen 
Só 
Bors 
1 tk morzsolt kakukkfű 
1 tk őrölt zsálya 
80 g zsíros szalonna 
500 ml vadpecsenyelé 
200 ml meggylé 
200 g tejszín 
2 ek étkezési keményítő 
Cukor 
350 g meggybefőtt 
(lecsepegtetve)

Eszköz
Szűrő
Gourmet sütőedény

Elkészítési idő:
130 perc + 12 óra pácolás

A főzőzóna beállítása 
A páclé elkészítése
Teljesítmény: 8–9 
Időtartam: 1–2 perc
 
A mártás megfőzése
Teljesítmény: 8–9 
Időtartam: 4–6 perc

A sütő beállítása 
A szarvasgerinc sütése
1. sütési lépés
Üzemmód: hőlégkeverés plusz 
Hőmérséklet: 230 °C 
Előmelegítés: igen 
Időtartam: 10 perc 
Szint: 2
2. sütési lépés
Hőmérséklet: 190–200 °C
Időtartam: 35–40 perc

5 adag

Szarvasgerinc meggyszósszal
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1A nyulat vágja fel 8 részre. 
Tisztítsa meg és vágja apró 

kockákra a salottahagymát. 
A kakukkfűágakat konyhai 
kötözőzsinórral kösse csokorba. 
Melegítse elő a sütőt. 

2Az olajat forrósítsa fel 
a főzőzónára helyezett 

gourmet sütőedényben. Rövid 
ideig pirítsa a salottahagymát, 
majd húzza az edény szélére. 
Pirítsa meg a nyúlhús minden 
oldalát. 

3Erősen sózza és borsozza 
a nyúlhúsdarabokat, majd 

szórjon rájuk lisztet, és keverje 
jól össze őket. Öntse fel fehér-
borral és vízzel. Folyamatos 
keverés mellett forralja fel. 

4Adja hozzá a mazsolát, az 
aszalt szilvát és a kakukk- 

füvet, majd a sütőben fedő 
alatt süsse készre. Tálalás előtt 
távolítsa el a kakukkfüvet. Sóval 
és borssal ízesítse.

Hozzávalók

1 konyhakész nyúl (1,5 kg) 
5 salottahagyma 
10 kakukkfűág 
3 ek olívaolaj 
Só 
Bors 
30 g búzaliszt, BL-51 
100 ml fehérbor 
600 ml víz 
70 g mazsola 
250 g aszalt szilva 
1 tk cukor

Eszköz
Gourmet sütőedény fedővel
Konyhai kötözőzsinór

Elkészítési idő:
60 perc

A főzőzóna beállítása 
A salottahagyma és a nyúl 
lepirítása
Teljesítmény: 8–9 
Időtartam: 8–10 perc

A sütő beállítása 
A nyúl sütése
Üzemmód: felső-alsó sütés 
Hőmérséklet: 140–150 °C 
Előmelegítés: igen 
Időtartam: 70–80 perc
Szint: 2

4 adag

Nyúl aszaltszilvás-kakukkfüves 
mártásban

Húsételek

  Tipp:
A nyúl a sütő automatikus prog- 
ramjával is elkészíthető.
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1Tisztítsa meg a póréhagymát, 
majd vágja karikákra. A 

gőzpárolóban vagy egy főzőe-
dényben süsse át félkeményre. 

2Tisztítsa meg és vágja apró 
kockákra a salottahagymát. 

Melegítse elő a sütőt 80 °C-ra 
felső-alsó sütéssel. 

3A sertésfilét vágja kb. 4 cm 
vastag érmékre. Minden 

érmét tekerjen körbe baconnel, 
majd rögzítse egy fa nyárssal. 

4Az érméket olajban mindkét 
oldalán erősen pirítsa meg 

egy serpenyőben. Fűszerezze 
sóval és borssal. A sütőben tartsa 
melegen. 

5Vágja fel az érmékkel azonos 
számú szeletre a mozzarellát. 

6A salottahagymát párolja 
meg, keverje össze a 

mézzel, majd öntse fel az 
alaplével. Vegye le a serpenyőt 
a főzőlapról, keverje össze a 
tejszínnel és a mustárral, majd 
sóval és borssal ízesítse. 

7A lecsepegtetett 
póréhagymát ossza el a 

felfújtformában. Vegye ki az 
érméket a sütőből, majd növelje 
a sütő hőmérsékletét 200 °C-ra.

8Helyezze az érméket a 
póréhagymaágyra. Oszlassa 

el rajtuk a mustáros-mézes 
mártást, majd minden érmére 
helyezzen egy szelet mozza-
rellát. A sütőben süsse készre.

Hozzávalók

900 g póréhagyma 
7 salottahagyma 
900 g konyhakész sertésszűz 
egyben 
16 szelet bacon 
4 ek olaj 
Só 
Bors 
250 g mozzarella 
1 ek méz 
200 ml zöldség alaplé 
200 g tejszín 
2 ek mustár 
3 tk morzsolt kakukkfű

Eszköz
Párolóedény, perforált
Fa nyárs
Felfújtforma, 20 x 30 cm
Rács

Elkészítési idő:
65 perc

A gőzpároló beállítása: 
A póréhagyma párolása
Hőmérséklet: 100 °C 
Időtartam: 5–6 perc

A főzőzóna beállítása 
A póréhagyma párolása
Teljesítmény: 8–9 
Időtartam: 5–6 perc
 
A szósz főzése
Teljesítmény: 8–9 
Időtartam: 4–6 perc

A sütő beállítása 
A sertésfilé melegen tartása
Üzemmód: felső-alsó sütés 
Hőmérséklet: 80 °C 
Előmelegítés: igen 
Szint: 2 
 
Átsütés
Üzemmód: felső-alsó sütés 
Hőmérséklet: 200 °C 
Előmelegítés: igen 
Szint: 2
Időtartam: 20–30 perc

6 adag

Sertésfilé póréágyon mézes-
mustáros mártással
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1A paradicsomokat kb. 
10 percre áztassa forró vízbe. 

A mozzarellát vágja 12 vékony 
szeletre. A fokhagymát tisztítsa 
meg és vágja apróra. 

2A karajokat folpack között 
lapítsa ki a nyújtófával. 

Minden karajszeletet hosszában 
vágjon félbe. Öntse le a vizet 
a paradicsomról, közben az 
áztatóvizet fogja fel és tegye 
félre. A paradicsomot vágja apró 
kockákra. 

3Minden fél karajt enyhén 
sózzon és borsozzon meg. A 

karajokat fedje le a baconnel és 
a mozzarellával. Oszlassa el a 
kakukkfüvet, a diót és a para-
dicsomkockákat a mozzarellán, 
majd tekerje fel és a fa nyárssal 
rögzítse. 

4Melegítse elő a sütőt. Az 
olvasztott vajat forrósítsa fel 

a főzőzónára helyezett gourmet 
sütőedényben. A tekercsek 
minden oldalát alaposan pirítsa 
meg. Adja hozzá a fokhagymát, 
gyorsan pirítsa le, majd öntse fel 
a Marsalával és az áztatóvízzel. 

5Rövid időre forralja fel. 
Végül a sütőben lefedve 

15 percig süsse. Az étkezési 
keményítőt oldja fel egy kevés 
vízben, majd keverje bele 
a mártást, és főzze további 
3 percig. Ízesítse cukorral, sóval 
és borssal.

Hozzávalók

50 g szárított paradicsom
300 ml forró víz 
200 g mozzarella 
1 gerezd fokhagyma 
6 szelet karaj, vékony (130 g/
db) 
Só 
Bors 
12 szelet bacon 
3 tk morzsolt kakukkfű 
2 ek aprított dió 
2 ek olvasztott vaj 
125 ml desszertbor (Marsala) 
3 tk étkezési keményítő 
Cukor

Eszköz
Folpack
Nyújtófa
Szűrő
Fa nyárs
Gourmet sütőedény fedővel

Elkészítési idő:
70 perc

A főzőzóna beállítása 
A tekercsek lesütése
Teljesítmény: 8–9 
Időtartam: 8–10 perc

A sütő beállítása 
A tekercsek sütése
Üzemmód: felső-alsó sütés 
Hőmérséklet: 170–180 °C 
Előmelegítés: igen 
Időtartam: 18–20 perc
Szint: 2

4 adag

Diós karajtekercs 
Marsala-mártásban

Húsételek

  Tipp:
A tekercseket konyhai kötöző- 
zsinórral is összekötözheti. A 
Marsala helyett más desszertbort 
is használhat, például malagát, 
portóit, de akár szőlőlét is.
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1A narancsok felét facsarja 
ki. A másik felét hámozza 

meg úgy, hogy a fehér réteget 
is teljesen eltávolítja. Éles késsel 
vágja le a narancsgerezdekről 
az elválasztó réteget. Tisztítsa 
meg és vágja apró kockákra a 
salottahagymát. 

2Melegítse elő a sütőt. Az 
olvasztott vajat forrósítsa fel 

a főzőzónára helyezett gourmet 
sütőedényben. A csirkemellfilét 
minden oldalán jól pirítsa meg, 
sózza, borsozza, majd vegye ki 
és tegye félre. 

3A kockákra vágott salot-
tahagymát tegye a gourmet 

sütőedénybe és pirítsa le. 
Ezután öntse fel a narancslével 
és a tyúkhúslevessel. Adja 
hozzá a tárkonyt. Tegye vissza 
a csirkemellfilét a gourmet 
sütőedénybe, majd lefedve kb. 
15 percig párolja a sütőben. 

4A keményítőt oldja fel egy 
kevés hideg vízben, majd 

keverje össze a tejföllel és a 
szósszal. Főzze még 5–10 percig. 

5Ízesítse sóval, borssal és 
cukorral. Adja hozzá a 

narancsgerezdeket a szószhoz, 
és melegítse össze.

Hozzávalók

A csirkemellhez:
6 narancs 
3 salottahagyma 
150 ml tyúkhúsleves 
4 csirkemellfilé 
(egyenként 200 g) 
1 ek tárkony 
200 g zsíros tejföl 
1 ek étkezési keményítő 
Só 
Bors 
Cukor

A sütéshez:
20 g olvasztott vaj

Eszköz
Citromfacsaró
Gourmet sütőedény fedővel

Elkészítési idő:
70 perc

A főzőzóna beállítása 
Csirkemellfilé sütése
Teljesítmény: 8–9 
Időtartam: 3–4 perc

Salottahagyma lepirítása
Teljesítmény: 8–9 
Időtartam: 3–4 perc

A sütő beállítása 
A filé párolása
Üzemmód: felső-alsó sütés 
Hőmérséklet: 180–190 °C 
Előmelegítés: igen 
Időtartam: 20–30 perc
Szint: 2

4 adag

Narancsos-tárkonyos 
csirkemell
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1Kívül és belül sózza meg jól 
a pulykát. Belülről dörzsölje 

át majorannával. Az ananászt 
csepegtesse le és a lecsepegő lét 
fogja fel. Keverje össze az aszalt 
szilvát és az ananászdarabokat. 
Töltse meg vele a pulykát, 
majd a nyársakkal és a konyhai 
kötözőzsinórral zárja le. 

2A pulykát a mellével felfelé 
tegye be a gourmet sütőe-

dénybe, majd locsolja meg az 
ananászlével. Fedő nélkül kb. 
60 percig párolja. Adja hozzá 
a 750 ml tyúkhúslevest, majd 
fedő nélkül nagyjából további 
100 percig süsse. Eközben több- 
ször locsolja meg a szafttal. 

3Keverje össze a mézet a 
fahéjjal. Kb. 10 perccel a 

sütési idő vége előtt kenje be 
a pulyka felületét a fahéjas 
mézzel. 

4A sütési idő végén szelje fel 
a pulykát, és az adagokat 

tartsa melegen. A szaftot 
ízesítse a maradék húslevessel 
(és esetleg egy kis vízzel). Az 
étkezési keményítőt keverje el a 
tejszínnel, majd adja a szafthoz. 
A főzőzónán forralja fel. A 
szószt a hústól külön tálalja.

Hozzávalók

1 konyhakész pulyka (5 kg) 
Só 
2 tk majoránna, morzsolt 
300 g konzerv ananász, dara-
bolt (szárazsúly) | plusz a leve 
200 g aszalt szilva 
1 l tyúkhúsleves 
4 ek folyékony méz 
½ tk fahéj 
1 ek étkezési keményítő 
100 g tejszín 
2 tk majoranna, morzsolt 
Só

Eszköz
Szűrő
6 fa nyárs
Konyhai kötözőzsinór
Gourmet sütőedény

Elkészítési idő:
220 perc A sütő beállítása 

A pulyka párolása
Üzemmód: sütőautomatika 
Hőmérséklet: 140–150 °C 
Időtartam: 140–170 perc 
Szint: 2

Alternatív beállítás 
A pulyka párolása
Üzemmód: hőlégkeverés plusz 
Hőmérséklet: 150–160 °C 
Időtartam: 150–170 perc 
Szint: 2

A főzőzóna beállítása 
Szósz főzése
Teljesítmény: 7–9
Időtartam: 3–5 perc

8 adag

Töltött pulyka mézes 
bundában
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Szárnyasok

1Egy éles késsel vágja ki a 
csontot. A pulykahúst sóval, 

borssal és kakukkfűvel ízesítse. 

2A töltelékhez a friss sajtot, a 
tojássárgáját, a zsemlemor- 

zsát, a sót és a borsot keverje 
össze, majd kenje rá a pulykahús 
belső oldalára. 

3A húst a töltelékkel 
együtt tekerje fel. Másik 

megoldásként a húsból tasakot 
is formálhat, amit a konyhai 
kötözőzsinórral körbeteker. 

4Helyezze a pulykatekercset a 
gourmet sütőedénybe. Adjon 

hozzá vizet, majd a sütőben 
fedő alatt süsse kb. 60 percig. 

5Öntse hozzá a húslevest 
és párolja fedő nélkül 

további 50-60 percig. Vegye ki a 
pulykatekercset, vágja le róla a 
kötözőzsinórt, majd a húst vágja 
fel szeletekre. 

6Öntse fel tejszínnel a szaftot. 
Kevés vízben keverje fel 

az étkezési keményítőt, majd 
sűrítse be vele a szószt. Ehhez 
rövid időre forralja fel. A szószt 
a hússal együtt tálalja.

A sütő beállítása
Üzemmód: hőlégkeverés plusz 
Hőmérséklet: 170–180 °C 
Időtartam: 100–120 perc 
Szint: 2

Alternatív beállítás
Üzemmód: felső-alsó sütés 
Hőmérséklet: 170–180 °C 
Időtartam: 100–120 perc
Szint: 2

4 adag

Pulykatekercs fűszeres 
krémmel

Hozzávalók

1,2 kg konyhakész, csontos 
pulyka felsőcomb
Só
Bors
1 tk morzsolt kakukkfű
200 g natúr friss sajt
30 g zöldfűszerkeverék, 
mélyhűtött
1 tojás | M-es méretű | csak a 
sárgája
3 ek zsemlemorzsa
150 ml víz
400 ml tyúkhúsleves
100 ml tejszín
2 ek étkezési keményítő

Eszköz
Tál
Konyhai kötözőzsinór
Gourmet sütőedény fedővel

Elkészítési idő:
150 perc
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1Tisztítsa meg a póréhagymát, 
majd vágja vékony karikákra. 

Tisztítsa meg a brokkolit és 
szedje kis rózsákra. 

2Melegítse fel a vajat és 
rövid ideig párolja benne 

a póréhagymát (de ne pirítsa 
meg). Adja hozzá a brokkolit és 
a vizet, majd párolja 3 percig. 

3Adja hozzá a spenótot, és 
párolja addig, amíg a víz 

teljesen el nem párolog. Adja 
hozzá a petrezselymet. Enyhén 
sózza, borsozza. 

4A leveles tésztákat kissé 
átfedésben nyújtsa ki a meg-

felelő méretűre, majd bélelje 
ki vele a kerek sütőformát. A 
tészta kiálló széleit vágja be és 
nyomkodja rá a tészta aljára. 

5Melegítse elő a sütőt. 
Keverje össze alaposan a 

tojásból, Crème fraîche-ből és 
sóból álló öntetet, keverje bele 
a reszelt sajtot, majd ízesítse 
borssal és szerecsendióval. 

6Szórja meg a panírmorzsával 
a tésztát. Oszlassa el rajta a 

zöldséget, majd egyenletesen 
öntse rá  az öntetet. A sütőben 
süsse aranybarnára.

Hozzávalók

A tésztához:
300 g leveles tészta, friss vagy 
mélyhűtött

A feltéthez:
260 g póréhagyma 
450 g brokkoli 
10 g vaj 
70 ml víz 
350 g leveles spenót, friss vagy 
mélyhűtött 
1 csomag petrezselyem | 
durvára vágva 
Só 
Bors 
4 ek zsemlemorzsa

Az öntethez:
3 tojás, M-es méret 
200 g Crème fraîche 
1 tk só 
200 g reszelt sajt (ementáli) 
Bors 
Őrölt szerecsendió

Eszköz
Nyújtófa
Sütőforma, kerek
Rács

Elkészítési idő:
70 perc

A főzőzóna beállítása: 
zöldségek párolása
Teljesítmény: 8–9 
Időtartam: 8–10 perc

A sütő beállítása: 
brokkolis-spenótos tortácska 
sütése
Üzemmód: felső-alsó sütés 
Hőmérséklet: 200–210 °C 
Előmelegítés: igen 
Időtartam: 35–45 perc
Szint: 1

4 adag

Brokkolis-spenótos tortácska
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1A burgonyát a gőzpárolóban 
vagy a főzőzónán párolja 

félkeményre, majd hámozza 
meg és vágja szeletekre. 

2A körtéket hámozza meg, 
magozza ki, majd vágja 

cikkekre. A körtecikkeket 
locsolja meg citromlével, majd 
a burgonyaszeletekkel együtt 
rétegezze a felfújt formába. 

3Keverje össze a Crème 
fraîche-t, a tejfölt, a petre-

zselymet, a sót és az étkezési 
keményítőt. Jól fűszerezze meg 
szerecsendióval és borssal. A 
tejszínes keveréket oszlassa el a 
burgonyán és körtén. 

4Szórja meg ementáli 
sajttal, majd sütőben süsse 

aranybarnára.

Hozzávalók

500 g burgonya, nem szétfövő 
500 g körte 
1 ek citromlé 
100 g tejszín 
150 g Crème fraîche 
2 ek összevágott petrezselyem 
2 tk só 
1 tk étkezési keményítő 
Őrölt szerecsendió 
Bors 
100 g reszelt sajt (ementáli)

Eszköz
Perforált gőzpároló edény
Felfújt forma, 24 x 18 cm
Rács

Elkészítési idő:
75 perc

A gőzpároló beállítása: 
burgonya párolása
Hőmérséklet: 100 °C 
Időtartam: 22–27 perc

A főzőzóna beállítása: 
burgonya párolása
Teljesítmény: 9–4 
Időtartam: 20–27 perc

A sütő beállítása: 
felfújt átsütése
Üzemmód: hőlégkeverés plusz 
Hőmérséklet: 170–180 °C 
Időtartam: 35–45 perc
Szint: 2

3 adag

Burgonyás-körtés felfújt

Vegetáriánus ételek

>> Tipp:
A felfújtat zöldsalátával vegetáriá-
nus főfogásként vagy húsételek 
mellé köretként tálalja.
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1Tisztítsa meg és szeletelje fel 
az édesburgonyát. Tisztítsa 

meg a paprikákat, majd vágja 
darabokra. Melegítse elő a 
sütőt. 

2A hagymát hámozza meg és 
vágja karikákra. A paradi- 

csomot vágja vastag karikákra, 
a petrezselymet durvára aprítsa 
fel. 

3A felfújt formát kenje ki 
olívaolajjal. Az édesburgo-

nyát, a paprikát, a petrezselyem 
felét, a hagymát és a paradicso-
mot rétegezze bele a formába. 
Közben minden réteget ízesítsen 
sóval és borssal. 

4A maradék petrezselymet 
és a zsemlemorzsát szórja 

rá a tetejére. A felfújtra öntsön 
egy kevés olívaolajat, majd a 
sütőben süsse aranybarnára.

A sütő beállítása
Üzemmód: felső-alsó sütés 
Hőmérséklet: 170–180 °C 
Előmelegítés: igen 
Időtartam: 50–60 perc
Szint: 1

4 adag

Édesburgonyás-zöldséges 
felfújt

Vegetáriánus ételek

Hozzávalók

A felfújthoz:
650 g édesburgonya
4 sárga színű paprika
5 vöröshagyma
5 paradicsom
5 ek olívaolaj
1 csokor sima levelű 
petrezselyem
Só
Bors
3 ek zsemlemorzsa

A formához:
Olívaolaj

Eszköz
Felfújt forma, 25 x 30 cm
Rács

Elkészítési idő:
90 perc
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1A gnocchihoz melegítse fel 
a vizet a sóval és a vajjal. 

Addig keverje a liszttel, amíg 
sima tésztát nem kap. 

2Keverje bele a tojást és a 
parmezánt. A szerecsendiót, 

a sót és a borsot keverőgéppel 
dolgozza bele a még forró 
tésztába addig, amíg sima 
tésztát nem kap.

3Forralja fel a vizet és a sót a 
gnocchinak. A tésztát teás-

kanállal szaggassa ki kis galuska 
méretűre, és csúsztassa bele a 
vízbe. Miután a felszínre úsztak, 
hagyja még 2 percig főni, majd 
vegye ki és csepegtesse le. 

4A salottahagymát és a 
fokhagymát hámozza meg, 

majd vágja fel apró kockákra. 
Egy főzőedényben melegítse fel 
a vajat. A vajon 1 percig pirítsa 
a salottahagymát és a fokha-
gymát. Adja hozzá a lisztet, 
majd öntse fel a vermuttal és a 
zöldség alaplével. Folyamatos 
keverés mellett forralja fel. 

5Keverje bele a tejszínt, a 
zöldfűszereket és a cukrot. 

Hagyja 3 percig összefőni. 
Keverje bele a parmezánt. 
Ízesítse szerecsendióval, sóval és 
borssal. 

6Keverje össze a gnocchit és a 
paradicsomot, majd öntse a 

felfújt formába. Oszlassa el rajta 
a szószt, majd sütőben süsse 
aranybarnára.

A főzőlap beállítása 
a gnocchihoz
Teljesítmény: 8–9 
A gnocchi tészta főzési ideje:  
    5–7 perc 
A gnocchi főzési ideje: 2–5 perc
 
A szószhoz:
Teljesítmény: 3–9 
Időtartam: 7–10 perc

A sütő beállítása 
a gratinhoz
Üzemmód: felső-alsó sütés 
Hőmérséklet: 190–200 °C 
Időtartam: 25–35 perc
Szint: 3

4 adag

Paradicsomos csőben sült 
gnocchi

Vegetáriánus ételek

Hozzávalók

A gnocchihoz:
200 ml víz, ½ tk só 
60 g vaj 
170 g búzaliszt, BL-51 
2 tojás, M-es méret 
30 g reszelt parmezán sajt 
Őrölt szerecsendió 
Só, bors

A főzéshez:
2 l víz, 1 tk só

A gratinhoz:
2 salottahagyma 
1 gerezd fokhagyma 
30 g vaj 
1 ek búzaliszt, BL-51 
80 ml száraz vermut 
(pl. Noilly Prat) 
120 ml zöldség alaplé 
200 g tejszín 
1 ek metélőhagyma | finomra 
vágva 
1 ek kapor | finomra vágva 
2 ek petrezselyem | összevágva 
1 tk cukor 
50 g keménysajt (parmezán) | 
reszelve 
Őrölt szerecsendió 
Só, bors 
250 g koktélparadicsom | félbe 
vágva

Eszköz
Felfújt forma, 24 x 18 cm
Rács

Elkészítési idő:
75 perc
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Vegetáriánus ételek

1A tésztához gyúrja össze a 
lisztet, a vajat, a parmezánt 

és a vizet. Kb. 60 percig pihent-
esse a hűtőben.

2A feltéthez vágja apró 
kockákra a paradicsomot. 

Vágja finomra a rozmaringot. 
Keverje össze a ricottát, a tojást, 
a paradicsomot és a rozmarin-
got. Végül fűszerezze bőven 
borssal és sóval.

3Vágja félbe a koktélpara-
dicsomokat. Melegítse elő a 

sütőt.

4Nyújtsa ki a tésztát és tegye 
a sütőformába. Eközben 

képezzen egy kis peremet is.

5Oszlassa el a ricottás masszát 
a tésztán. A paradicsomokat 

a vágott felületükkel felfelé 
tegye a ricottás masszára, majd 
a sütőben süsse aranybarnára.

6Ezalatt a mézet és az olívao-
lajat keverje össze. Vágja fel 

nagyon finomra a rozmaringot, 
majd a lime reszelt héjával 
együtt keverje bele a mézes-ola-
jos keverékbe. Fűszerezze meg 
sóval és borssal.

7A quiche-t a sütés után 
hagyja 2–3 percig hűlni. 

Végül öntse le az olajos öntettel 
és szórja meg parmezánnal. 
Melegen vagy hidegen tálalja.

A sütő beállítása
Üzemmód: felső-alsó sütés 
Hőmérséklet: 200–210 °C 
Előmelegítés: igen 
Időtartam: 35–45 perc
Behelyezési szint: 1 vagy 2

6 darabhoz

Paradicsomos-ricottás quiche

Hozzávalók

A tésztához:
200 g búzaliszt, BL-51 
100 g vaj 
40 g keménysajt (parmezán) | 
finomra reszelve 
2 ek víz

A feltéthez:
30 g szárított paradicsom 
1 ág rozmaring 
250 g friss sajt (ricotta) 
2 tojás, M-es méret 
Só 
Bors 
350 g koktélparadicsom

Az öntethez:
3 ek méz 
2 ek olívaolaj 
1 ág rozmaring 
1 kezeletlen lime  héja | 
reszelve 
Só 
Bors

A beszóráshoz:
30 g keménysajt (parmezán) | 
durvára reszelve

Eszköz
Nyújtófa
Sütőforma, kerek vagy csatos 
tortaforma
Rács

Elkészítési idő:
65 perc + 60 perc hűtés
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1Az öntethez minden 
hozzávalót tegyen egy 

főzőedénybe. Folyamatosan 
kavargatva forralja fel, majd 
5 percen át fedő nélkül hagyja 
főni. Hagyja szobahőmérsékletre 
lehűlni. 

2A desszerthez hámozza meg 
és magozza ki az almát, 

majd vágja kis kockákra. Keverje 
össze a vajkaramellás öntet 
negyedével, egy csipetnyi sóval 
és fahéjjal, majd öntse a felfújt 
formába. 

3A zabpelyhes kekszet tegye 
bele a fagyasztózacskóba, 

majd nyújtófával törje apró 
darabokra. Ezután keverje össze 
a folyékony vajjal, és öntse rá az 
almadarabokra. Sütőben süsse 
aranybarnára. 

4Hagyja az almás crumble-t 
lehűlni annyira, hogy még 

meleg maradjon. Verje fel 
keményre a tejszínhabot. 

5Az almás crumble felét 
ossza szét a poharakba. Erre 

rétegezze rá a tejszín felét, majd 
egy-egy evőkanálnyi vajkara-
mellás öntetet. Ismételje meg 
a folyamatot. A desszertet még 
melegen tálalja.

Hozzávalók

Az öntethez:
30 g vaj 
100 g tejszín 
100 g barnacukor 
16 g vaníliáscukor 
1 csipet só

A desszerthez:
3 savanykás alma 
Só 
Fahéj 
150 g zabpelyhes keksz 
40 g olvasztott vaj 
300 g tejszín

Eszköz
Felfújt forma,  24 cm
Fagyasztótasak
6 db, egyenként 250 ml-es 
pohár

Elkészítési idő:
60 perc

A főzőzóna beállítása 
a szószhoz
Teljesítmény: 4–9 
Időtartam: 5–6 perc
  
A sütő beállítása 
az almás crumble-höz
Üzemmód: hőlégkeverés plusz 
Hőmérséklet: 170–180 °C 
Időtartam: 20–25 perc
Szint: 2

6 adag

Almakehely vajkaramellás 
öntettel

Desszertek

>> Tipp:
Az almás crumble az előző nap 
előkészíthető. A tálalás előtt 
100 °C-os sütőben 10 percig hagyja 
átsülni.
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1A zselatinlapokat áztassa be 
hideg vízbe. A gyümölcsöt 

pürésítse. 

2A joghurtot, a cukrot, a 
vaníliáscukrot és a gyümölcs- 

pürét alaposan keverje össze. 

3A zselatint nyomkodja ki, 
majd olvassza fel. A joghurt-

krémből adjon 2 evőkanálnyit a 
feloldódott zselatinhoz, keverje 
el jól, majd keverje össze a 
maradék joghurtkrémmel. 

4Verje fel keményre a tej- 
színhabot, majd keverje a 

krémhez. A kész krémet ossza 
szét a formákba, majd hagyja 
legalább 3 órán át hűlni. 

5A szószhoz a bodzalét, a 
portóit és a citromlevet 

tegye egy főzőedénybe. Édesítse 
tetszés szerinti cukorral. Keverje 
el benne az étkezési keményítőt. 
Folyamatosan kevergetve 
forralja fel. 

6A bodzaszószt szedje ki a 
desszertes tányérokra. Késsel 

óvatosan válassza le a tortácskát 
a formából, majd tegye a desz- 
szertes tányérra.

Hozzávalók

A tortácskához:
6 fehér zselatinlap 
120 g vegyes bogyós gyü-
mölcs, friss vagy mélyhűtött 
500 g 1,5 %-os joghurt 
70 g cukor 
8 g vaníliáscukor 
200 g tejszín

A szószhoz:
250 ml bodzalé 
3 ek portói bor 
2 ek citromlé 
70 g cukor 
10 g étkezési keményítő

Eszköz
Botmixer
6 desszertes tányér
8 adagoló forma,  7 cm

Elkészítési idő:
25 perc + minimum 3 óra 
hűtés

A főzőzóna beállítása
Teljesítmény: 7–9
Időtartam: 2–4 perc

8 adag

Gyümölcsös tortácska 
bodzaszósszal
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1Kissé belisztezett munkafe-
lületen enyhén nyújtsa ki a 

leveles tésztát. Szúrjon ki belőle 
12 db, egyenként  12 cm-es 
kört, és tegye az enyhén belisz-
tezett sütőlapra. Melegítse elő 
a sütőt. 

2Keverje össze a tojássárgáját 
a vízzel. Keverje bele a 

cukrot és egy csipet fahéjat. A 
tésztaköröket kenje be a tojás-
sárgája-víz keverékével, szórja 
meg fahéjas cukorral, majd süsse 
aranybarnára. 

3A töltelékhez a zselatinlapot 
áztassa be hideg vízbe. A 

vaníliarudat vágja fel hosszában, 
majd kaparja ki a belsejét. A 
tejet melegítse fel a porcukor 
felével, a vaníliarúddal és a 
kikapart belsejével. 

4A tojássárgáját a porcukor 
másik felével keverje világos 

habos színűre. Keverje bele a 
lisztet és az étkezési keményítőt. 
Vegye ki a vaníliarudat a tejből. 

5Keverjen néhány evőkanál 
forró tejet a tojáskrémbe. 

Ezután a tojáskrémet keverje 
el a többi tejjel. Folyamatos 
keverés közben forralja fel egy 
főzőedényben, amíg sűrűsödni 
nem kezd. 

6Melegítse fel a narancs-
likőrt. Oldja fel benne a 

kinyomkodott zselatint, majd 
a vajjal együtt keverje bele a 
vaníliakrémbe. 

7Hagyja kicsit lehűlni  
a  vaníliakrémet. Közben 

néhányszor keverje meg. A 
tésztalapok felét enyhén nyom-
kodja laposra, majd oszlassa el 
rajta a vaníliakrémet. 

8Oszlassa el rajta egyenlete-
sen a mandarint. Minden 

krémburgert fedjen le egy 
tésztalappal. Legalább 30 percig 
hagyja hűlni, majd tálalja.

Hozzávalók

A tésztához:
300 g leveles tészta, friss vagy 
mélyhűtött | kiengedve 
1 tojás, M-es méretű | csak a 
sárgája 
2 ek víz 
1 ek cukor 
Fahéj

A töltelékhez:
1 fehér zselatinlap 
1 vaníliarúd 
370 ml 3,5 %-os tej 
80 g porcukor 
3 tojás, M-es méretű | csak a 
sárgája 
15 g búzaliszt, BL-51 
20 g étkezési keményítő 
2 ek narancslikőr 
1 ek vaj 
150 g mandarinkonzerv 
(töltőtömeg) | lecsepegtetve

Eszköz
2 sütőtepsi

Elkészítési idő:
50 perc + legalább 30 perc 
hűtés

6 darabhoz

Ropogós krémburger

Desszertek

A sütő beállítása 
a tésztához
Üzemmód: hőlégkeverés plusz 
Hőmérséklet: 180–190 °C 
Időtartam: 15–25 perc 
Szint: 1 és 3

A főzőzóna beállítása 
a töltelékhez
Teljesítmény: 7–9 
Időtartam: tej: 3–4 perc
Időtartam: puding: 3–4 perc
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1Vágja kockákra a mar-
cipánt, majd a tejjel együtt 

melegítse fel egy főzőedényben. 
Eközben keverje addig habverő-
vel, amíg a marcipán teljesen fel 
nem oldódik. A marcipános tejet 
hagyja lehűlni. 

2A mascarponet, a tejfölt, a 
tejszínt 3 evőkanálnyi mar-

cipános tejet és a vaníliáscukrot 
keverje simára. Ezután keverje 
bele a maradék marcipános 
tejet is. 

3Egy üvegpohárba rétegezze 
bele egymás után a meggyet, 

a kekszek felét, a krém felét, 
majd rá a kekszek másik felét. 
Ezután a maradék krémet öntse 
rá, és legalább 60 percig hagyja 
hűlni. 

4A tálalás előtt díszítse keksz- 
szel és meggyel.

Hozzávalók

A krémhez:
100 g marcipánmassza 
140 ml 3,5 %-os tej 
250 g mascarpone 
200 g zsíros tejföl 
200 g tejszín 
16 g vaníliáscukor 
300 g meggybefőtt | 
lecsepegtetve 
130 g keksz (Amaretti) 
100 g marcipánmassza

A díszítéshez:
1 ek meggybefőtt | 
lecsepegtetve 
1 ek keksz (Amaretti)

Eszköz
Szűrő

Elkészítési idő:
25 perc + legalább  
60 perc hűtés

A főzőzóna beállítása
Teljesítmény: 5–7
Feloldódási idő: 3-4 perc

4 adag

Marcipános Amaretti krém
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1Olvassza fel a csokoládét, 
majd hagyja kicsit lehűlni. 

2Verje fel keményre a tej- 
színhabot. Válassza szét a 

tojásokat. A tojásfehérjét egy 
csipet sóval verje kemény habbá. 
A tojássárgáját és a cukrot verje 
fel sűrű, világos krémmé. Az 
olvasztott és enyhén lehűlt cso-
koládét keverje bele a krémbe. 

3Keverje bele a tejszínhabot 
és a tojáshabot a csokoládé-

krémbe. Végül keverje bele az 
apróra vágott csokoládét. 

4Bélelje ki folpackkal a 
tortaformát. Töltse bele a 

csokoládékrémet és legalább 
6 órára tegye a fagyasztóba. 

5A fahéjas körtéhez hámozza 
meg és magozza ki a 

körtéket, majd vágja fel cikkekre 
és öntsön rá citromlevet. 

6A cukrot karamellizálja 
aranybarnára egy főzőe-

dényben, majd öntse fel a 
körtelével. Adja hozzá a fűszere-
ket és 8 percig fedő alatt hagyja 
főni. Adja hozzá a körtét, és 
1–2 percig főzze, hogy még ne 
legyen teljesen puha. 

7Vegye ki a fűszereket. Vegye 
ki a körtéket, majd hagyja 

őket lehűlni. Keverje bele az 
étkezési keményítőt a vízbe, és 
sűrítse be vele a körteszószt. 
Rövid időre forralja fel. 

8Legyezőszerűen helyezze 
el a körtéket 6 desszertes 

tányéron, majd öntse le őket a 
még meleg szósszal. Szeletelje 
fel a csokoládéparfét, és tegye a 
tányérra.

Hozzávalók

A parféhoz:
150 g étcsokoládé
250 g tejszín 
3 tojás, M-es méretű 
Só 
75 g cukor 
30 g étcsokoládé | apróra 
vágva

A fahéjas körtéhez:
2 körte 
300 ml körtelé 
2 ek citromlé 
1 csillagánizs 
2 rúd fahéj 
80 g cukor 
1 ek étkezési keményítő 
2 ek víz

Eszköz
Szögletes tortaforma, hossza 
25 cm
Folpack
6 desszertes tányér

Elkészítési idő:
60 perc + minimum 6 óra 
fagyasztás

A főzőzóna beállítása 
a karamellizáláshoz
Teljesítmény: 8–9 
Időtartam: 3–4 perc
 
A szószhoz
Teljesítmény: 3–5
Időtartam: 12–14 perc

6 adag

Csokoládéparfé fahéjas 
körtével
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Tartozékok és ápolószerek

Eredeti Miele ápolószerek

A napi konyhai munka során makacs 
szennyeződések rakódhatnak le. Ezek 
maradéktalan eltávolításához, egyúttal a 
felületek károsodásának megakadályozásához 
és újszerű megjelenésének megőrzéséhez 
a megfelelő tisztítószer kiválasztása döntő 
fontosságú.

Ezért kínál a Miele speciális tisztító- és 
ápolószereket saját készülékeinek optimális 
ápolásához. Ezen szerekkel rendkívül könnyen, 
kézzel is elvégezhető a készülékek alapos 
tisztítása.

Miele készülékeinek Miele tisztító- és 
ápolószerekkel történő ápolásával hozzájárul 
azok kifogástalan működéséhez, teljes 
élettartamuk alatt. 

A Miele által gyártott tartozékokat, 
valamint tisztító- és ápolószereket a Miele 
webáruházában a www.shop.miele.hu címen, 
vagy a telefonos Vevőszolgálaton keresztül 
(lásd hátoldalon), illetve a Miele viszonteladó 
partnereknél érheti el.

Utólag vásárolható tartozékok

Ahhoz, hogy receptjei jól sikerüljenek, a 
kiváló minőségű készülék és az első osztályú 
hozzávalók mellett a megfelelő tartozékokra is 
szüksége van. A Miele nagy választékban kínál 
specifikusan az ön Miele készülékeihez gyártott 
tartozékokat.

Az ebben a szakácskönyvben megtalálható 
receptek elkészítéséhez a következő kellékek a 
legmegfelelőbbek:

• Miele főzőedények és serpenyők 
• Miele Gourmet sütőedény 
• Sütőtepsik 
• Univerzális tepsik 
• Felfújt formák
• Vágódeszka
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