Sütés – Hússütés – Párolás
a mikrohullámmal kombinált
sütőben
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Előszó
Kedves élvezeteket szerető
Hölgyek, Urak!
Minden bizonnyal az étkezőasztal az a
hely, ahol a család leggyakrabban összegyűlik. A barátokkal és ismerősökkel
a vidám vagy ünnepi együttlétet is
majdnem mindig egy pompás étkezés
koronázza meg. Ahol az emberek élvezik a társaságot, az étkezés is központi
jelentőségű lesz.
Hálásak vagyunk, hogy egy kicsit mi is
hozzájárulhatunk azzal, hogy a saját és
világszerte számtalan ember hobbiját a
hivatásunknak érezhetjük. A mi színpadunkon - a Miele kísérleti konyhájában naponta találkozik egymással a tudás
és a kíváncsiság, a rutin és a váratlan.

Ebbe a szakácskönyvbe minden tapasztalatunkat, szenvedélyünket és kísérletező kedvünket beletettük, hogy minden barátunk számára érzéki
gyönyöröket tartalmazó recepteket alkossunk, amelyek éppolyan sikeresek,
mint amennyire fantáziadúsak.
Kívánunk Önnek sok "étvágygerjesztő"
ötletet, és mindenekelőtt sok örömöt a
sütés-főzés közben.
Vannak kérdései, javaslatai, vagy kívánságai?
Vegye fel velünk a kapcsolatot, örülünk
az Önnel folytatott információcserének.
A kapcsolati adatokat a receptek végén
találja.
Az Ön Miele kísérleti konyhája
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Ehhez a receptfüzethez
Üzemmódok

Edény

Az ételkészítéshez különböző üzemmódokat kell használni. Modelltől függően
az Ön sütője rendelkezik mikrohullámú
üzemmóddal további üzemmódokkal /
speciális alkalmazásokkal, amik a
következő receptekben nem kerülnek
alkalmazásra.
A használatra vonatkozó információkat
a Használati és szerelési utasításból vehet.

Üzemmódtól függően az alkalmazott
pároló edénynek mikrohullámhoz alkalmasnak és hőállónak kell lennie. Ehhez
feltétlenül vegye figyelembe a Használati- és szerelési utasításban található edényútmutatót.

Hőmérsékletek

Az Ön sütője mikrohullámú üzemmóddal modelltől függően automatikus programok sokaságával rendelkezik.
Ezeket a Automatikus programok
üzemmódban hívja le.
Ha a megfelelő automatikus programok
nem állnak rendelkezésre, akkor is minden receptet elkészíthet. Használja
akkor az altenatív beállításokat.

A hőmérsékleteket Celsius fokban (°C)
adjuk meg.
Általában a megadott közepes hőmérsékletet állítsa be.
A sütőforma, a tészta mennyiségének
és a kívánt barnulás függvényében a
hőmérséklet-beállítást alacsonyabbra,
vagy magasabbra választhatja.
Az élelmiszerek kíméletes kezelése az
Ön egészségét szolgálja.
A süteményeket, a zsemlét és a kenyeret csak aranybarnára és ne sötétbarnára süsse.

Ételhőmérő

Idők

Modelltől függően rendelkezik az Ön
mikrohullámú üzemmódos sütője egy
húsmaghőmérővel.
Részleteket vegyen a használati- és
szerelési utasításból.
Ha az Ön nem rendelkezik húsmaghőmérővel, használja az altenatív
beállításokat.

Az időket percekben adjuk meg. Általában a megadott közepes időt állítsa be.

Automatikus programok 
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Szint
A szinteket lentről felfelé számozzuk.
1 = alsó szint
2 = közepes szint
3 = felső szint

Ehhez a receptfüzethez
Előmelegítés

Mennyiségek és méretek

A legtöbb elkészíteni valót beteheti a hideg sütőtérbe, hogy a hőt már a felfűtési szakaszban ki tudja használni.
Ha szükséges az előmelegítés, a
beállításoknál külön megemlítésre kerül.
Az előfűtési idő nincs benne az elkészítési időben, külön értendő. A Automatikus programok  üzemmódban
az előfűtési idő a program időtartamában benne van.

Rövidítések

Felmelegítési szakasz/Gyors
felfűtés
Egyes üzemmódoknál a felfűtési szakaszban valamennyi fűtőtest automatikusan bekapcsolásra kerül, ha Ön 100 °C
feletti hőmérsékletet állított be, hogy a
sütőteret a lehető leggyorsabban a
kívánt hőmérsékletre fűtse fel.
A felfűtési szakasz alatt a kijelzőn
megjelenik a gyors felfűtés. Ha az az
ételkészítések során ésszerű a gyors
felfűtést kikapcsolni, a receptekben a
beállításoknál megemlítésre kerül. Válassza akkor modelltől függően a
"Felfűtési szakasz – normál", vagy a
"Gyors felfűtés – ki" menüpontot.

–
–
–
–
–
–

TK = tk
EK = ek
g = Gramm
kr = kilogramm
ml = Milliliter
kh. = késhegynyi

1 tk kb. a következőnek felel meg:
–
–
–
–

3 g sütőpor
5 g só/cukor/vaníliás cukor
5 g liszt
5 ml folyadék

1 ek kb. a következőnek felel meg:
– 10 g liszt/étkezési keményítő/zsemlemorzsa
– 15 g cukor
– 10 ml folyadék
– 10 g mustár
1 csomag a következőknek felel meg
–
–
–
–
–

8 g vaníliás cukor
8 g habfixáló
16 g sütőpor
7 g száraz élesztő
37 g pudingpor

1 csipet megfelel
– annak a mennyiségnek, amit a hüvelyk és a mutatóujj közé lehet fogni.
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Mikrohullámú üzemmód
Gyakorlati tanácsok
Élelmiszerek

Mennyiség/Tö- Teljesítmény
meg
[W]
100 g
450

Vaj/margarin
olvasztása
Csokoládé fe100 g
lolvasztása
Zselatin olva1 csomag
sztása
+ 5 ek víz
Tortaöntet
1 csomag
készítése
+ 250 ml folyadék
Kelt tészta kele- Kovász 100 g lisztése
sztből
Tészta 500 g lisztből
Mandula há100 g
mozása
Pattogatott ku- 1 ek (20 g) pattokorica készítése gatni való kukorica
Mikrohullámmal
pattogatott kukorica
Citrusfélék
hőkezelése
Habcsók megnövelése
Kikristályosodott méz olvasztása
Salátaöntetek
ízesítése

450
450
450
80

Útmutatások
Fedő nélkül olvasztandó

2–3

Fedő nélkül olvasztandó,
időközönként keverje meg
0:15–0:20 Fedő nélkül oldja fel,
időközönként keverje meg
4–5
Fedő nélkül melegítse,
időközönként keverje meg
5–7
Lefedve hagyja kelni

80

8–10

Lefedve hagyja kelni

850

1–2

850

5–7

kb. 100 g



max. 4

Kevés vízzel lefedve melegítse fel
Tegye a kukoricát 1 l-es
üvegbe, lefedve készítse
el, azután szórja meg porcukorral
A folyamatot ne hagyja
felügyelet nélkül

150 g

150

1–2

20 g

600

500 g

150

2–3

125 ml

150

1–2

Minden adat esetében irányértékekről van szó.
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Idő
[perc]
1–2

Fedő nélkül, egy tányérra
téve
0:15–0:20 Fedetlenül egy tányéron
A mézes üvegben nyitva
hevítse fel, időközönként
keverje meg
Fedő nélkül, csak egészen
kicsit melegítse fel

Mikrohullámú üzemmód
Élelmiszerek
Reggeli
sonka sütése
Hús marinálása

Mennyiség/Tö- Teljesítmény
meg
[W]
100 g
850

Idő
[perc]
2–3

1000 g

150

15–20

500 g

150

2

250 g

80

20

250 ml tej +
4 ek zabpehely

850 +
150

2–3 +
2–3

Paradicsom hámozása

3 darab

450

7–8

Zsemle
Felolvasztás
Újrasütés

2 darab

Fagylalt adagolhatóvá tétele
Aszalt gyümölcsök beáztatása
Porridge
készítése

Levesbetét
készítése

Eperlekvár
készítése

150
Grill 3. fokozat
150 g 2 tojásból,
450
4 ek tejszínből,
sóból, szerecsendióból
300 g földieper
850
300 g zselésítő
cukor

1–2
3–4

Útmutatások
Fedő nélkül, háztartási papírra téve
Egy tálban lefedve,
időközönként fordítsa
meg, azután párolja meg.
Fedő nélkül állítsa a
készülékbe
Kevés folyadékkal fedő
nélkül hagyja állni
Főzze fel lefedve egy tál
tejben, majd hagyja megduzzadni és keverje meg
A paradicsomot a csutkájánál kereszt alakban
vágja be, kevés vízben
lefedve melegítse meg,
húzza le a héját. A paradicsom nagyon forró lehet!
Fedő nélkül tegye a rostélyra, olvassza fel, félidő
után fordítsa meg

3–4

Keverje össze a tojásokat
tejszínnel, sóval és szerecsendióval, lefedve párolja

7–9

Keverje össze a gyümölcsöt és a cukrot, lefedve
párolja

Minden adat esetében irányértékekről van szó.

13

Utólag vásárolható tartozékok és ápolószerek
Az eredeti Miele tartozékokkal teljesen
kihasználhatja készüléke funkcióit.
Hogy receptjei jól sikerüljenek és ezzel
tökéletes eredményeket érjen el, a
Miele tartozékok méretüket és funkcióikat tekintve speciálisan a Miele
készülékekhez igazodnak és azokat
intenzíven a Miele szabvány szerint teszteltük.
Mindegyik terméket egyszerűen megrendelheti a Miele webshopban
(www.miele.hu).

Kerek sütőforma HBF 27-1

A kerek sütőforma kiválóan alkalmas pizza, kelt- vagy kevert tésztából készült
lapos sütemények, édes gyümölcstorta,
átsütött desszertek készítéséhez, lángos vagy mélyhűtött sütemények, vagy
pizza sütéséhez.
A PerfectClean-nemesítésű felületnek
köszönhetően sokféle ételnél lemondhat a sütőpapírról vagy a zsírozásról.
Ráadásul ez a felület különlegesen
vágásbiztos.
A kerek sütőformát helyezze a rostélyra
vagy az üveglapra.
Ne használja mikrohullámú üzemmódoknál.

Gourmet sütőedény HUB és
fedél Gourmet sütőedényhez
HBD
A Miele Gourmet sütőedények tökéletesen alkalmasak felfújtak, egytálételek,
gratin, tésztaételek, levesek és serpenyős húsok elkészítéséhez éppúgy,
mint húsok és roládok sütéséhez. A nagy sütőedényben kényelmesen elfér egy
liba, a kicsiben pedig egy kacsa.
A sütőedények felületét tapadásgátló
bevonattal látták el.
Az ételeket így kalóriaszegényen készítheti el. Tisztításuk is gyorsabb és egyszerűbb.
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Utólag vásárolható tartozékok és ápolószerek
A sütőedények 22 cm vagy 35 cm
mélységgel léteznek. A szélesség és a
magasság azonos.
HUB 61-22
HUB 62-22*

HUB 61-35

Eredeti Miele ápolószerek
Készülékei optimális működése és
élettartama támogatásához nagy
számú, speciálisan a Miele készülékekhez kifejlesztett és kialakított ápoló- és
tisztító termék áll rendelkezésére, mint a
Miele sütőtér tisztító. Így az Ön Miele
készülékei még évek múltával is ápoltak
és szépek lesznek.

Miele sütőtér tisztító
* Indukciós főzőlapokhoz alkalmas

A sütőedényeket tegye a rostélyra, alulról az 1. szintre.
Az értékes, hőálló rozsdamentes acél
kivitelű Gourmet sütőedényekhez való
fedők természetesen mindkét változathoz rendelkezésre állnak.
HBD 60-22

HBD 60-35

A speciális Miele receptúra lehetővé teszi a legjobb tisztítási eredmények
elérését és a biztonságos alkalmazást a
Miele készülékekben. A magas zsíroldó
hatásának köszönhetően a sütőtisztító
alkalmas a nagyon makacs szennyeződések eltávolítására. A gélszerű hab
megtapad a függőleges felületeken is
és feloldja a ráégett vagy egyéb
szennyeződéseket. Ez a sütőtér tisztító
a PerfectClean-felületeken a nagyon
rövid hatásideje által egyszerűen és
gyorsan használható.

A HUB 61-35 sütőedény nem helyezhető be a fedéllel együtt, mivel összmagassága meghaladja a rendelkezésre
álló sütőtér-magasságot.
A sütőedényt és a fedelet ne használja
mikrohullámú üzemmódoknál.
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Sütés
Bevezetés a kenyérsütés rejtel- Elkészítési tanácsok és informeibe
mációk
A torták, sütemények és pogácsák
ugyanúgy hozzátartoznak a társas
kávézáshoz, vagy a kellemes teázáshoz,
mint a szeretetteljesen megterített
asztal és az izgalmas beszélgetés. Aki
magát és vendégeit ízletes saját
készítésű édességekkel szeretné kényeztetni, annak nehéz a választás a
különböző tészták, hozzávalók és bevonatok között. Gyümölcsös legyen? Tejszínes? Vagy ropogós? Lehetőleg mindenből egy kicsit. Ugyanis, ha édességről van szó, senki sem ismer tréfát.
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Sütemények formában történő
sütésénél a rövidebb idő leteltekor
ellenőrizze a puhaságot úgy, hogy egy
fapálcikát szúr a süteménybe. Ha a fapálcikához már nem tapadnak nedves
morzsák, akkor a sütemény átsült.
A formákban sütött süteményeket a
kivétel előtt még kb. tízpercig hagyja állni.
Válassza le a tészta szélét egy késsel és
fordítsa fel a formát. Ha még tapad a
sütemény a formához, terítsen egy nedves kendőt a formára. A keletkező gőz
által elválik a sütemény.

Sütés
Ha a kevert tészták nagyon magasra
megkelnek és azután a sütési idő vége
felé ismét összeesnek, akkor a tésztát
esetleg túl sokáig és túl krémesre keverte vagy túl sok folyadékot adott
hozzá.

Ha a kombinált üzemmódban MH +
Hőlégkeverés plusz üzemmóddal süt, A
mikrohullámú üzemmód csak a felfűtési
szakaszt követően kapcsolódik hozzá.
Állítsa be a mikrohullámú teljesítményt
legfeljebb 80 vagy 150 wattra.

A kevert tészta hozzávalóinak, mindenekelőtt a tojásnak és a zsírnak lehetőleg egyenletes, kb. 20 °C hőmérsékletűnek kell lenniük.

Kombinált üzemben történő sütéshez
különböző sütőformákat használhat.
Ehhez alkalmasak a hőálló üveg,
kerámia, műanyag, lágy műanyag és
fém formák. Fém formáknál esetlegesen
szikraképződés jöhet létre. Helyezze
akkor a formát egy másik helyre a rostélyon vagy az üveglapon. Ha továbbra
is szikraképződést vagy sercegő hangot
tapasztal, a forma nem alkalmas.

Gyúrt tésztáknál viszont a jól lehűtött
vaj jobban dolgozható sima, nem tapadó tésztává.
A piskótatésztát azonnal süsse meg az
elkészítés után. Tortához a tésztalapot
egy nappal a töltés előtt süsse meg. Így
a tészta jobban felvágható sima lapokká. A piskótalapot sütés után azonnal
borítsa egy vízzel megnedvesített vagy
cukorral megszórt konyharuhára, majd
tekerje fel a konyharuhával.
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Sütés
Amaretto mandulatorta
Elkészítési idő: 55–65 perc
12 darabhoz
A tészta hozzávalói
4 tojássárgája
1 citrom lereszelt héja
1 vaníliarúd kikapart belseje
100 g porcukor
4 tojásfehérje
50 g liszt
1 ¹/₂ tk sütőpor
100 g mandula, hámozatlanul ledarálva
10 ek amaretto
Az öntet hozzávalói
50 g porcukor
2 ek amaretto
A beszóráshoz
40 g mandula, aprított
Tartozékok
Nyitható tortaforma  26 cm
Elkészítés
Keverje krémesre a tojássárgáját citromhéjjal, a vanília belével és porcukorral. A tojásfehérjét verje fel keményre
és lazán keverje bele. A sütőporral elkevert lisztet és a mandulát szintén keverje bele.
Tegye a tésztát egy enyhén kizsírozott,
liszttel beszórt nyitható formába, simítsa el és süsse aranysárgára.
A mandulatortát sütés után közvetlenül
csepegtesse be amarettoval és hagyja
lehűlni.
A porcukrot keverje össze amarettoval
és kenje meg a tortát az öntettel.
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Az aprított mandulát pirítsa egy serpenyőben zsír nélkül aranybarnára és
szórja az öntetre.
Ajánlott beállítás
Üzemmód: Hőlégkeverés plusz
Hőmérséklet: 150–170 °C
Szint: alulról az 1.
Sütési idő: 30–40 perc
Alternatív beállítás
Üzemmód: Alsó-/felső hő
Hőmérséklet: 150–170 °C
Szint: alulról az 1.
Sütési idő: 30–40 perc

Sütés
Almás kocka
Elkészítési idő: 40–50 perc
8 darabhoz
Hozzávalók
8 leveles tészta lap (kb. 300 g,
mélyhűtött)
1–2 savanyú alma, finomra kockázva
30 g marcipán, finomra kockázva
30 g mogyoróbél, durvára aprítva
30 g mazsola, rumba áztatva
2 ek cukor-fahéj-keverék
A bekenéshez
1 tojásfehérje
1 tojássárgája
1 ek tej
Tartozékok
Üvegtál
Elkészítés

Ajánlott beállítás
Üzemmód: Alsó-/felső hő
Hőmérséklet: 190–210 °C
Szint: a 2. alulról
Sütési idő: 20–25 perc + előmelegítés
Alternatív beállítás
Üzemmód: Hőlégkeverés plusz
Hőmérséklet: 170–190 °C
Szint: a 2. alulról
Sütési idő: 18–25 perc
Tanács
Lehetőleg savanyú almát használjon fel
(Boskop, Elstar). Ezek a süteménynek
gyümölcsösebb ízt kölcsönöznek, mint
az édes almafajták.

A leveles tésztát a csomagoláson lévő
utasítás szerint olvassza fel és adott
esetben nyújtsa ki 8 négyzetté (kb. 15 x
15 cm).
Az alma és marcipánkockákat, valamint
a mogyorót és a lecsepegtetett mazsolát ossza el a négyzeteken. A cukorfahéj keveréket szórja rá.
Mindegyik négyzet peremét kenje be
tojásfehérjével és a négy sarkát hajtsa
be középre. Az oldalakat a lezáráshoz
jól nyomkodja egymásra.
Az almás kockákat tegye a hideg vízzel
leöblített üvegtálra. Keverje össze a
tojássárgáját tejjel, kenje be vele a kockákat és süsse aranysárgára.
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Sütés
Almás tarte
Elkészítési idő: 80–90 perc
12 darabhoz
A tészta hozzávalói
200 g liszt
100 g vaj
60 g porcukor
1 csipet só
1 tojás
A töltelék hozzávalói
600 g hámozott és gerezdekre vágott
alma
A karamell hozzávalói
100 g cukor
20 ml almalé
¹/₂ citrom leve
A beszóráshoz
Porcukor
Tartozékok
 tarteforma 26 cm
Elkészítés
Gyúrja össze a lisztet, a vajat, a porcukrot, a sót és a tojást sima tésztává.
Hűtse a tésztát kb. 30 percig.
A munkalapot szórja be liszttel, nyújtsa
ki a tésztát és tegye egy tarte formába.
Helyezze az almagerezdeket tetőcserépszerűen a tésztára.
Állandó keverés közben karamellizálja
aranybarnára a cukrot egy serpenyőben
a főzőzónán, magas beállításnál. Eressze fel alma- és citromlével. Ossza el a
karamellt az almagerezdeken és tegye
az előmelegített sütőtérbe.
Lehűlés után szórja meg porcukorral.
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Ajánlott beállítás
Üzemmód: Hőlégkeverés plusz
Hőmérséklet: 170–190 °C
Szint: alulról az 1.
Sütési idő: 40–50 perc
Alternatív beállítás
Üzemmód: Alsó-/felső hő
Hőmérséklet: 170–190 °C
Szint: alulról az 1.
Sütési idő: 40–50 perc
Tanács
Altenatívaként a karamell helyett öntettel is sütheti a tartét:
150 g crème fraîchet, 2 tojást, 1 csomag vaníliás cukrot és 1 ek porcukrot
keverjen össze, ossza el az almagerezdeken és hosszabbítsa meg a sütési
időt kb. 10 perccel.

Sütés
Almatorta finom
Elkészítési idő: 90–100 perc
12 darabhoz
A tészta hozzávalói
150 g vaj
150 g cukor
1 csomag vaníliás cukor
3 tojás
¹/₂ citrom leve
150 g liszt
¹/₂ tk sütőpor
A töltelék hozzávalói
750 g alma
A megszóráshoz vagy bekenéshez
Porcukor vagy sárgabaracklekvár
Tartozékok
Nyitható tortaforma  26 cm
Elkészítés
Keverje krémesre a vajat, cukrot és a
vaníliás cukrot és keverje hozzá egyesével a tojásokat.
Keverje hozzá a citromlevet és a
sütőporral elkevert lisztet. Simítsa a
tésztát egy kizsírozott nyitható formába.

Ajánlott beállítás
Üzemmód: Automatikus programok
Program: Sütemények / Almatorta finom
A program időtartama: kb. 60 perc
Alternatív beállítás
Üzemmód: Hőlégkeverés plusz
Hőmérséklet: 150–170 °C
Szint: alulról az 1.
Sütési idő: 55–65 perc
Üzemmód: MH + Hőlégkeverés plusz
Teljesítmény/hőmérséklet: 80 W + 160
°C
Szint: alulról az 1.
Sütési idő: 45–55 perc
Üzemmód: Alsó-/felső hő
Hőmérséklet: 160–180 °C
Szint: alulról az 1.
Sütési idő: 55–65 perc
Tanács
Az almákat lehet kis kockákra felvágva
is a tésztába rakni. 500 g meggyel,
áfonyával vagy sárgabarackkal is finom.

Hámozza meg az almákat, vágja negyedekre és távolítsa el a magházat. Vágja
be a felső oldalukon, és a gömbölyű
felükkel fölfelé nyomkodja bele lágyan a
tésztába és süsse aranysárgára.
Kihűlés után szórja meg porcukorral vagy kenje meg simára kevert sárgabaracklekvárral.
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Sütés
Almatorta fedett
Elkészítési idő: 90–100 perc
12 darabhoz
A tészta hozzávalói
300 g liszt
¹/₂ tk sütőpor
200 g vaj
100 g cukor
1 csomag vaníliás cukor
1 tojás
A töltelék hozzávalói
1 kg alma
50 g mazsola
50 g cukor
¹/₂ tk fahéj
3 ek víz
A megszóráshoz vagy bekenéshez
1 tojássárgája kevés tejjel összekeverve
Tartozékok
Nyitható tortaforma  26 cm
Elkészítés
Gyúrja össze a lisztet, a sütőport, a vajat, a cukrot, a vaníliás cukrot a tojást
sima tésztává.
Nyomja bele a tészta 2/3 részét egyenletesen egy kizsírozott nyitható forma
aljába, közben formázzon 2 cm magas
peremet és süsse elő a tésztát (az Intenzív sütésnél és az automatikus programnál kimarad az elősütés).
Az almákat hámozza meg, negyedelje
fel, magozza ki és vágja nagy kockákra.
Párolja meg egy fazékban mazsolával,
cukorral, fahéjjal és vízzel 1 percig és
ossza el a tésztán.
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A munkalapot szórja be liszttel, a maradék tésztát nyújtsa ki, tegye az almára
és süsse meg.
Automatikus programmal:
A sütemény tetejét rögtön kenje be a
tojásos tejjel.
A sütési idő vége előtt
kb. 10 perccel kenje meg az almatortát
tojássárgája-tej keverékével.
Ajánlott beállítás
Üzemmód: Automatikus programok
Program: Sütemények / Almatorta fedett
A program időtartama: kb. 75 perc
Alternatív beállítás
Üzemmód: Intenzív sütés
Hőmérséklet: 150–170 °C
Szint: alulról az 1.
Sütési idő: 60–70 perc
Üzemmód: Alsó-/felső hő
Hőmérséklet: 170–190 °C
Szint: alulról az 1.
Sütési idő:
Elősütés: 20-25 perc + előmelegítés
Sütés: 30–35 perc

Sütés
Almatorta mogyorós-grillázs-morzsával
Elkészítési idő: 100–110 perc
12 darabhoz
A tészta hozzávalói
200 g olvasztott vaj
350 g liszt
1 tk sütőpor
150 g cukor
1 csomag vaníliás cukor
60 g mogyorós grillázs
A töltelék hozzávalói
1 kg savanyú alma (pl. boskop)
50 g cukor
1 citrom lereszelt héja
1 citrom leve

Alternatív beállítás
Üzemmód: Hőlégkeverés plusz
Hőmérséklet: 160 °C
Szint: alulról az 1.
Sütési idő: 65–75 perc
Üzemmód: Alsó-/felső hő
Hőmérséklet: 160–180 °C
Szint: alulról az 1.
Sütési idő: 55–65 perc

Tartozékok
Nyitható tortaforma  26 cm
Elkészítés
Keverje össze a lisztet, a sütőport, a cukrot és a vaníliás cukrot. Tegye hozzá a
kissé lehűtött vajat. Gyúrja össze az
összes hozzávalót morzsává.
A tészta 2/3 részét nyomja bele egy nyitható forma aljába és közben formázzon 2 cm magas peremet. A maradék
tésztát keverje össze a mogyorós-grillázzsal.
Az almát hámozza meg, negyedelje fel,
magozza ki és kockázza fel. Keverje
össze cukorral, citromhéjjal és citromlével és ossza el a tésztaalapon. Szórja meg a mogyorós-grillázs-morzsával
és süsse meg.
Ajánlott beállítás
Üzemmód: Automatikus programok
Program: Sütemények / Szórt almatorta
A program időtartama: kb. 63 perc
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Sütés
Almás-fahéjas sütemény
Elkészítési idő: 90–100 perc
16 darabhoz
Hozzávalók
225 g lágy vaj
200 g cukor
4 tojás
450 g liszt
1 csomag sütőpor
1 ek fahéj
600 g alma, meghámozva és vékony
gerezdekre vágva
150 g áfonya
A formához
Vaj
Zsemlemorzsa
Tartozékok
Koszorú forma  26 cm
Elkészítés
Keverje krémesre a vajat. Keverjen
hozzá egymás után felváltva cukrot és
tojást. Adja hozzá a fahéjjal és sütőporral elkevert lisztet és keverje össze.
Végül adja hozzá az almát és az
áfonyát.
Tegye a tésztát egy kizsírozott, zsemlemorzsával vékonyan megszórt koszorú
formába és süsse aranysárgára.
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Ajánlott beállítás
Üzemmód: Hőlégkeverés plusz
Hőmérséklet: 150–170 °C
Szint: alulról az 1.
Sütési idő: 55–65 perc
Alternatív beállítás
Üzemmód: MH + Hőlégkeverés plusz
Teljesítmény/hőmérséklet: 80 W + 160
°C
Szint: alulról az 1.
Sütési idő: 45–55 perc
Üzemmód: Alsó-/felső hő
Hőmérséklet: 160–180 °C
Szint: alulról az 1.
Sütési idő: 55–65 perc

Sütés
Sárgabarackos morzsás pite
Elkészítési idő: 55–65 perc
16 darabhoz
A tészta hozzávalói
200 g túró
6 ek tej
8 ek olaj
1 tojás
100 g cukor
1 csomag vaníliás cukor
1 csipet só
400 g liszt
1 csomag és 1 tk sütőpor
A töltelék hozzávalói
2 doboz sárgabarack (à 800g), lecsepegtetve
A morzsa hozzávalói
200 g liszt
125 g cukor
1 csomag vaníliás cukor
125 g vaj, felkockázva
¹/₂ tk fahéj

Ajánlott beállítás
Üzemmód: Hőlégkeverés plusz
Hőmérséklet: 150–170 °C
Szint: a 2. alulról
Sütési idő: 30–40 perc
Alternatív beállítás
Üzemmód: Alsó-/felső hő
Hőmérséklet: 180–200 °C
Szint: a 2. alulról
Sütési idő: 35–45 perc
Tanács
Tölteléknek a szilva, meggy vagy egres
is alkalmas.

Tartozékok
Üvegtál
Elkészítés
Keverje össze a túrót, tejet, olajat,
tojást, cukrot, vaníliás cukrot és a sót.
Keverje hozzá a sütőporral elkevert liszt
felét, a maradékot gyúrja át.
Nyújtsa ki a tésztát az üvegtálon. Fedje
be a felezett sárgabarackkal.
A lisztet, cukrot, vaníliás cukrot, vajat és
a fahéjat gyúrja morzsává és ossza el a
gyümölcsön. Süsse aranysárgára.
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Sütés
Bögrés sütemény
Elkészítési idő: 75 perc
12 darab
Hozzávalók
4 tojás
250 g cukor
1 csapott tk só
250 g liszt
3 csapott tk sütőpor
250 g vaj
Választható:
100 g csokoládécsepp
100 g finomra aprított, aszalt gyümölcs
100 g aprított dió
1 tk vanília aroma
1 tk. őrölt fahéj
Tartozékok
Nyitható tortaforma Ø 26 cm
Szögletes tortaforma, hossza 25 cm
Elkészítés
Válassza szét a tojássárgáját a
fehérjétől. A vajat, a cukrot, a sót és a
tojássárgáját keverje krémesre.
A tojásfehérjét verje kemény habbá. A
fehérjehab felét óvatosan keverje a cukor tojássárgája keverékbe. A sütőporral elkevert lisztet keverje össze a maradék habbal.
Igény szerint tegyen hozzá további
aromákat, fahéjat, vaníliát, aszalt
gyümölcsöket,, vagy diót, mogyorót.
Befejezésül a tésztát töltse egy kikent
nyitható tortaformába és süsse az előmelegített sütőben aranybarnára.
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Ajánlott beállítás
Üzemmód: Automatikus programok
Program: Sütemények / Bögrés
sütemény
Szint: lásd a kijelzőn
A program időtartama: kb. 60 perc
Alternatív beállítás
Előmelegítés: igen
Üzemmód: Hőlégkeverés plusz
Hőmérséklet: 190 °C
1. párolási lépés
Üzemmód: Hőlégkeverés plusz
Hőmérséklet: 150 °C
Párolási idő: 57–63 perc
Szint: 2
Tanács
Az íz fokozására 200 g cukrot 50 g
mézzel keverjen el.

Sütés
Körtetorta mandula öntettel
Elkészítési idő: 90–100 perc
16 szelethez
A tészta hozzávalói
375 g liszt
10 dkg cukor
2 csomag vaníliás cukor
200 g vaj
1 tojás
A töltelék hozzávalói
3 doboz körte (à 460g)
Az öntet hozzávalói
450 g Cràme fraîche
2 ek étkezési keményítő
3 tojás
50 g cukor
2 csomag vaníliás cukor
1 ½ tk fahéj
30 g mandulaforgács

Ajánlott beállítás
Üzemmód: Intenzív sütés
Hőmérséklet: 170 °C
Szint: a 2. alulról
Sütési idő: 50–60 perc
Alternatív beállítás
Üzemmód: Hőlégkeverés plusz
Hőmérséklet: 150–170 °C
Szint: a 2. alulról
Sütési idő: 55–65 perc
Üzemmód: MH + Hőlégkeverés plusz
Teljesítmény/hőmérséklet: 150 W + 160
°C
Szint: a 2. alulról
Sütési idő: 45–55 perc

Tartozékok
Üvegtál
Elkészítés
Gyúrja össze a lisztet, cukrot, vaníliás
cukrot, vajat és a tojást sima tésztává.
Nyújtsa ki a tésztát az üvegtálon.
Csepegtesse le jól a körtét (a friss
körtét röviden dinsztelje meg), vágja 1
cm vastag szeletekre és ossza el
egyenletesen a tésztán.
Keverje össze a Cràme fraîche-t, étkezési keményítőt, tojást, cukrot, vaníliás
cukrot és a fahéjat.
Ossza el az öntetet a körtén. Szórja
meg mandulaforgáccsal és süsse világossárgára.
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Sütés
Piskótatorta
Elkészítési idő: 70–80 perc
16 szelethez
Az alaprecept hozzávalói
4 tojásfehérje
4 ek forró víz
175 g cukor
4 tojássárgája
20 dkg liszt
2 tk sütőpor
A finom tortalap hozzávalói
6 tojásfehérje
180 g cukor
1 csomag vaníliás cukor
6 tojássárgája
90 g liszt
90 g keményítőliszt
Tartozékok
Nyitható tortaforma  26 cm
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A tészta elkészítése
Verje nagyon keményre a tojásfehérjét
vízzel. Azután lassan szórja bele a cukrot. Keverje hozzá a felvert tojássárgáját.
Keverje össze a sütőport liszttel, és szitálja rá (vagy sütőpor nélkül a
keményítőlisztet), és lazán keverje bele.
Kenje ki vékonyan egy nyitható tortaforma alját és bélelje ki sütőpapírral. Tegye
a tésztát a formába, simítsa el és süsse
aranysárgára.
Sütés után válassza le a tészta szélét
egy késsel. Fordítsa fel a formát és
távolítsa el a sütőpapírt. Vágja fel a tortalapot kétszer vízszintesen. Kenje be
az előkészített töltelékkel.

Sütés

Ajánlott beállítás
Üzemmód: Automatikus programok
Program: Sütemények / Piskótatorta /
5-6 tojás vagy 4 tojás
A program időtartama:
– alaprecept: kb. 29 perc
- finom tortalap: kb. 45 perc
Alternatív beállítás
Üzemmód: Alsó-/felső hő
Gyors felfűtés: ki
Hőmérséklet: 170–190 °C
Szint: alulról az 1.
Sütési idő:
– alaprecept: 20-25 perc + felfűtés
– finom tortalap: 35-40 perc + felfűtés
Üzemmód: Hőlégkeverés plusz
Gyors felfűtés: ki
Hőmérséklet: 160–180 °C
Szint: alulról az 1.
Sütési idő:
– alaprecept: 30–35 perc
– finom tortalap 40–50 perc
Tanács
Felezze meg a fent megadott alaprecept hozzávalóinak mennyiségét, ha a
tortalapra előkészített gyümölcsöt kell
tenni. Azonos hőmérsékleti beállításnál
a sütési idő mintegy 5 perccel megrövidül. Csokoládés piskóta tortalap
elkészítéséhez tegyen a lisztes keverékhez 1–2 tk kakaót.
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Sütés
I. Túrós-tejszínes töltelék
Hozzávalók
500 g túró
100 g cukor
100 ml tej
1 csomag vaníliás cukor
1 citrom leve
12 fehér zselatinlap
500 ml tejszín
A beszóráshoz
Porcukor
A töltelék elkészítése
A töltelékhez keverje össze a túrót cukorral, tejjel, vaníliás cukorral és citromlével. Áztassa be a zselatint hideg vízbe, nyomkodja ki és mikrohullámon 450
watton kb. 20 másodpercig vagy tűzhelyen kis fokozaton olvassza fel.
Tegyen egy kis túrós masszát a zselatinhoz és keverje el.
Ezt a keveréket keverje a maradék túrós
masszához és tegye hidegre. Alkalmanként keverje meg. Amint a túrós masszában a keverés nyomai láthatóak
maradnak, adja hozzá a keményre vert
tejszínt.
Tegyen egy réteget egy tortalapra, kenje
meg túrós masszával, még egy réteget,
kenje meg túrós masszával, tegyen rá
még egy réteget. Hűtse le jól a tortát és
porcukorral megszórva tálalja.
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Tanács
Gyümölcsös változatként 300 g lecsepegtetett meggyet, mandaringerezdeket vagy sárgabarack darabokat is keverhet a túrós-tejszínes masszához.

Sütés
II. Cappuccinos töltelék
Hozzávalók
100 g étcsokoládé
6 fehér zselatinlap
80 ml presszókávé
500 ml tejszín
2 csomag vaníliás cukor
80 ml kávélikőr
1 ek kakaó
A beszóráshoz
Kakaó
A töltelék elkészítése
Olvassza fel az étcsokoládét. Verje
keményre a tejszínhabot. Áztassa be a
zselatint hideg vízbe, nyomkodja ki és
mikrohullámon 450 watton kb. 20
másodpercig vagy tűzhelyen kis fokozaton olvassza fel és egy kicsit hagyja
kihűlni. Keverje a presszókávé és a
kávélikőr felét a zselatinba és adja ezt a
keveréket a tejszínhez. Tegyen félre
ebből 3 ek. A maradék tejszínt felezze
el. Keverje az egyik felét a vaníliás cukorba, a másik felét a csokoládéba és a
kakaóba.
Tegyen egy réteget egy tortalapra, csepegtessen rá egy kis kávélikőrt és presszókávét és kenje meg a sötét tejszínnel. Tegye rá a második tortalapot,
a maradék folyadékot csepegtesse rá
és kenje meg a világos tejszínnel. Tegye
rá az utolsó tortalapot, kenje meg a
félretett tejszínnel és szórja meg kakaóval.
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Sütés
Vajas sütemény
Elkészítési idő: 90–100 perc
16 darabhoz
A tészta hozzávalói
30 g élesztő
150–200 ml langyos tej
400 g liszt
50 g cukor
1 csipet só
40 g vaj
1 tojássárgája
A töltelék hozzávalói
125 g vaj
150 g madulaforgács
100 g cukor
1 csomag vaníliás cukor
Tartozékok
Üvegtál
Elkészítés
Tegye a lisztet, a vajat, az elmorzsolt
élesztőt, a cukrot, a sót és a tojássárgáját egy tálba. Tegyen hozzá annyi tejet, hogy a tésztadagasztóval kidolgozott tészta sima és nyújtható legyen.
Hagyja a tésztát szobahőmérsékleten
kb. 20 percig kelni, majd röviden gyúrja
át. Nyújtsa ki a kizsírozott üvegtálon és
ismét kb. 20 percig hagyja kelni. A
megkelt tésztába ujjheggyel nyomkodjon mélyedéseket.
Keverjen össze vajat vaníliás cukorral
és a cukor felével. Tegyen a tésztára két
tk-lal kis vajas cukor adagokat. Szórja
rá a maradék cukrot és a mandulaforgácsot.

32

Az automatikus programmal:
Tegye be a süteményt a sütőtérbe és
indítsa el az automatikus programot.
Automatikus program nélkül:
Hagyja a süteményt még egyszer kb.
10 percig kelni, azután süsse aranysárgára.
Ajánlott beállítás
Üzemmód: Automatikus programok
Program: Sütemények / Vajas
sütemény / Üvegtál
A program időtartama: kb. 28 perc
Alternatív beállítás
Üzemmód: Alsó-/felső hő
Gyors felfűtés: ki
Hőmérséklet: 160–180 °C
Szint: alulról az 1.
Sütési idő: 20–25 perc + előmelegítés
Üzemmód: Hőlégkeverés plusz
Gyors felfűtés: ki
Hőmérséklet: 150–170 °C
Szint: a 2. alulról
Sütési idő: 25–30 perc
Tanács
Saját készítésű vaníliás cukor:
Hosszában vágjon ketté egy vaníliarudat, mindkét felet vágja 4–5 darabra és
500 g cukorral tegye 3 napra egy zárható üvegbe. Intenzívebb aroma
eléréséhez dörzsölje ki a vaníliatermés
belsejét és adja azt a cukorhoz.

Sütés
Cappuccinos-morzsás pite
Elkészítési idő: 75–85 perc
16 darabhoz
A tészta hozzávalói
350 g folyékony vaj
500 g liszt
250 g cukor
1 csomag vaníliás cukor
1 csipet só
2 tk sütőpor
A töltelék hozzávalói
25 g folyékony vaj
500 g túró
6 tojássárgája
150 g cukor
1 csomag vaníliás cukor
6 tk cappuccinopor (instant)
3 ek mandulalikőr
1 ek étkezési keményítő
6 tojásfehérje
Tartozékok
Üvegtál

A morzsa maradék harmadát szórja a
túrómasszára. Süsse aranysárgára a
süteményt.
Ajánlott beállítás
Üzemmód: Automatikus programok
Program: Sütemények / Morzsás pite /
töltelékkel
A program időtartama: kb. 50 perc
Alternatív beállítás
Üzemmód: Hőlégkeverés plusz
Gyors felfűtés: ki
Hőmérséklet: 150–170 °C
Szint: a 2. alulról
Sütési idő: 45–55 perc
Üzemmód: Alsó-/felső hő
Hőmérséklet: 170–190 °C
Gyors felfűtés: ki
Szint: a 2. alulról
Sütési idő: 45–55 perc

Elkészítés
Keverje össze a lisztet, cukrot, vaníliás
cukrot, sót és a sütőport. Adja hozzá a
vajat és a hozzávalókat gyúrja össze
morzsává.
A massza 2/3 részét tegye a kizsírozott
üvegtálba és nyújtsa ki sima tésztává.
Keverje össze a vajat, túrót, tojássárgáját, cukrot, vaníliás cukrot, Cappuccinoport, likőrt és az étkezési keményítőt.
Keverje hozzá a keményre vert
tojásfehérjét. A túrómasszát kenje a
tésztalapra.
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Sütés
Presszókávés szeletek
Elkészítési idő: 50–60 perc
16 darabhoz
A tészta hozzávalói
250 g lágy vaj
180 g cukor
2 csomag vaníliás cukor
4 tojás
150 g liszt
1 tk sütőpor
100 ml presszókávé vagy 2 tk instant
presszókávépor
100 g csokoládé cseppek
100 g mogyoróbél, őrölt
Az öntet hozzávalói
200 g porcukor
4 ek presszókávé
2 ek kávé-, mokka- vagy whisky-likőr
Tartozékok
Üvegtál
Elkészítés
Keverje krémesre a vajat, adjon hozzá
felváltva cukrot, vaníliás cukrot és
tojást, majd keverje össze. Keverje
hozzá a sütőporral elkevert lisztet, a
presszókávét vagy a presszókávéport
és a mogyorót. Végül röviden keverje
hozzá a csokoládécseppeket.
Kenje a tésztát a kizsírozott üvegtálra és
süsse világosbarnára.
Keverje simára a porcukrot a presszókávéval és a likőrrel. Kenje az öntetet a még kissé meleg süteményre.
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Ajánlott beállítás
Üzemmód: Hőlégkeverés plusz
Gyors felfűtés: ki
Hőmérséklet: 150–170 °C
Szint: a 2. alulról
Sütési idő: 25–30 perc
Alternatív beállítás
Üzemmód: Alsó-/felső hő
Gyors felfűtés: ki
Hőmérséklet: 170–190 °C
Szint: a 2. alulról
Sütési idő: 20–25 perc + előmelegítés

Sütés
Áztatott citromos sütemény
Elkészítési idő: 50 perc
16 szelethez
Hozzávalók
225 g lágy vaj
225 g cukor
4 tojás
2 citrom lereszelt héja
225 g liszt
2 tk sütőpor
Az öntet hozzávalói
2 citrom leve
90 g cukor
Tartozékok
szögletes üvegforma, 25 cm hosszú
Üvegtál
Elkészítés
Kenje ki a szögletes üvegformát és
bélelje ki sütőpapírral.
Keverje krémesre a vajat és a cukrot,
keverje hozzá egymás után a tojásokat.
Keverje össze a lisztet és a sütőport és
keverje hozzá a citromhéjjal együtt.

Ajánlott beállítás
Üzemmód: Automatikus programok
Program: Sütemények / Citromszirupos
sütemény
A program időtartama: kb. 35 perc
Alternatív beállítás
1. párolási lépés
Üzemmód: Hőlégkeverés plusz
Hőmérséklet: 160 °C
2. párolási lépés:
Üzemmód: MH + Hőlégkeverés plusz
Teljesítmény/hőmérséklet: 80 W + 160
°C
Szint: alulról az 1.
Sütési idő: 20 perc
3. párolási lépés:
Üzemmód: MH + Hőlégkeverés plusz
Teljesítmény/hőmérséklet: 150 W + 160
°C
Szint: alulról az 1.
Sütési idő: 10 perc

Tegye a tésztát a formába, simítsa el,
tegye az üvegtálon az előmelegített
sütőtérbe és süsse meg.
Keverje a citromlét és a cukrot egy
sűrűn folyó öntetté.
A még meleg süteményt szúrja meg
többször egy fapálcikával és kenje be a
citromos öntettel. Hagyja a formában
lehűlni.
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Sütés
Fordított szilvás sütemény
Elkészítési idő: 50 perc
10 adaghoz
A töltelék hozzávalói
6 szilva
2 darab eltett gyömbér
4 ek eltett gyömbér szirup
A karamellmártás hozzávalói
150 g barna cukor
60 g vaj
150 ml tejszín
A tészta hozzávalói
175 g liszt
2 tk sütőpor
150 g vaj
125 g barna cukor
2 tojás, L méretű
2 ek tej
¹/₂ ek őrölt gyömbér
¹/₂ tk Mixed Spice-fűszerkeverék
Tartozékok
Főzőedény
Flan forma  25 cm (mikrohullámozható)

Elkészítés
A szilvát mossa meg, magozza ki és
vágja nyolcfelé.
A karamellmártáshoz tegye a barna cukrot, vajat és tejszínt egy fazékba, forralja fel és további 2 percig hagyja főni.
Töltse át egy tálba és hagyja lehűlni.
A gyömbért vágja fel kis darabokba.
Zsírozzon meg egy mikrohullámhoz alkalmas flan formát és bélelje ki sütőpapírral. Tegyen a karamellmártásból 8 eknyit az alapra és ossza el rajta a szilvát,
gyömbért és a szirupot.
A tésztához keverje össze a lisztet
sütőporral. Keverje krémesre a vajat és
a cukrot, és keverjen hozzá felváltva
tojást, lisztet, tejet, és fűszereket.
Ossza el a tésztát a szilván, simítsa el
és süsse meg.
A még meleg süteményt borítsa egy
tálalólapra és ossza el rajta a maradék
karamellmártást.
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Sütés

Ajánlott beállítás
Üzemmód: Automatikus programok
Program: Sütemények / Fordított
gyümölcstorta
A program időtartama: kb. 35 perc
Alternatív beállítás
1. párolási lépés
Üzemmód: Hőlégkeverés plusz
Hőmérséklet: 170 °C
2. párolási lépés
Üzemmód: MH + Hőlégkeverés plusz
Teljesítmény/hőmérséklet: 80 W + 170
°C
Szint: alulról az 1.
Sütési idő: 15 perc
3. párolási lépés:
Üzemmód: MH + Hőlégkeverés plusz
Teljesítmény/hőmérséklet: 150 W + 170
°C
Szint: alulról az 1.
Sütési idő: 10 perc
Tanács
A Mixed Spice egy olyan fűszerkeverék,
amelyet Nagy-Britanniában gyakran használnak. A következő őrölt fűszereket
keverje össze az elkészítéséhez: 4 tk
koriander, 4 tk fahéj, 1 tk vegyes fűszer,
4 tk szerecsendió, 2 tk gyömbér, 1 tk
szegfűszeg. Alternatív módon használhat mézeskalács fűszert is.
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Sütés
Joghurtos-narancsos sütemény
Elkészítési idő: 60–75 perc
6–8 darabhoz
A tészta hozzávalói
250 g cukor
250 g lágy vaj
1 narancs lereszelt héja
4 tojás
180 g finom gríz
150 g liszt
8 g szódabikarbóna
250 g görög joghurt
Az öntet hozzávalói
450 ml narancslé, frissen facsart
250 g cukor
Tartozékok
Nyitható tortaforma  24 cm
Elkészítés
Válassza szét a tojás fehérjét és a sárgáját. Keverje krémesre a vajat, cukrot
és narancshéjat, majd keverje lassanként a tojássárgájához. Keverje össze a
lisztet, sütőport, grízt és szódabikarbónát és keverje össze a joghurttal.
Verje keményre a tojásfehérjét és óvatosan keverje bele a tésztába. Tegye a
tésztát nyitható formába és süsse meg.
Az öntethez forraljon fel egy fazékban
narancslét és cukrot, majd alacsony
hőfokon kb. 5 percig főzze, amíg a narancslé besűrűsödik.
A még meleg süteményt többször szúrja meg egy fapálcikával, ossza el rajta
egyenletesen a narancsöntetet, hagyja
lehűlni és tejszínhabbal tálalja.
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Ajánlott beállítás
Üzemmód: Automatikus programok
Program: Sütemények / Joghurtos narancsos sütemény
A program időtartama: kb. 30–40 perc
Alternatív beállítás
Üzemmód: MH + Hőlégkeverés plusz
Teljesítmény/hőmérséklet: 80 W + 150
°C
Szint: alulról az 1.
Párolási idő: kb. 30–40 perc

Sütés
Sajttorta
Elkészítési idő: 95–105 perc
12 szelethez
A tészta hozzávalói
20 dkg liszt
1 tk sütőpor
10 dkg cukor
100 g vaj
1 tojás
A töltelék hozzávalói
1 kg túró
2 csomag Vanília pudingpor
4 ek. olaj
200 g cukor
1 tojás
125 ml tej
250 ml tejszín
Tartozékok
Nyitható tortaforma  28 cm
Elkészítés
Ehhez a süteményhez a megadott
méretű nyitható forma szükséges. Egy
kisebb formából kifolyik a túrós massza.

Ajánlott beállítás
Üzemmód: Intenzív sütés
Hőmérséklet: 160 °C
Szint: alulról az 1.
Sütési idő: 75–85 perc
Alternatív beállítás
Üzemmód: Hőlégkeverés plusz
Gyors felfűtés: ki
Hőmérséklet: 150–170 °C
Szint: alulról az 1.
Sütési idő: 75–85 perc
Üzemmód: Alsó-/felső hő
Gyors felfűtés: ki
Hőmérséklet: 160–180 °C
Szint: alulról az 1.
Sütési idő: 75–85 perc
Üzemmód: MH + Hőlégkeverés plusz
Teljesítmény/hőmérséklet: 150 W + 160
°C
Szint: alulról az 1.
Sütési idő: 55–65 perc

Gyúrja a lisztet, sütőport, cukrot, vajat
és a tojást sima tésztává. Nyomkodja a
tésztát egy nyitható forma aljába, közben képezzen kis peremet.
Keverje össze a túrót, a vanília pudingport, olajat, cukrot, tojást és a tejet. A
tejszínt verje keményre és keverje a
túrós masszához.
Tegye a masszát az alapra és süsse
meg.
A süteményt sütés után rövid ideig a
formában hagyja hűlni.
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Sütés
Kuglóf
Elkészítési idő: 80–90 perc
16 darabhoz
Hozzávalók
60 g vaj
50 g cukor
1 tojás
¹/₂ kocka élesztő (21 g)
375 ml langyos tej
¹/₂ citrom lereszelt héja
1 csipet só
500 g liszt
50 g mazsola

só sütéssel kb. 15 percig hagyja kelni,
amíg a tészta mennyisége megduplázódik. Azután süsse aranysárgára.

A beszóráshoz
Porcukor

Alternatív beállítás
Üzemmód: Hőlégkeverés plusz
Gyors felfűtés: ki
Hőmérséklet: 150–170 °C
Szint: a 2. alulról
Sütési idő: 50–60 perc
Üzemmód: Alsó-/felső hő
Gyors felfűtés: ki
Hőmérséklet: 160–180 °C
Szint: a 2. alulról
Sütési idő: 50–60 perc

Tartozékok
Kuglóf forma  24 cm
Elkészítés
Keverje a vajat krémesre, adjon hozzá
cukrot és tojássárgáját és jól keverje
össze. Oldja fel az élesztőt kevergetés
közben langyos tejben, adja hozzá citromhéjjal, sóval, liszttel és az összes
hozzávalót gyúrja sima tésztává.
A keményre vert tojásfehérjét és a
mazsolát keverje bele a tésztába. Töltse
a tésztát egy kizsírozott, liszttel beszórt
kuglóf formába.
Az automatikus programmal:
Tegye be a formát a sütőtérbe és indítsa el az automatikus programot.
Automatikus program nélkül:
Miután a tésztát a formába töltötte, fedje le és szobahőmérsékleten kb. 30
percig, vagy sütőben 35 C-on felső-al-
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A sütés után vegye ki a formából és
szórja meg porcukorral.
Ajánlott beállítás
Üzemmód: Automatikus programok
Program: Sütemények / Kuglóf
A program időtartama: kb. 60 perc

Sütés
Ropogós meggyes sütemény
Elkészítési idő: 75–85 perc
12 darabhoz
A tészta hozzávalói
150 g liszt
1 tk sütőpor
100 g vaj
50 g cukor
A beszóráshoz
40 g darált mandula
A töltelék hozzávalói
2 üveg meggy (à 680 g)
Az öntet hozzávalói
1 tojás
70 g cukor
1 csomag vaníliás cukor
4 ek tejszín
3 ek étkezési keményítő
3 csepp keserűmandula aroma
100 g mandulaforgács

Ajánlott beállítás
Üzemmód: Hőlégkeverés plusz
Gyors felfűtés: ki
Hőmérséklet: 150–170 °C
Szint: alulról az 1.
Sütési idő: 55–65 perc
Alternatív beállítás
Üzemmód: Alsó-/felső hő
Gyors felfűtés: ki
Hőmérséklet: 160–180 °C
Szint: alulról az 1.
Sütési idő: 55–65 perc

Tartozékok
Nyitható tortaforma  26 cm
Elkészítés
Gyúrja a lisztet, sütőport, vajat és a cukrot sima tésztává. Nyomkodja a tésztát
egyenletesen egy kizsírozott nyitható
forma aljába, közben képezzen 2 cm
magas peremet.
Szúrja meg a tésztát többször egy villával és szórja meg darált mandulával.
Ossza el rajta a jól lecsepegtetett
meggyet.
Az öntethez keverjen össze minden
hozzávalót. Ossza el az öntetet a
meggyen és süsse aranysárgára.
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Sütés
Márványkalács
Elkészítési idő: 85–90 perc
18 darabhoz
Hozzávalók
250 g vaj
200 g cukor
1 csomag vaníliás cukor
4 tojás
4 ek rum
150 ml tej
500 g liszt
1 csomag sütőpor
3 ek kakaó
Tartozékok
Koszorú forma  26 cm
Elkészítés
Keverje krémesre a vajat, cukrot,
vaníliás cukrot és a tojásokat. Keverjen
hozzá rumot, 120 ml tejet és a sütőporral elkevert lisztet.
A tészta 1/3 részéhez keverje hozzá a
kakaót és a maradék tejet.
Tegye a világos tészta felét egy koszorú
formába. Ossza el rajta a kakaós
tésztát. Kenje rá a maradék világos
tésztát.
Húzzon keresztül egy villát spirálformában a tésztarétegeken. Süsse meg a
kalácsot.
Ajánlott beállítás
Üzemmód: Automatikus programok
Program: Sütemények / Márványkalács / Koszorú forma
A program időtartama: kb. 65 perc
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Alternatív beállítás
Üzemmód: Hőlégkeverés plusz
Gyors felfűtés: ki
Hőmérséklet: 150–170 °C
Szint: alulról az 1.
Sütési idő: 60–70 perc
Üzemmód: Alsó-/felső hő
Gyors felfűtés: ki
Hőmérséklet: 160–180 °C
Szint: alulról az 1.
Sütési idő: 60–70 perc

Sütés
Morzsás gyümölcstorta
Elkészítési idő: 110–120 perc
16 szelethez
A tészta hozzávalói
375 g liszt
1 kocka élesztő (42 g)
125 ml langyos tej
40 g cukor
75 g folyékony vaj
1 tojás
A töltelék hozzávalói
1 kg alma, hámozva és szeletelve vagy
szilva/cseresznye, kimagozva
A morzsa hozzávalói
20 dkg liszt
125 g cukor
1 csomag vaníliás cukor
¼ tk fahéj
125 g vaj
Tartozékok
Üvegtál
Elkészítés
Tegye a lisztet egy tálba, nyomjon bele
egy mélyedést. Tegyen a mélyedésbe
szétmorzsolt élesztőt, egy kevés cukrot
és egy kevés tejet, majd kevés liszttel
keverje simára. A sütőben 50 °C-on felső-alsó sütéssel kb. 20 percig hagyja
kelni.
Ezt a kovászt gyúrja össze sima
tésztává a maradék tészta alapanyagokkal, majd 50 °C-on felső-alsó sütéssel kb. 30 percig ismét hagyja kelni.
Gyúrja át újból röviden a tésztát, majd
nyújtsa ki a kizsírozott üvegtálon.

Gyúrja össze a tészta hozzávalóit morzsává. Szórja a gyümölcsre, 50 °C-on
felső-alsó sütéssel kb. 30 percig ismét
hagyja kelni, majd süsse aranybarnára.
Ajánlott beállítás
Üzemmód: Automatikus programok
Program: Sütemények / Morzsás pite /
töltelékkel
A program időtartama: kb. 50 perc
Alternatív beállítás
Üzemmód: Hőlégkeverés plusz
Hőmérséklet: 150–170 °C
Szint: a 2. alulról
Sütési idő: 40–50 perc
Üzemmód: Alsó-/felső hő
Hőmérséklet: 170–190 °C
Szint: a 2. alulról
Sütési idő: 40–50 perc
Üzemmód: MH + Hőlégkeverés plusz
Teljesítmény/hőmérséklet: 150 W + 170
°C
Szint: a 2. alulról
Párolási idő: 35–45 perc
Tanács
Egyszerű morzsás pitéhez:
Készítse el a süteményt gyümölcs nélkül. Használja az Automatikus programot "Sütemények \ Morzsás pite \
egyszerű", vagy rövidítse le a sütési
időt az alternatív beállításokban 5–10
perccel.

Ossza el az előkészített gyümölcsöt
egyenletesen a tésztán.
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Sütés
Narancsos szeletek
Elkészítési idő: 70–80 perc
12 darabhoz
A tészta hozzávalói
50 g vaj
4 tojás
4 ek langyos víz
120 g cukor
80 g liszt
50 g étkezési keményítő
1 g sütőpor
1 narancs lereszelt héja
Cukor a megszóráshoz
A töltelék hozzávalói
200 ml tejszín
250 g sovány túró
3 g vaníliás cukor
80–90 g narancslekvár
20 ml narancslikőr
3 fehér zselatinlap
Díszítéshez
2 narancs
100 ml tejszín
3 g vaníliás cukor
Citromfű
Tartozékok
Sütőpapír
Üvegtál
Elkészítés
A vajat olvassza meg és hagyja lehűlni.
Válassza szét a tojás fehérjét és a sárgáját, a tojássárgáját, cukrot és vizet
verje fel habosra. A vajat keverje hozzá.
Keverje hozzá a lisztet, keményítőt,
sütőport és a narancshéjat. Verje fel
keményre a tojásfehérjét és óvatosan
keverje hozzá. Kenje a tésztát egy
sütőpapírral kibélelt üvegtálra és
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azonnal süsse aranybarnára. A kész piskótalapot borítsa ki egy cukorral
megszórt konyharuhára, húzza le róla a
papírt és hagyja lehűlni. Vágja félbe a
tortalapot.
Verje fel keményre a tejszínt. Keverje
össze a túrót vaníliás cukorral, lekvárral
és likőrrel. A zselatint áztassa be a csomagoláson lévő utasítás szerint, oldja
fel, keverje a túróhoz és tegye hidegre.
Amint a krém elkezd zselésedni, keverje
hozzá a tejszínt.
A piskóta egyik felét kenje meg a krémmel, a másik felét helyezze rá, kissé
nyomkodja meg és kb. 2 órára tegye hidegre.
Hámozza meg a narancsot, eközben
távolítsa el a fehér belső héját és bontsa gerezdekre. A tejszínt vaníliás cukorral verje keményre. A piskótát óvatosan vágja szeletekre, tejszínnel, narancsfilével és citromfűvel körítse.
Ajánlott beállítás
Üzemmód: Alsó-/felső hő
Gyors felfűtés: ki
Hőmérséklet: 170–190 °C
Szint: a 2. alulról
Sütési idő: 18–23 perc + előmelegítés
Alternatív beállítás
Üzemmód: Hőlégkeverés plusz
Gyors felfűtés: ki
Hőmérséklet: 160–180 °C
Szint: a 2. alulról
Sütési idő: 20–25 perc

Sütés
Túrótorta üvegtálon
Elkészítési idő: 90–100 perc
16 darabhoz
A tészta hozzávalói
250 g vaj
200 g cukor
1 csomag vaníliás cukor
1 tojás
1 csipet só
500 g liszt
1 csomag sütőpor
A töltelék hozzávalói
1 kg túró
1 csomag vaníliamártás por
1 tojás
200 g cukor
100 g mazsola
Tartozékok
Üvegtál
Elkészítés
Keverje krémesre a zsírt, cukrot,
vaníliás cukrot, tojást és a sót. Keverje
hozzá a sütőporral elkevert liszt felét. A
maradék lisztet gyúrja hozzá úgy, hogy
egy morzsás massza keletkezzen.
A morzsás massza felét tegye a kizsírozott üvegtálra, nyomkodja simára vagy
nyújtsa ki.
A túrót keverje össze a mártásporral, a
tojással és a cukorral. Keverje hozzá a
mazsolát és kenje a tésztára. Ossza el
rajta a maradék morzsás masszát, süsse aranysárgára.

A gyümölcsös változathoz hagyja el a
mazsolát. Ossza el a túrós masszán a
kimagozott meggyet vagy mirabellát,
szórja rá a morzsás masszát és süsse
meg.
Ajánlott beállítás
Üzemmód: Automatikus programok
Program: Sütemények / Morzsás pite /
töltelékkel
A program időtartama: kb. 50 perc
Alternatív beállítás
Üzemmód: Hőlégkeverés plusz
Gyors felfűtés: ki
Hőmérséklet: 150–170 °C
Szint: alulról az 1.
Sütési idő: 50–60 perc
Üzemmód: Alsó-/felső hő
Gyors felfűtés: ki
Hőmérséklet: 160–180 °C
Szint: alulról az 1.
Sütési idő: 50–60 perc
Tanács
Az étkezési túró vagy túró a friss sajtok
közé tartozik. Különböző zsírtartalommal készül: a sovány túró 10%-nál kevesebb, a félzsíros kb. 20%, a krémsajt
pedig 40% zsírt tartalmaz. A túró Ausztriában kapható még csupán 10%
zsírtartalommal is.
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Sütés
Mazsolás, marcipános kalács
Elkészítési idő: 45–55 perc
16 szelethez
A tészta hozzávalói
75 g túró
50 ml tej
40 ml olaj
40 g cukor
1 csomag vaníliás cukor
1 kis üveg vaj-vanília-aroma
1 csipet só
20 dkg liszt
4 tk sütőpor
A töltelék hozzávalói
100 g marcipán, apró kockákra vágva
50 g lágy vaj
1 tojás
125 g mazsola
50 g mogyoróbél, aprított
1 késhegynyi fahéj
1 kis üveg rum aroma
Az öntet hozzávalói
75 g porcukor
1–2 ek rum
Tartozékok
Üvegtál
Elkészítés
Keverje össze a túrót, tejet, olajat, cukrot, vaníliás cukrot, aromát és a sót.
Keverje hozzá a sütőporral elkevert liszt
felét, a maradékot gyúrja át.
Nyújtsa ki a tésztát liszttel beszórt
felületen ½ cm vastagságú téglalappá
(25 x 30 cm) és tegye a kizsírozott
üvegtálra.
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A töltelékhez keverje össze jól a marcipánt, a vajat és a tojást, adja hozzá a
mazsolát, mogyoróbelet, fahéjat és az
aromát. Ezt a masszát kenje a tésztalapra.
A tészta felső és alsó szélét 2-2 cm-re
vágja be a tészta közepe felé. Süsse a
mazsolás, marcipános kalácsot
aranysárgára.
Sütés után azonnal kenje be a rummal
elkevert porcukorral. A süteményt egyszer vágja el keresztben, majd vágja fel
hosszában 8 csíkra.
Ajánlott beállítás
Üzemmód: Hőlégkeverés plusz
Hőmérséklet: 150–170 °C
Szint: a 2. alulról
Sütési idő: 25–30 perc
Alternatív beállítás
Üzemmód: Alsó-/felső hő
Hőmérséklet: 170–190 °C
Szint: a 2. alulról
Sütési idő: 20–25 perc + előmelegítés

Sütés
Homoktorta
Elkészítési idő: 100–110 perc
12 darabhoz
Hozzávalók
200 g vaj
200 g cukor
4 tojás
1 citrom lereszelt héja
1 citrom leve
125 g étkezési keményítő
125 g liszt
1 tk sütőpor
A beszóráshoz
Porcukor
A bekenéshez
200 g porcukor
20 ml citromlé
Tartozékok
Szögletes tortaforma
Elkészítés
Keverje krémesre a vajat és a cukrot.
Adja hozzá a tojásokat, a citrom levét
és a héját.
Keverje hozzá az étkezési keményítővel
és sütőporral elkevert lisztet.

Ajánlott beállítás
Üzemmód: Automatikus programok
Program: Sütemények / Homoktorta
A program időtartama: kb. 85 perc
Alternatív beállítás
Üzemmód: Hőlégkeverés plusz
Hőmérséklet: 140–160 °C
Szint: alulról az 1.
Sütési idő: 65–80 perc
Üzemmód: Alsó-/felső hő
Hőmérséklet: 150–170 °C
Szint: alulról az 1.
Sütési idő: 60–80 perc
– 1. változat:
Készítsen egy narancsos-cukormázat
20 ml narancslével és kenje be vele a
homoktortát.
– 2. változat:
Szurkálja meg többször a megsült
süteményt és csepegtessen ezekre a
helyekre Grand Marniert vagy Cointreau-t.

Zsírozzon ki egy szögletes tortaformát,
bélelje ki sütőpapírral. Tegye a tésztát a
formába és vágja be a tetejét egy késsel kb. 1 cm mélyen. Süsse a
süteményt aranysárgára.
Sütés után borítsa ki a süteményt a formából és szedje le a papírt. Szórja meg
porcukorral vagy készítsen porcukorból
és citromléből egy öntetet és kenje be
azzal a süteményt.
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Sütés
Csokoládé-tojáslikőrös sütemény
Elkészítési idő: 75–85 perc
16 darabhoz
Hozzávalók
100 g keserű csokoládé
250 g vaj
250 g cukor
4 tojás
250 g liszt
1 csomag sütőpor
250 ml tojáslikőr
Zsír és zsemlemorzsa a formához
A beszóráshoz
Porcukor
Tartozékok
Kuglófsütő forma
Elkészítés
Aprítsa fel a csokoládét. Keverje habosra a vajat, cukrot és a tojásokat. Keverje össze a lisztet és a sütőport, röviden keverje a tojáslikőrhöz. Keverje
hozzá a csokoládé darabokat.
Töltse a tésztát egy kizsírozott és zsemlemorzsával kiszórt kuglófformába és
süsse aranybarnára.
Lehűlés után esetleg szórja meg porcukorral.
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Ajánlott beállítás
Üzemmód: Hőlégkeverés plusz
Hőmérséklet: 140–160 °C
Szint: alulról az 1.
Sütési idő: 55–65 perc
Alternatív beállítás
Üzemmód: Alsó-/felső hő
Hőmérséklet: 160–180 °C
Szint: alulról az 1.
Sütési idő: 55–65 perc

Sütés
Csokoládés sütemény
Elkészítési idő: 65–75 perc
12 darabhoz
A tészta hozzávalói
300 g étcsokoládé
150 g vaj
5 tojás
100 g cukor
100 g liszt
Az öntet hozzávalói
100 g sötét csokoládémáz
Tartozékok
Főzőedény
Nyitható tortaforma  26 cm

Ajánlott beállítás
Üzemmód: Hőlégkeverés plusz
Hőmérséklet: 150–170 °C
Szint: alulról az 1.
Sütési idő: 30–40 perc
Alternatív beállítás
Üzemmód: Alsó-/felső hő
Hőmérséklet: 150–170 °C
Szint: alulról az 1.
Sütési idő: 35–40 perc + előmelegítés

Elkészítés
Olvassza meg a csokoládét és a vajat
egy edényben, majd hagyja lehűlni.
A keveréket keverje össze tojássárgájával, cukorral és liszttel. Végül keverje hozzá a keményre felvert
tojásfehérjét.
Tegye a tésztát egy kizsírozott nyitható
formába és süsse meg.
A lehűlés után kenje meg olvasztott
csokoládémázzal. A magas csokoládé
tartalom miatt ez a sütemény belül mindig kissé nedves marad.
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Sütés
Morzsás pite
Elkészítési idő: 70–80 perc
16 darabhoz
A tészta hozzávalói
400 g liszt
2 tk sütőpor
125 g cukor
1 csomag vaníliás cukor
200 g vaj
1 tojás
1 kis üveg rum aroma
A töltelék hozzávalói
200 g sárgabaracklekvár
A morzsa hozzávalói
350 g liszt
175 g cukor
1 csomag vaníliás cukor
¹/₂ tk fahéj
200 g olvasztott vaj
Tartozékok
Üvegtál
Elkészítés
Készítsen a tészta alapanyagaiból gyúrt
tésztát.
Nyújtsa ki a tésztát a kizsírozott
üvegtálon és villával többször szurkálja
meg.
Kenjen a tésztára sárgabaracklekvárt.
Keverje össze a lisztet, cukrot, a
vaníliáscukrot és a fahéjat. Tegye hozzá
a kissé lehűtött vajat. Gyúrja össze az
összes hozzávalót morzsává. Szórja a
morzsát a süteményre, majd süsse
aranysárgára.
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Ajánlott beállítás
Üzemmód: Automatikus programok
Program: Sütemények / Morzsás pite /
egyszerű
A program időtartama: kb. 38 perc
Alternatív beállítás
Üzemmód: Hőlégkeverés plusz
Hőmérséklet: 150–170 °C
Szint: a 2. alulról
Sütési idő: 40–50 perc
Üzemmód:Alsó-/felső hő
Hőmérséklet: 160–180 °C
Szint: alulról az 1.
Sütési idő: 35–45 perc

Sütés
Citromos tarte
Elkészítési idő: 90–100 perc
12 darabhoz
A tészta hozzávalói
150 g liszt
1 csipet só
100 g vaj
1 tojás
A töltelék hozzávalói
150 g vaj
100 g cukor
3 tojás
100 g darált mandula
1–2 citrom leve
2 hámozott, szeletelt citrom
Tartozékok
Tarteforma  28 cm
Elkészítés
Gyúrja a lisztet, sót, vajat és a tojást sima tésztává és kb. 30 percig hagyja
hűlni.
Nyújtsa ki a tésztát liszttel beszórt
felületen egy pizza- vagy tarteforma
méretűre, tegye a forma aljára és süsse
elő.
A töltelékhez olvassza meg a vajat. A
tojássárgáját cukorral keverje krémesre,
adja hozzá a vajat, mandulát és citromlevet és keverje össze. Verje fel
keményre a tojásfehérjét és keverje
hozzá.
Hámozzon meg 2 citromot és vágja
szeletekre. Ügyeljen arra, hogy a fehér
belső héjat is eltávolítsa. Ossza el a citromos masszát a tésztalapon, fedje be

friss vagy előre elkészített kandírozott
citromszeletekkel és süsse aranysárgára.
Ajánlott beállítás
Üzemmód:Hőlégkeverés plusz
Hőmérséklet: 150–170 °C
Szint: alulról az 1.
Elősütés: 20 perc
Sütési idő: 30–40 perc
Alternatív beállítás
Üzemmód: Intenzív sütés
Hőmérséklet: 160 °C
Szint: alulról az 1.
Sütési idő: 40–50 perc
Üzemmód: Felső-alsó sütés
Hőmérséklet: 170–190 °C
Szint: alulról az 1.
Elősütés: 20 perc
Sütési idő: 30–40 perc + előmelegítés
Tanács
Citromszeletek kandírozása:
250 ml víz 200 g cukorral, tegye egy citrom levét és a citrom feleket egy
edénybe és fedő nélkül kis lángon hagyja főni 45 percig. 1 citromot vágjon
12 hártyavékonyságú szeletre. Tegye a
citromszirupba és kb. 30 percig hagyja
ázni. Vegye ki a citromszeleteket és hagyja őket jól lecsepegni.
Ennél a kandírozásnál a gyümölcsszeletek puhák maradnak; nem lesznek szilárd cukorkéreggel bevonva, ezáltal
nem tarthatók el tartósan, vagy díszítési
és barkácsolási célra nem alkalmasak.
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Sütés
Csokoládés meggyes muffin
Elkészítési idő: 70–80 perc
12 darabhoz
A tészta hozzávalói
100 g mokka- vagy étcsokoládé
100 g vaj
3 tojás
80 g porcukor
10 g cappuccinopor
100 g liszt
1 tk sütőpor
A töltelék hozzávalói
200 g friss sajt
70 g porcukor
1 tojás
10 g liszt
200 g meggy (befőtt), lecsepegtetett
Tartozékok
12 muffin forma ( kb. 7 cm)
Elkészítés
Olvassza meg a csokoládét (mikrohullám 450 W, 2-3 perc). Keverje krémesre
a vajat és felváltva adjon hozzá tojást
és cukrot, keverje össze. Keverje hozzá
a kissé lehűlt csokoládét, a capuccino
port és a sütőporral elkevert lisztet.
A töltelékhez keverje össze a friss sajtot, a porcukrot, a tojást és a lisztet
A csokoládés tészta felét ossza el a
muffin formákba, tegye rá a meggy
felét, majd a friss sajtos masszát. Ossza el a maradék csokoládés tésztát és a
maradék meggyet a formákban. Süsse
meg a muffinokat.
Díszítse esetleg olvasztott sötét vagy
világos csokoládémázzal.
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Ajánlott beállítás
Üzemmód: Automatikus programok
Program: Aprósütemény / Muffin /
gyümölccsel
A program időtartama: kb. 35 perc
Alternatív beállítás
Üzemmód: MH + Hőlégkeverés plusz
Hőmérséklet: 150 W + 160 °C
Szint: a 2. alulról
Sütési idő: 25–30 perc
Üzemmód: Hőlégkeverés plusz
Gyors felfűtés: ki
Hőmérséklet: 150–170 °C
Szint: a 2. alulról
Sütési idő: 30–40 perc
– Muffinok helyett sütheti a süteményt
nyitható formában is. Ebben az esetben duplázza meg a gyümölcs
mennyiségét, a sütési időt pedig azonos hőmérséklet-beállítással kb.
50percre hosszabbítsa meg.
– A meggy sárgabarackkal is helyettesíthető.

Sütés
Diós muffin
Elkészítési idő: 85–95 perc
12 darabhoz
Hozzávalók
100 g mazsola
5 ek rum
150 g vaj
150 g cukor
1 csomag vaníliás cukor
3 tojás
150 g liszt
1 tk sütőpor
125 g dió, durván felaprítva
Tartozékok
12 muffin forma ( kb. 7-8 cm)
Elkészítés
A mazsolát kb. 30 percig áztassa rumban.

Ajánlott beállítás
Üzemmód: Automatikus programok
Program: Aprósütemény / Muffin /
gyümölcs nélkül
A program időtartama: kb. 36 perc
Alternatív beállítás
Üzemmód: Hőlégkeverés plusz
Gyors felfűtés: ki
Hőmérséklet: 150–170 °C
Szint: a 2. alulról
Sütési idő: 25–35 perc
Üzemmód: Alsó-/felső hő
Gyors felfűtés: ki
Hőmérséklet: 160–180 °C
Szint: a 2. alulról
Sütési idő: 25–30 perc + előmelegítés

Keverje a vajat krémesre, egymás után
adja hozzá a cukrot, a vaníliás cukrot és
a tojásokat. Keverje hozzá a sütőporral
elkevert lisztet és a diót. Végül tegye
bele a rumos mazsolát.
Ossza el a tésztát két ek-lal a muffin
formácskákba, tegye a rostélyra és süsse aranysárgára.
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Sütés
Vajas pogácsa
Elkészítési idő: 30–40 perc
40 darabhoz
A tészta hozzávalói
150 g lágy vaj
140 g cukor
¹/₂ tojás
1 citrom lereszelt héja
180 g liszt

Ajánlott beállítás
Üzemmód: Alsó-/felső hő
Gyors felfűtés: ki
Hőmérséklet: 170–190 °C
Szint: a 2. alulról
Sütési idő: 10–18 perc + előmelegítés

A bekenéshez
a maradék tojás

Alternatív beállítás
Üzemmód: Hőlégkeverés plusz
Gyors felfűtés: ki
Hőmérséklet: 150–170 °C
Szint: a 2. alulról
Sütési idő: 20–25 perc

Tartozékok
Üvegtál
Elkészítés
Keverje krémesre a vajat és a cukrot.
Verje fel a tojást, a felét keverje hozzá.
Keverje hozzá a lisztet és a citromhéjat.
Kenje a tésztát az üvegtál felületének
kb. 2/3 részére. Kenje be a maradék
tojással és süsse aranysárgára.
Vágja fel azonnal rombuszokra (a tészta
nagyon porhanyós és ezért könnyen
törik).
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Sütés
Mézeskalács
Elkészítési idő: 45–55 perc
50 darabhoz
A tészta hozzávalói
250 g liszt
¹/₂ tk sütőpor
170 g lágy vaj
120 g cukor
1 csomag vaníliás cukor
1 narancs lereszelt héja
¹/₂ tk őrölt gyömbér
A töltelék hozzávalói
75 g sárgabaracklekvár
75 g befőzött gyömbér, finomra aprítva
Tartozékok
Üvegtál
Elkészítés

Ajánlott beállítás
Üzemmód: Hőlégkeverés plusz
Gyors felfűtés: ki
Hőmérséklet: 150–170 °C
Szint: a 2. alulról
Sütési idő: 25–30 perc
Alternatív beállítás
Üzemmód: Alsó-/felső hő
Gyors felfűtés: ki
Hőmérséklet: 170–190 °C
Szint: a 2. alulról
Sütési idő: 15–25 perc + előmelegítés
Tanács
Sárgabaracklekvár és gyömbér nélkül
szórt sütemény szelet készül.

Dolgozza morzsává a lisztet, sütőport,
vajat, cukrot, vaníliás cukrot, narancshéjat és a gyömbért tésztadagasztóval.
A massza felét gyúrja sima tésztává.
Nyújtsa ki a tésztát az üvegtál felületének kb. 2/3-ára egy nyújtófával sima
alappá.
Az alapot kenje be a sárgabaracklekvárral. Ossza el rajta a gyömbért,
majd a maradék morzsát szórja rá és
süsse aranysárgára.
Vágja fel a süteményt még kissé melegen 2 x 4 cm nagyságú téglalapokra.
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Sütés
Mandulás csók
Elkészítési idő: 35 perc
30-35 darabhoz
Hozzávalók
100 g keserű mandula
200 g édes mandula
600 g cukor
3 - 4 tojásfehérje (M méretű)
Só

Ajánlott beállítás
Üzemmód: Automatikus programok
Program: Aprósütemény / Mandulás
csók
Szint: lásd a kijelzőn
A program időtartama: kb. 24 perc

Tartozékok
Sütőpapír
Üvegtál

Alternatív beállítás
Előmelegítés: igen
Üzemmód: Hőlégkeverés plusz
Hőmérséklet: 200 °C
Felmelegítési szakasz: gyors
Szint: 2
1. párolási lépés
Üzemmód: Hőlégkeverés plusz
Hőmérséklet: 190 °C
Sütési idő: 12 perc
2. párolási lépés:
Üzemmód: Hőlégkeverés plusz
Hőmérséklet: 180 °C
Sütési idő: 1–7 perc

Elkészítés
A hámozott mandulát a robotgépben
két lépésben darálja meg a 150 g cukorral.
A többi cukrot, némi sót és annyi
tojásfehérjét keverjen hozzá, míg nyúlós
tészta keletkezik.
A tésztát egy sima fejű nyomózsákkal
kis golyókként nyomja a sütőpapírral
bélelt üvegtálra.
A tésztagolyókat egy benedvesített
kanál hátoldalával lapítsa ki és süsse
aranybarnára.
A mandulacsókokat hagyja a sütőpapíron kihűlni és csak azután vegye le
róla.
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Tanács
A keserű mandulát édes mandulával és
½ kis üveg keserű mandula-aromával
helyettesítheti.

Sütés
Mangós-kókuszos képviselőfánk
Elkészítési idő: 50–60 perc
16 darabhoz
A tészta hozzávalói
250 ml víz
50 g vaj
1 csipet só
170 g liszt
4 tojás
1 tk sütőpor
A töltelék hozzávalói
1 érett mangó
150 ml kókusztej
5 fehér zselatinlap
400 ml tejszín
2 csomag vaníliás cukor
40 g cukor
2 ek pirított kókuszreszelék
Tartozékok
Üvegtál
Elkészítés
Forralja fel a vizet, vajat és a sót egy
edényben. Adja hozzá a lisztet és keverje össze egy sima gombóccá. Amint
az edény alján egy fehér réteg képződik, tegye a tésztagombócot az
edényből egy tálba. Keverje hozzá
egyesével a tojásokat, amíg a tésztából
selymesen csillogó csúcsokat lehet
csipkedni. Végül keverje hozzá a
sütőport.
Két tk-lal helyezzen 16 kis tésztakupacot a liszttel megszórt üvegtálra és süsse azonnal aranybarnára.

A még forró képviselőfánkokat egy
ollóval vízszintesen vágja fel. Ha még
csekély nedves tésztaréteg lenne látható, akkor távolítsa el azokat és hagyja
lehűlni a képviselőfánkokat.
A töltelékhez hámozza meg a mangót,
vegye le a gyümölcs húsát gerezdekben a magról, azután vágja fel kockákra
és készítsen belőle pürét. A zselatint
áztassa be a csomagoláson lévő utasítás szerint és oldja fel kissé felmelegített kókusztejben. Adja hozzá a maradék kókusztejet, keverje hozzá a
mangó pürét és rövid időre tegye hidegre. Verje fel keményre a habot cukorral
és vaníliás cukorral és amint a krém
zselésedni kezd, adja hozzá a tejszínt
és a kókuszreszeléket.
A mangókrémet töltse a képviselőfánkok alsó felébe, a felső részeket tegye
rá és tálalja.
Ajánlott beállítás
Üzemmód: Hőlégkeverés plusz
Gyors felfűtés: ki
Hőmérséklet: 150–170 °C
Szint: alulról az 1.
Sütési idő: 25–35 perc
Alternatív beállítás
Üzemmód: Alsó-/felső hő
Gyors felfűtés: ki
Hőmérséklet: 170–190 °C
Szint: alulról az 1.
Sütési idő: 25–35 perc + előmelegítés
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Sütés
Kávés csók
Elkészítési idő: 35–45 perc
40 darabhoz
Hozzávalók
2 tojásfehérje
130 g cukor
125 g mandulahasáb
125 g reszelt étcsokoládé
1 tk presszókávé- vagy kávépor (Instant)
Tartozékok
Sütőpapír
Üvegtál
Elkészítés
A mandulahasábokat pirítsa aranysárgára egy edényben zsíradék nélkül,
majd hagyja lehűlni. Keverje össze a reszelt csokoládéval és a presszókávéporral.
A tojásfehérjét verje fel nagyon
keményre, a végén lassan szórja bele a
cukrot. Keverje hozzá a mandula-csokoládé-presszókávé keveréket.
Két tk-lal tegyen kis kupacokat a
sütőpapírral kibélelt üvegtálra és süsse
egészen világosra.
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Ajánlott beállítás
Üzemmód: Hőlégkeverés plusz
Gyors felfűtés: ki
Hőmérséklet: 130–140 °C
Szint: 1. és 3. alulról
Sütési idő: 20–25 perc
Alternatív beállítás
Üzemmód: Alsó-/felső hő
Gyors felfűtés: ki
Hőmérséklet: 130–140 °C
Szint: a 2. alulról
Sütési idő: 15–20 perc + előmelegítés

Sütés
Mazsolás, mogyorós szelet
Elkészítési idő: 50–60 perc
90 darabhoz
A tészta hozzávalói
4 tojássárgája
250 g cukor
2 csomag vaníliás cukor
4 tojásfehérje
1 kis üveg citrom aroma
1 csipet só
250 g liszt
250 g mogyoróbél, durvára aprítva
200 g mazsola
40 ml rum
200 g reszelt étcsokoládé

Ajánlott beállítás
Üzemmód: Hőlégkeverés plusz
Hőmérséklet: 150–170 °C
Szint: a 2. alulról
Sütési idő: 20–30 perc
Alternatív beállítás
Üzemmód: Alsó-/felső hő
Hőmérséklet: 170–190 °C
Szint: a 2. alulról
Sütési idő: 20–30 perc + előmelegítés

Az öntet hozzávalói
100 g sötét csokoládémáz
Tartozékok
Üvegtál
Elkészítés
A mazsolát kb. 30 percig áztassa rumban.
Keverje krémesre a tojássárgáját, cukrot
és a vaníliás cukrot. Keverje hozzá a
keményre felvert tojásfehérjét.
Keverje össze a citrom aromát, sót, lisztet, mogyoróbelet, a rumos mazsolát
és a reszelt csokoládét. Kenje a tésztát
az üvegtálra és süsse aranysárgára. A
sütés után azonnal kenje meg a csokoládémázzal és vágja fel 3 x 3 cm nagyságú négyzetekre.
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Sütés
Vaníliás kifli
Elkészítési idő: 100–120 perc
90 darabhoz
A tészta hozzávalói
280 g liszt
210 g vaj
70 g cukor
100 g darált mandula
A beleforgatáshoz
70 g vaníliás cukor
Tartozékok
Üvegtál
Elkészítés
Gyúrja össze a lisztet, vajat, mandulát
és a cukrot sima tésztává. Hűtse a
tésztát kb. 30 percig.
Képezzen a tésztából apró adagokat,
formázza ezeket hengerré majd azután
kifli alakúra.
Tegye a kizsírozott üvegtálra és süsse
világossárgára.
A kifliket még melegen forgassa meg
vaníliás cukorban.
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Ajánlott beállítás
Üzemmód: Automatikus programok
Program: Aprósütemény / Vaníliás kifli
A program időtartama: kb. 25 perc
Alternatív beállítás
Üzemmód: Hőlégkeverés plusz
Gyors felfűtés: ki
Hőmérséklet: 140–160 °C
Szint: a 2. alulról
Sütési idő: 20–30 perc
Üzemmód: Alsó-/felső hő
Gyors felfűtés: ki
Hőmérséklet: 160–180 °C
Szint: a 2. alulról
Sütési idő: 15–20 perc + előmelegítés

Sütés
Török kenyér
Elkészítési idő: 80–90 perc
Hozzávalók
1 kocka élesztő (42 g)
200–220 ml langyos víz vagy író vagy
280 g natúr joghurt
375 g liszt
¹/₂ tk só
2 ek olaj
A becsepegtetéshez
2–3 ek olaj
Tartozékok
Üvegtál
Elkészítés
Oldja fel az élesztőt kevergetés közben
langyos vízben, íróban vagy joghurtban.
Liszttel, sóval és olajjal 3–4 percig gyúrja sima tésztává.
Hagyja a tésztát kb. 20 percig kelni.
Röviden gyúrja át és lapítsa ki vagy
nyújtsa ki lepénnyé ( 30 cm). Tegye a
lepényt a kizsírozott üvegtálra vagy a
kerek sütőtepsibe, kenje be olajjal és
süsse aranysárgára.
Ajánlott beállítás
Üzemmód: Automatikus programok
Program: Kenyér / Török kenyér / saját
készítésű
A program időtartama: kb. 48 perc

Üzemmód: Alsó-/felső hő
Hőmérséklet: 180–200 °C
Szint: alulról az 1.
Sütési idő: 25–30 perc + előmelegítés
– A török kenyér variálható, ha a
megkelt tésztába 50 g pirított hagymát vagy 2 tk rozmaringot vagy 40
g fekete, aprított olíva és 1 ek aprított
fenyőmag keverékét vagy 1 tk őrölt
provence-i növényt gyúr.
– Tetszés szerint megszórhatja a török
kenyeret sütés előtt fekete szezámmaggal is.
– A megsütött, vízszintesen elfelezett
török kenyér prímán meg is tölthető.
Kenje be a vágási oldalán mindkét
kenyérfelet friss sajttal. Az alsó részre
tegyen salátaleveleket, paradicsomszeleteket, vékony hagymakarikákat
és uborkaszeleteket, majd tegye rá a
tetejét. Ezt tzatzikivel (500 g finomra
reszelt uborka, 250 g natúr joghurt,
250 g tejföl, 1finomra kockázott fokhagymagerezd, 2 ek olívaolaj, só és
bors összekeverve) tálalja.

Alternatív beállítás
Üzemmód: Hőlégkeverés plusz
Hőmérséklet: 170–190 °C
Szint: alulról az 1.
Sütési idő: 30–35 perc
-
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Sütés
Fonott kelt kalács
Elkészítési idő: 140–150 perc
16 adaghoz
Hozzávalók
1¹/₂ kocka élesztő (60 g)
200–250 ml langyos tej
750 g liszt
1 csipet só
100 g cukor
125 g lágy vaj
2 tojás
75 g mazsola
1 citrom lereszelt héja
A bekenéshez
1 tojássárgája
2 ek tej
A beszóráshoz
30 g színes cukorkadara
50 g mandulahasáb
Tartozékok
Üvegtál
Elkészítés
Oldja fel az élesztőt kevergetés közben
langyos tejben. Gyúrja össze liszttel,
sóval, cukorral, lágy vajjal és tojásokkal
3–4 percig sima tésztává. Végül keverje
bele a mazsolát és a citromhéjat.
Fedje le a tésztát és sütőben 35 °C-on
felső-/alsó sütéssel kb. 20–30 percig
hagyja kelni, amíg a tészta mennyisége
megduplázódik.
Formázzon a tésztából három, kb. 40
cm hosszúságú hengert. Fonjon a
három ágból egy copfot és tegye a
kizsírozott üvegtálra.
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A tojássárgáját keverje össze tejjel, kenje be vele a copfot és szórja meg cukorkadarával és mandulával.
Automatikus programmal:
Tegye a copfot a sütőtérbe és süsse
meg.
Automatikus program nélkül:
Tegye a copfot a sütőtérbe és 35 °C-on
felső-alsó sütéssel lefedve további 15–
20 percig hagyja kelni. Azután süsse
aranysárgára.
Ajánlott beállítás
Üzemmód: Automatikus programok
Program: Sütemények / Fonott kelt
kalács
A program időtartama: kb. 50 perc
Alternatív beállítás
Üzemmód: Hőlégkeverés plusz
Gyors felfűtés: ki
Hőmérséklet: 150–170 °C
Szint: a 2. alulról
Sütési idő: 35–45 perc
Üzemmód: Alsó-/felső hő
Gyors felfűtés: ki
Hőmérséklet: 160–180 °C
Szint: alulról az 1.
Sütési idő: 30–40 perc

Sütés

Tanács
A friss élesztő helyett 10 g száraz élesztőt is használhat. Természetesen
ebből a tésztából készíthet koszorúformát is. Ha a megformázott koszorúba
még 4–6 előzetesen megfőzött tojást
tesz, vidám, színes koszorú keletkezik
húsvét reggelre.
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Sütés
Joghurtos-diós-kenyér
Elkészítési idő: 70–80 perc
15 adaghoz
A tészta hozzávalói
350 g liszt
150 g teljes kiőrlésű búzaliszt
1 tk só
2 tk sütőpor
1 tk szódabikarbóna
80 g vegyes mogyorók, diók, aprítva
80 g napraforgómag
1 ek étkezési olaj
1 tk világos almaszirup
200 g joghurt
300 ml tej
A beszóráshoz
Napraforgómag
Tartozékok
Sütőpapír
Szögletes tortaforma hossza 30 cm
Elkészítés
Keverje össze a liszteket, sót, sütőport,
szódabikarbónát, diót és a napraforgómagot.
Keverjen össze olajat, almaszirupot, joghurtot és tejet, gyúrja össze a lisztes
keverékkel és töltse egy sütőpapírral kibélelt szögletes tortaformába.
Szórja meg napraforgómaggal és süsse
aranybarnára.
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Ajánlott beállítás
Üzemmód: Alsó-/felső hő
Hőmérséklet: 180–200 °C
Szint: alulról az 1.
Sütési idő: 45–55 perc
Alternatív beállítás
Üzemmód: Hőlégkeverés plusz
Hőmérséklet: 160–180 °C
Szint: alulról az 1.
Sütési idő: 55–65 perc
Tanács
Az almaszirup helyett világos cukorszirupot is használhat.

Sütés
Fehér formakenyér
Elkészítési idő: 90–100 perc
12 adaghoz
Hozzávalók
1 kg liszt
1 kocka élesztő (42 g)
2 tk só
4 tk cukor
40 g folyékony vaj
600–700 ml langyos tej
A bekenéshez
3 ek tej
Tartozékok
nagy szögletes tortaforma 15 cm széles
Elkészítés

Ajánlott beállítás
Üzemmód: Automatikus programok
Program: Kenyér / Fehér formakenyér
A program időtartama: kb. 60 perc
Alternatív beállítás
Üzemmód: Hőlégkeverés plusz
Hőmérséklet: 160–180 °C
Szint: alulról az 1.
Sütési idő: 40–50 perc
Üzemmód: Alsó-/felső hő
Hőmérséklet: 160–180 °C
Szint: alulról az 1.
Sütési idő: 35–45 perc

Oldja fel kevergetve az élesztőt egy
kevés tejben. Gyúrja össze tésztadagasztóval a lisztet, a sót, a cukrot, a zsírt,
a feloldott élesztőt és a maradék tejet
sima tésztává.
Tegye a tésztát a szögletes tortaformába. Vágja be a tetejét egy késsel kb. ¹/₂
cm mélyen és kenje be tejjel.
A tésztát 50 °C-on felső-alsó sütéssel
kb. 30 percig hagyja kelni, amíg a
tészta mennyisége megduplázódik.
Süsse aranysárgára.
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Sütés
Zöldfűszeres ciabatta
Elkészítési idő: 100–110 perc
20 adaghoz
A tészta hozzávalói
125 ml langyos tej
125 ml langyos víz
¹/₂ kocka élesztő (21 g)
475 g liszt
2 tk só
1 ek olaj
A töltelék hozzávalói
1 vöröshagyma, finomra kockázva
1 gerezd fokhagyma, finomra kockázva
1 ek olaj
3 ek összevágott petrezselyem
3 ek összevágott kapor
3 ek metélőhagyma, aprítva
3 ek összevágott bazsalikom
1 tojás
1 ek crème fraîche
Só
Bors
Tartozékok
Üvegtál
Elkészítés
Keverje össze a tejet, a vizet és a
szétmorzsolt élesztőt. A lisztet, sót, olajat és az élesztő-tej keveréket gyúrja
egy tésztadagasztóval sima, lágy
tésztává. A tésztát szobahőmérsékleten
kb. 30 percig hagyja kelni.
A töltelékhez a hagymát és a fokhagymát olajon dinsztelje meg. Adja
hozzá a fűszereket, a tojást, a crème
fraîche-t, a sót és a borsot.
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Röviden gyúrja át a tésztát, nyújtsa ki liszttel beszórt felületen téglalappá (30 x
40 cm) és kenje be a fűszeres masszával. Közben hagyjon szabadon körben egy 2 cm széles peremet.
A téglalapot a keskenyebb oldaláról
kezdve csavarja fel. Tegye a tekercset a
kizsírozott üvegtálra és szobahőmérsékleten kb. 30 percig hagyja kelni,
majd süsse aranysárgára.
Ajánlott beállítás
Üzemmód: Automatikus programok
Program: Kenyér / Bagett / saját
készítésű
A program időtartama: kb. 48 perc
Alternatív beállítás
Üzemmód: Hőlégkeverés plusz
Hőmérséklet: 170–190 °C
Szint: alulról az 1.
Sütési idő: 25–35 perc
Üzemmód: Alsó-/felső hő
Hőmérséklet: 190–210 °C
Szint: alulról az 1.
Sütési idő: 30–40 perc
Tanács
Sima ciabatta-kenyeret kap, ha a fűszeres tölteléket elhagyja.

Sütés
Olivás kenyér
Elkészítési idő: 160–175 perc
Hozzávalók
450 g liszt
½ kocka élesztő (21 g) vagy 1 ½ csomag (10 g) szárított élesztő
150 ml fehérbor
4 tojás
50 g olívaolaj
100 g nyers sonka, finomra kockázva
100 g reszelt pecorino sajt
1 tk majoránna, morzsolt
½–1 tk. só
100 g aprított dió
100 g fekete olíva, durvára aprítva

Ajánlott beállítás
Üzemmód: Alsó-/felső hő
Hőmérséklet: 170–190 °C
Szint: alulról az 1.
Sütési idő: 65–75 perc
Alternatív beállítás
Üzemmód: Hőlégkeverés plusz
Hőmérséklet: 150–170 °C
Szint: alulról az 1.
Sütési idő: 65–75 perc

Tartozékok
Szögletes tortaforma hossza 30 cm
Elkészítés
Gyúrja a lisztet, élesztőt, bort, a tojásokat és az olajat sima tésztává és szobahőmérsékleten kb. 60 percig hagyja
kelni.
Ezután keverje össze a sonkát, sajtot,
majoránnát, sót és diót és gyúrja a
tésztához. Végül óvatosan gyúrja hozzá
a durván aprított olívát.
Tegye a nagyon lágy tésztát egy kizsírozott szögletes tortaformába, 50 °C-on
felső-alsó sütéssel kb. 60 percig hagyja
kelni. Vágja be hosszában a kenyeret és
süsse aranybarnára.
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Sütés
Mazsolás kenyér
Elkészítési idő: 90–100 perc
Hozzávalók
1 kocka élesztő (42 g)
150-200 ml langyos író
1/2 kg liszt
10 dkg cukor
1 csipet só
20 g olvasztott vaj
125 g sovány túró
250 g mazsola
A bekenéshez
Víz
Tartozékok
Szögletes tortaforma hossza 30 cm
Elkészítés
Oldja fel az élesztőt kevergetés közben
langyos íróban. Gyúrja a liszttel, cukorral, sóval, vajjal és túróval sima
tésztává.
Keverje bele óvatosan a beáztatott,
majd jól lecsepegtetett mazsolát.
Az automatikus programmal:
Töltse a tésztát egy kizsírozott szögletes tortaformába, a tetejét kenje meg
vízzel, azután süsse a kalácsot
aranybarnára.
Töltse a tésztát egy kizsírozott szögletes tortaformába, tegye a sütőtérbe és
50 °C-on felső-alsó sütéssel kb. 30 percig hagyja kelni, amíg a tészta
mennyisége megduplázódik. A tetejét
kenje meg vízzel, azután süsse a kalácsot aranybarnára.
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Ajánlott beállítás
Üzemmód: Automatikus programok
Program: Kenyér / Édes kenyér
A program időtartama: kb. 75 perc
Alternatív beállítás
Üzemmód: Hőlégkeverés plusz
Hőmérséklet: 160–180 °C
Szint: alulról az 1.
Sütési idő: 40–50 perc
Üzemmód: Alsó-/felső hő
Hőmérséklet: 170–190 °C
Szint: alulról az 1.
Sütési idő: 40–50 perc

Sütés
Szalonnás vagy fűszeres bagett
Elkészítési idő: 80–110 perc
2 darabhoz
Hozzávalók
1 kocka élesztő (42 g), vagy 1 csomag
szárított élesztő
250 ml langyos víz
250 g búzaliszt BL-55-ös
250 g teljes kiőrlésű búzaliszt
1 tk cukor
2 tk só
¹/₂ tk bors
3 ek olaj
150 g húsos szalonna, finomra kockázva, vagy egyenként 1 ek aprított petrezselyem, kapor és metélőhagyma.

Automatikus programmal:
Tegye a bagetteket a sütőbe és süsse
aranybarnára.

A bekenéshez
2–3 ek tej
1 tojássárgája

Alternatív beállítás
Üzemmód: Hőlégkeverés plusz
Hőmérséklet: 160–180 °C
Szint: alulról az 1.
Sütési idő: 20–25 perc + előmelegítés
Üzemmód: Alsó-/felső hő
Hőmérséklet: 170–190 °C
Szint: alulról az 1.
Sütési idő: 20–25 perc + előmelegítés

Tartozékok
Üvegtál
Elkészítés
Oldja fel az élesztőt kevergetés közben
langyos vízben. Gyúrja a búzaliszttel,
teljes kiőrlésű búzaliszttel, cukorral,
sóval, borssal és olajjal 3–4 percig sima
tésztává. Végül gyúrja hozzá a húsos
szalonnát vagy a fűszereket.
A tésztát a sütőtérben 50 °C-on felsőalsó sütéssel kb. 40 percig hagyja kelni,
majd röviden gyúrja át.

Automatikus program nélkül:
50 °C-on, felső-alsó sütéssel további
kb. 20 percig hagyja kelni, majd süsse
aranybarnára.
Ajánlott beállítás
Üzemmód: Automatikus programok
Program: Kenyér / Bagett / saját
készítésű
A program időtartama: kb. 48 perc

Tanács
Bagettek helyett formázhat a tésztából
12 zsemlét is. Vágja be azokat a felső
oldalukon keresztbe, kenje be a felvert
tojássárgájával és süsse aranysárgára.

Formázzon a tésztamennyiségből két,
kb. 35 cm hosszúságú bagettet és
tegye egy kizsírozott üvegtálra.
Keverje el a tejet a tojássárgájával és
kenje meg a bagetteket a keverékkel.
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Sütés
Fehér kenyér
Elkészítési idő 80–95 perc
Hozzávalók
¹/₂ kocka élesztő (21 g)
250 ml langyos víz
500 g liszt
1¹/₂ tk só
1¹/₂ tk cukor
20 g lágy vaj
A bekenéshez
Tej
Tartozékok
Üvegtál
Elkészítés
Oldja fel az élesztőt kevergetés közben
langyos vízben. Liszttel, sóval, cukorral
és vajjal 4–5 percig gyúrja sima
tésztává.
Formázza a tésztát egy golyóvá és folpackkal lefedve 15 percig szobahőmérsékleten hagyja kelni.
Automatikus programmal:
Gyúrja át kissé a tésztát, formázza kb.
25 cm hosszúságú kenyérré és tegye a
kizsírozott üvegtálra. A kenyeret a felső
oldalán egy éles késsel többször 1 cm
mélyen, ferdén vagdossa be, kenje be
tejjel és tegye azonnal a sütőbe.
Automatikus program nélkül:
Gyúrja át kissé a tésztát, formázza kb.
25 cm hosszúságú kenyérré és tegye a
kizsírozott üvegtálra. A kenyeret a felső
oldalán egy éles késsel többször 1 cm
mélyen, ferdén vagdossa be.Fedje le a
kenyeret egy nedves kendővel és

70

további 30 percig hagyja kelni. Azután a
felső oldalát kenje be tejjel és a kenyeret süsse aranybarnára.
Ajánlott beállítás
Üzemmód: Automatikus programok
Program: Kenyér / Fehér kenyér
A program időtartama: kb. 60 perc
Alternatív beállítás
Üzemmód: Hőlégkeverés plusz
Hőmérséklet: 170–190 °C
Szint: alulról az 1.
Sütési idő: 40–50 perc

Sütés
Édes kalács
Elkészítési idő: 120 perc
1 kalácshoz
Hozzávalók
500 g liszt
1 késhegynyi só
90 g vaj
100 ml tej
25 g friss élesztő
2 tojás
3 ek gyömbérszörp
40 g befőzött gyömbér, finomra aprítva
1 tk fahéj
100 g kandiscukor
Tartozékok
Szögletes tortaforma 25 cm
Elkészítés
A lisztet és a sót tegye egy tálba. Olvassza fel a vajat egy fazékban. Az élesztőt oldja fel keverésközben a langyos
tejben és a lehűtött vajjal, a tojásokkal
és a gyömbérszörppel adja a liszthez és
3-4 perc alatt gyúrja sima tésztává. A
tésztát hagyja 1 órán át meleg helyen
kelni.

Ajánlott beállítás
Üzemmód: Automatikus programok
Program: Kenyér \ édes kalács
Szint: lásd a kijelzőn
A program időtartama: kb. 35 perc
Alternatív beállítás
Előmelegítés
Üzemmód: Hőlégkeverés plusz
Hőmérséklet: 200 °C
Felmelegítési szakasz: gyors
Szint: alulról az 1.
1. párolási lépés
Üzemmód: Hőlégkeverés plusz
Hőmérséklet: 190 °C
Sütési idő: 25 perc
2. párolási lépés
Üzemmód: Hőlégkeverés plusz
Hőmérséklet: 170 °C
Sütési idő: 5–10 perc

Időközben aprítsa fel a gyömbért és a
szögletes tortaformát kenje ki vajjal és
szórja meg cukorral.
A felaprítorr gyömbért, a fahéjat és a
kandis cukrot gyúrja a tésztába, a
tésztát formázza és tegye a tortaformába és további 15 percig kelessze.
A felületét szórja meg cukorral és süsse
aranybarnára.
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Előételek
Vegye könnyedén

Elkészítési ötletek

Előre örülni a legszebb öröm, mondják,
és ha eközben egy ízletes menüre gondolnak, akkor mindenképpen igaz is.
Egy kevés, de finom előétel előkészíti a
gyomrot és a lelket és növeli a kedvet a
főétel kulináris élvezeteire. Akinek ezek
a könnyű, lukulluszi fortélyok túlságosan is ízlenek ahhoz, hogy csak
előételként élvezze, az egy kicsit gazdagabban adagolja és főétel nélkül telítő
étkezésként fogyasztja őket. Mi mindenesetre jó étvágyat kívánunk Önnek.

Azok az ételek, amiket ebben a fejezetben mutatunk be Önnek, éppúgy lehetnek előételek, mint kisebb étkezések.
Az előételnek összhangban kell lenni az
őt követő főétellel és nem szabad, hogy
már előre telítsen. Ezért hívják Franciaországban a előételeket "hors d’oeuvre"-nek - "A mű előtt"-nek - és az angolszász országokban "appetizer"-nek
– "étvágygerjesztő"-nek.
Szívesen készítenek a kis ételekből is
egyszerre többfélét. Ezek változatos
kínálatot tesznek lehetővé, amely jól
előkészíthető és amelyből mindenki bizonyosan talál ínyére valót.
Előétel és főétel – a kettőnek ki kell
egészítenie egymást. Ezért nem lehet
húsétel előtt húsos előételt, vagy egy
laktatóbb leves előtt könnyű levest
kínálni.
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Előételek
"Palermo" leveles tészta táskák
Elkészítési idő: 45–55 perc
10 darabhoz
Hozzávalók
1 csomag leveles tészta-négyszög
(mélyhűtött, 450 g, 10 tábla)
A töltelék hozzávalói
250 g mozzarella
50 g szárított és olajba áztatott paradicsom
1 kis doboz tonhal (185g)
10 zöld olíva
1 ek bazsalikom, felvágva
Só
Bors, frissen őrölt
1 tojás

Ajánlott beállítás
Üzemmód: Alsó-/felső hő
Hőmérséklet: 190–210 °C
Szint: a 2. alulról
Sütési idő: 20–30 perc + előmelegítés
Alternatív beállítás
Üzemmód: Hőlégkeverés plusz
Hőmérséklet: 170–190 °C
Szint: a 2. alulról
Sütési idő: 20–30 perc

Tartozékok
Üvegtál
Elkészítés
Olvassza fel a leveles tésztát egymás
mellé téve, a csomagoláson lévő utasítás szerint.
Csepegtesse le a mozzarellát, a paradicsomot és a tonhalat. Vágja az olívával
együtt apró kockákra, keverje össze
bazsalikommal és fűszerezze sóval és
borssal.
Válassza szét a tojásfehérjét és a sárgáját, kenje be a tojásfehérjével a leveles tészta széleit, ossza el rajta a tölteléket, hajtsa össze és a széleket erősen nyomkodja egymásra.
Kenje be a leveles tészta táskákat a
felvert tojássárgájával, tegye a hideg
vízzel leöblített üvegtálra és süsse
aranybarnára.
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Előételek
Lazacpisztráng pástétom
Elkészítési idő: 150–170 perc
10 adaghoz
Hozzávalók
1 kockára vágott kis vöröshagyma
1 ek vaj
750 g lazac- vagy lazacpisztráng filé,
friss, nem füstölt, kockára vágva
90 g fehér kenyér, kockára vágva
1 tojás
Só
Bors
Szerecsendió
350 ml tejszín
1 ek összevágott kapor

Hagyja lehűlni, az esetlegesen keletkező folyadékot öntse le. Borítsa ki a
pástétomot a formából és vágja szeletekre. Melegen vagy hidegen pirítóssal
és egy mézes mustáros mártással vagy
könnyű tormakrémmel tálalja.

Tartozékok
Főzőedény
szögletes üvegforma, 20 cm hosszú
altenatívaként terrine forma

Alternatív beállítás
Üzemmód: Alsó-/felső hő
Hőmérséklet: 150–170 °C
Szint: alulról az 1.
Sütési idő: 50–60 perc

Elkészítés

Tanács
A pástétom füstölt lazac-, vagy lazacpisztráng filével is elkészíthető. A
rózsaszín húsú lazacpisztráng mellett a
pataki pisztráng és a színjátszó szivárványos pisztráng a legismertebb
pisztrángfajták.

Dinsztelje meg a hagymát vajban, adja
hozzá a lazackockákat, ezeket szintén
röviden dinsztelje meg. Kissé hagyja
lehűlni, majd adja hozzá a fehér kenyeret, tojást, fűszereket és a tejszínt és
keverje össze. Ezt a masszát hagyja kb.
60 percig állni.
A masszából adagonként mixerben
készítsen finom pürét. Végül keverje
hozzá a kaprot. A haltölteléket tegye
egy kizsírozott szögletes üveg-, vagy
terrine formába. A formát többször
tegye rá erősen egy puha alátétre, hogy
az esetleges üreges részeket kitöltse.
Fedje le a formát és süsse meg a
pástétomot.
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Ajánlott beállítás
Üzemmód: Hőlégkeverés plusz
Hőmérséklet: 130–150 °C
Szint: alulról az 1.
Sütési idő: 60–70 perc

Előételek
Marinált paprika
Elkészítési idő: 40–50 perc
4 adaghoz
Hozzávalók
3 sárga színű paprika
3 piros színű paprika
3 narancssárga színű paprika
A marinád hozzávalói
6 ek olívaolaj
4 ek fehér bor
4 ek fehér borecet
1 gerezd fokhagyma, összezúzva
Só
Bors
3 tk fűszerkeverék
Tartozékok
Üvegtál

Ajánlott beállítás
Üzemmód: Grill
Hőmérséklet: 3. fokozat
Szint: a 3. alulról
Grillezési idő: 6–8 perc + 5 perc előmelegítés
Tanács
Marináláshoz alkalmasak a cukkíni szeletek és a champignon is. A cukkínit és
a gombát blansírozza vagy a gőzpárolóban kissé párolja meg előre. A zöldségnek még minden esetben "roppanósnak" kell lennie.

Elkészítés
A marinádhoz keverje össze az összes
hozzávalót.
A paprikákat vágja félbe, negyedelje el,
távolítsa el az ereket és a magokat.
Tegye a vágott felületével az üvegtálra
és tegye a sütőtérbe.
Addig grillezze a paprikákat, amíg a
héja felhólyagosodik és helyenként
sötétbarna lesz.
Vegye ki az üvegtálat a sütőtérből. Fedje le a paprikát egy hideg vízzel megnedvesített konyharuhával és kb. 10
percig hagyja pihenni, majd húzza le a
paprika héját.
A negyedelt paprikákat öntse le a marináddal és hagyja néhány órán át állni.
Bagettel tálalja.
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Előételek
Átsütött articsóka szívek
Elkészítési idő: 20–25 perc
3 adaghoz
Hozzávalók
8–10 articsóka szív, eltett
200 ml tejszín
100 g fűszeres lágy sajt
100 g reszelt Gouda sajt
75 g kockára vágott sonka
Szerecsendió
Bors
Tartozékok
Főzőedény
Lapos felfújt forma
Elkészítés
Melegítse fel a tejszínt, a lágy sajtot, és
a Gouda sajt felét, keverje simára és
fűszerezze borssal és szerecsendióval.
Adja hozzá a sonkakockákat.
A lecsepegtetett articsóka szíveket
helyezze egy lapos felfújt formába, öntse le a sajtmártással és szórja meg a
maradék sajttal. Süsse aranysárgára.
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Ajánlott beállítás
Üzemmód: Grill
Hőmérséklet: 3. fokozat
Szint: a 2. alulról
Sütési idő: 8–10 perc + 5 perc előmelegítés

Levesek és egytálételek
A jó ízlés tiszta esete
Egy könnyű leves a csábító menü
ideális kezdete, de kalóriatudatos és
élvezetes fő étkezés is. Burgonya, zöldség, hal és társai – majd minden, ami a
szilárd táplálékunkat gazdagítja, egy
csodálatos kalandba bocsátkozik a
húslével és - levesként tálalva,
hozzáértően fűszerezve és szükség
esetén krémesen tökéletesítve - felfedi
ízbeli sokoldalúságát. A pszichológusok
ráadásul a levesnek még pezsdítő
hatást is tulajdonítanak: az élvezete boldoggá tesz és megnyugtatja a feszült
idegeket.

Elkészítési tanácsok és információk
A zöldséglevesek sűrítésének finom és
kalóriaszegény változata a püré
készítés. A receptben leírt összes
hozzávalót párolja meg, majd a mixerben, vagy egy botmixerrel készítsen
pürét. Előzőleg vegyen ki néhány darab
zöldséget, majd a pürékészítés után
ismét adja hozzá. Sűrű leves keletkezik,
liszt és zsír vagy más kötőanyag
hozzáadása nélkül is.
A tojássárgájával behabart leveseket a
kevés forró folyadékkal elkevert
tojássárgája hozzáadása után már nem
szabad főzni, mivel különben megkocsonyásodnak.
A levesek besűrítéséhez régóta bevált a
zsír-liszt-gombóc: 40g vajat 40g liszttel
gyúrjon össze. Ezt a gombócot 1000 ml
hideg folyadékkal tegye egy tálba és
párolja meg. A gombócban lévő liszt a
hideg folyadékban nem tud összeragadni, kezdettől fogva együtt párolódik
és a párolás után már csak a
folyadékkal kell jól elkeverni, amíg a leves egy egyenletes konzisztenciát mutat.
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Levesek és egytálételek
Ha a leveseket elkevert étkezési
keményítővel, vagy rizzsel kívánja besűríteni, akkor ajánlatos azokat a párolási folyamat közben többször megkeverni, hogy a kötőanyag leülepedését
elkerülje a tál alján.
Friss fűszerek hozzáadása a párolás
után sok levesnek különlegesen finom
aromát kölcsönöz és növeli a leves vitamintartalmát.
A párolási idő lerövidítése a meleg
folyadékkal való feltöltéssel (nem alkalmas a zsír-liszt-gombóc-sűrítésnél) érhető el.
A leveseket vagy egytálételeket, néhány
kivétellel lefedve párolja. Így a legcsekélyebb a nedvességvesztés.
A leveseket vagy egytálételeket a párolási folyamat közben keverje meg, hogy
a különböző alkotórészek hőmérsékleti
különbségeit kiegyenlítse.
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Ha az ételeket az automatikus programmal készíti el, akkor ezt már az
előkészítésnél vegye figyelembe. Általában a kezdéskor keverjen össze minden
előkészített hozzávalót a pároló edényben. A különleges eltérésekre (pl. tojás
vagy tejszín hozzáadása) a mindenkori
receptben talál útmutatást.
Automatikus programokkal történő
párolásnál kérjük csak az étel tömegét
adja meg. Az edény tömegét nem kell
figyelembe venni. Az automatikus programokkal történő pároláshoz szükséges idők részben eltérnek pl. a kézi teljesítmény és időmegadás párolási
idejétől.
Az edényt, amelyben a levest vagy az
egytálételt készíti, helyezze az üvegtálra
alulról az 1. szintre.

Levesek és egytálételek
Garnélás-Currys leves
Elkészítési idő: 40–50 perc
2 adaghoz
Hozzávalók
1 ek olaj
1 gerezd fokhagyma, finomra kockázva
250 g megtisztított garnélarák
2 ek curry
¹/₂ tk őrölt koriander
4 ek citromlé
50 g édesítőszer nélküli kókuszkrém vagy 100 ml kókusztej
400 ml hal alap
Só
Bors
Chilibors
esetleg 1 tk chilipaprika, finomra kockázva
Elkészítés

Ajánlott beállítás
1. párolási lépés
Üzemmód: Mikrohullámú
Teljesítmény: 850 W
Szint: alulról az 1.
Sütési idő: 8 perc
2. párolási lépés
Üzemmód: Mikrohullámú
Teljesítmény: 850 W
Szint: alulról az 1.
Sütési idő: 5 perc
3. párolási lépés:
Üzemmód: Mikrohullámú
Teljesítmény: 450 W
Szint: alulról az 1.
Sütési idő: 10 perc

Tegye az olajat, fokhagymát és garnélát
egy tálba és lefedve 850 watton kb. 8
percig dinsztelje.
Adja hozzá a curryt, a koriandert, a citromlét, a kókuszkrémet vagy -tejet, az
alapot és a fűszereket. Lefedve 850
watton kb. 5 percig, majd azután 450
watt-on kb. 10 percig párolja.
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Levesek és egytálételek
Szárnyas rizottó
Elkészítési idő: 40–50 perc
4 adaghoz
Hozzávalók
600 g csirke- vagy pulykafilé
100 g sárgarépa
100 g póréhagyma
100 g csiperkegomba
20 g vaj
1 ek őrölt curry
1 kis adag sáfrány
Só
Bors
150 g rizottó-rizs (Vialone vagy Aborio)
600 ml baromfi húsleves
50 g mandulaforgács
Elkészítés
Vágja a baromfi filét csíkokra, a répát,
póréhagymát és a gombát vékony szeletekre és tegye egy tálba.
Adjon hozzá vajat, fűszereket, rizst és
folyadékot és lefedve 850 watton kb. 10
percig, majd azután 450 watton kb. 15
percig párolja. Mandulával megszórva
tálalja.
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Ajánlott beállítás
Üzemmód: Automatikus programok
Program: Párolás mikrohullámmal /
Egytálétel / 1,6 kg
A program időtartama: kb. 30 perc
Alternatív beállítás
1. párolási lépés
Üzemmód: Mikrohullámú
Teljesítmény: 850 W
Szint: alulról az 1.
Sütési idő: 10 perc
2. párolási lépés
Üzemmód: Mikrohullámú
Teljesítmény: 450 W
Szint: alulról az 1.
Sütési idő: 15 perc

Levesek és egytálételek
Tökleves
Elkészítési idő: 50–60 perc
6 adaghoz
Hozzávalók
1 kockára vágott vöröshagyma
1 ek olaj
500 g tök húsa, kockára vágva
125 ml tej
375 ml zöldség- vagy tyúkhúsleves
Só
Fehér bors
1 tk cukor
10 g vaj
1 ek crème fraîche
6 ek tejszín
1 ek durvára aprított tökmag
Elkészítés
Tegye a hagymát és az olajat egy tálba
és lefedve 850 watton kb. 4 percig dinsztelje.
Adja hozzá a tök húsát, tejet, levest és
a fűszereket. Lefedve 850 watton kb. 6
percig, majd 450 watton további kb. 12
percig főzze.

Ajánlott beállítás
Üzemmód: Automatikus programok
Program: Párolás mikrohullámmal / Leves / 1,1 kg
A program időtartama: kb. 22 perc
Alternatív beállítás
1. párolási lépés
Üzemmód: Mikrohullámú
Teljesítmény: 850 W
Szint: alulról az 1.
Elkészítési idő: 4 perc
2. párolási lépés
Üzemmód: Mikrohullámú
Teljesítmény: 850 W
Szint: alulról az 1.
Sütési idő: 6 perc
3. párolási lépés:
Üzemmód: Mikrohullámú
Teljesítmény: 450 W
Szint: alulról az 1.
Sütési idő: 12 perc

A levesből készítsen pürét, közben adja
hozzá a vajat és a crème fraîche-t.
Ossza el a levest 6 tényérba. Tegyen
minden adagra 1 ek tejszínt és aprított
tökmagot.
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Levesek és egytálételek
Kukoricakrém leves
Elkészítési idő: 35–45 perc
4 adaghoz
Hozzávalók
1 doboz kukorica (à 280 g)
1 kockára vágott vöröshagyma
20 g vaj
20 g liszt
500 ml zöldségleves
1 chilipaprika
Chilipor
Só
Bors
Cukor
100 ml tejszín
100 g felkockázott húsos szalonna
Elkészítés
Csepegtesse le a kukoricát. A kukorica
mennyiségének ¾-ét tegye egy tálba.
Adjon hozzá hagymát, levest, chilipaprikát és fűszereket. Keverje a vajat liszttel simára, majd ezt is adja hozzá.
Lefedve 850 watton kb. 5 percig, majd
azután 450 watton kb. 8 percig főzze.
Készítsen a levesből pürét, közben öntse hozzá a tejszínt.
Tegye a levesbe a maradék kukoricát.
Tegyen egy tányérra sütőpapírt, ossza
el rajta a húsos szalonna kockákat és
nyitottan 850 watton kb. 3 percig süsse
ki.
Még egyszer melegítse fel a levest,
tegye rá a húsos szalonnát és tálalja.
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Ajánlott beállítás
1. párolási lépés
Üzemmód: Mikrohullámú
Teljesítmény: 850 W
Szint: alulról az 1.
Sütési idő: 5 perc
2. párolási lépés
Üzemmód: Mikrohullámú
Teljesítmény: 450 W
Szint: alulról az 1.
Sütési idő: 8 perc
3. párolási lépés:
Üzemmód: Mikrohullámú
Teljesítmény: 850 W
Szint: alulról az 1.
Sütési idő: 3 perc

Levesek és egytálételek
Minestrone leves
Elkészítési idő: 50–60 perc
4 adaghoz
Hozzávalók
1 l hús- vagy zöldségleves
50 g felkockázott húsos szalonna
1 kockára vágott vöröshagyma
100 g zöldbab (mélyhűtött)
100 g zöldborsó (mélyhűtött)
100 g hasábokra vágott zeller
(mélyhűtött)
100 g hasábokra vágott sárgarépa
(mélyhűtött)
150 g burgonya felkockázva vagy 50 g
finom tészta
2 tk olasz fűszerkeverék (oregano, kakukkfű, petrezselyem)
1–2 paradicsom
100 g reszelt parmezán sajt
esetleg só

Ajánlott beállítás
Üzemmód: Automatikus programok
Program: Párolás mikrohullámmal / Leves / 1,8 kg
A program időtartama: kb. 32 perc
Alternatív beállítás
1. párolási lépés
Üzemmód: Mikrohullámú
Teljesítmény: 850 W
Szint: alulról az 1.
Sütési idő: 10 perc
2. párolási lépés
Üzemmód: Mikrohullámú
Teljesítmény: 450 W
Szint: alulról az 1.
Sütési idő: 15 perc

Elkészítés
Tegye a levest, a húsos szalonnát, a
vöröshagymát, a babot, a borsót, a zellert, a sárgarépát, a burgonyát vagy
tésztát és a fűszereket egy tálba és 850
watton kb. 10 percig fedő nélkül főzze,
majd azután 450 watton további kb. 15
percig párolja. Közben keverje meg.
Hámozza meg vékonyan a paradicsomot vagy húzza le a héját, kockázza fel
és tegye a levesbe.
Szórja meg a levest parmezánnal vagy
kínálja hozzá külön a sajtot.
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Levesek és egytálételek
Vöröskáposztatál
Elkészítési idő: 60–70 perc
4 adaghoz
Hozzávalók
1 kockára vágott vöröshagyma
20 g vaj
200 g apró kockára vágott marhahús
250 ml marhahúsleves
200 g felkockázott burgonya
250 g gyalult fehér fejeskáposzta
200 g reszelt cékla
75 g finomra vágott póréhagyma
1–2 ek vörösborecet, só
Só
150 g crème fraîche
1 ek összevágott petrezselyem
Elkészítés
Tegye a vöröshagymát, a vajat, a húst
és a levest egy tálba. Párolja lefedve
850 watton kb. 5 percig.
Adja hozzá a burgonyát, a fehér fejes
káposztát, a céklát, a póréhagymát, a
vörösborecetet és a sót. 850 watton kb.
5 percig, majd azután 450 watton kb.
20 percig főzze.
Keverje hozzá könnyedén a Crčme fraîche-t, és petrezselyemmel megszórva
tálalja.
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Ajánlott beállítás
Üzemmód: Automatikus programok
Program: Párolás mikrohullámmal /
Egytálétel / 1,2 kg
A program időtartama: kb. 23 perc
Alternatív beállítás
1. párolási lépés
Üzemmód: Mikrohullámú
Teljesítmény: 850 W
Szint: alulról az 1.
Sütési idő: 5 perc
2. párolási lépés
Üzemmód: Mikrohullámú
Teljesítmény: 850 W
Szint: alulról az 1.
Sütési idő: 5 perc
3. párolási lépés:
Üzemmód: Mikrohullámú
Teljesítmény: 450 W
Szint: alulról az 1.
Sütési idő: 20 perc

Levesek és egytálételek
Bazsalikomos-tejszínes paradicsomleves
Elkészítési idő: 35–40 perc
6 adaghoz
Hozzávalók
200 g hámozott, negyedelt sárgarépa
1 kockára vágott vöröshagyma
10 g vaj
1 doboz paradicsom (850 g)
Só
Bors
250 ml zöldségleves
¹/₂ tk cukor
4 ek összevágott bazsalikom
100 ml tejszín

Ajánlott beállítás
Üzemmód: Automatikus programok
Program: Párolás mikrohullámmal / Leves / 1,7 kg
A program időtartama: kb. 31 perc

Elkészítés

2. párolási lépés
Üzemmód: Mikrohullámú
Teljesítmény: 450 W
Szint: alulról az 1.
Sütési idő: 6 perc

Dinsztelje a répát, hagymát, és vajat
egy tálban fedő nélkül 850 watton kb. 8
percig.

Alternatív beállítás
1. párolási lépés
Üzemmód: Mikrohullámú
Teljesítmény: 850 W
Szint: alulról az 1.
Sütési idő: 8 perc

Adja hozzá a paradicsomot, beleértve a
levét is, sót, borsot, levest és cukrot és
lefedve 450 watton kb. 6 percig főzze.
Készítsen a levesből pürét. Ha túl sűrű
lenne, adjon hozzá még egy kevés vizet
vagy levest.
A bazsalikomból készítsen tejszínes
pürét, közben a tejszínt verje fel félig
keményre. Tegye ki a levest tányérokba
vagy csészékbe. Tegyen minden adagra
egy kevés bazsalikomos tejszínt.
Bazsalikom levelekkel díszítve tálalja.
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Levesek és egytálételek
Bécsi zöldségleves
Elkészítési idő: 40–50 perc
4 adaghoz
Hozzávalók
30 g vaj
1 kockára vágott vöröshagyma
100 g póréhagyma, karikákra vágott
200 g szeletekre vágott burgonya
250 g vegyes zöldség vagy 80 g karfiol,
sárgarépa, vagy brokkoli
750 ml marhahúsleves
Só
Bors
Szerecsendió
250 ml tejszín
1 tk összevágott bazsalikom
1 tk összevágott petrezselyem
Elkészítés
Tegye a vajat, hagymát, póréhagymát,
burgonyát, zöldséget, levest és a fűszereket egy tálba, állítsa az üvegtálra és
lefedve először 850 watton kb. 10 percig, majd azután 450 watton kb. 15 percig főzze.
A főzés után vegyen ki némi zöldséget.
A többi zöldségből, beleértve a
folyadékot is, készítsen pürét, közben
adja hozzá a tejszínt és a fűszereket.
A kivett zöldséget tegye ismét a levesbe.
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Ajánlott beállítás
Üzemmód: Automatikus programok
Program: Párolás mikrohullámmal / Leves / 1,6 kg
A program időtartama: kb. 29 perc
Alternatív beállítás
1. párolási lépés
Üzemmód: Mikrohullámú
Teljesítmény: 850 W
Szint: alulról az 1.
Sütési idő: 10 perc
2. párolási lépés
Üzemmód: Mikrohullámú
Teljesítmény: 450 W
Szint: alulról az 1.
Sütési idő: 15 perc

Felfújtak
Élvezetes randevú

Elkészítési ötletek

Szinte egyik étel sem kerül asztalra
olyan változatosan, mint a felfújt. a
hozzávalók esetén valóban mindenből
meríthet és mindent kombinálhat, amit
az évszakok és a készletek kínálnak. Ezt
a köret-randevút élvezet előkészíteni és
a vendégek körében is nagy népszerűségnek örvend. És ha valami megmarad, a maradékok az újramelegítést
követően is ízletesek.

Süsse a felfújtakat általában fedő nélkül, hogy a felületük ropogós és
aranysárga legyen.
A hozzávalókat, pl. zöldségeket lehetőleg egyforma nagyságú részekre
darabolja.
Hagyja állni az ételeket a sütési folyamat befejezése után a hőmérsékletkiegyenlítődés miatt kb. 5 percig állni.
Az automatikus programmal ellátott
készülékeknél csak az étel tömegét adja
meg. Az edény tömegét nem kell
figyelembe venni.
Az automatikus programmal való
sütésnél szükséges sütési idők részben
eltérnek pl. a kézi teljesítmény és időmegadás sütési idejétől.
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Felfújtak
Padlizsán-Moussaka
Elkészítési idő: 100–110 perc
6 adaghoz
Hozzávalók
1250 g padlizsán
50 ml olívaolaj
1 kockára vágott vöröshagyma
30 g vaj
750 g darált hús
125 ml fehérbor
1 doboz paradicsom (száraz tömeg 480
g)
2 ek összevágott petrezselyem
Só
Bors
3 ek zsemlemorzsa
2 tojásfehérje
500 ml besamelmártás
2 tojássárgája
Átsütéshez
100 g reszelt Gouda sajt
Tartozékok
Felfújt forma kb. 20 x 30 cm
Elkészítés
Szeletelje fel a padlizsánt kb. 1 cm vastag szeletekre, sózza meg és hagyja
kb. 20 percig állni.
Dinsztelje meg vajban a hagymát, adja
hozzá a darált húst és többször
megfordítva pirítsa meg. Adja hozzá a
durvára darabolt paradicsomot, végül a
petrezselymet és a bort. Fűszerezze
meg erősen sóval és borssal és kb. 15
percig hagyja lassan főni. Keverje hozzá
a zsemlemorzsát és a tojásfehérjét.
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Kissé öblítse le vízzel a padlizsánszeleteket, szárítsa le és olívaolajban süsse
aranysárgára.
Béleljen ki egy felfújt formát a padlizsán
felével, tegye rá a hús-paradicsom keveréket. Helyezze rá a maradék padlizsánt. A tojássárgáját és a sajt kb. 2/3át keverje össze a besamelmártással.
Kenje rá a mártást a padlizsánra, szórja
meg a maradék sajttal és fedő nélkül
süsse aranysárgára.
Ajánlott beállítás
Üzemmód: Hőlégkeverés plusz
Hőmérséklet: 170–190 °C
Szint: alulról az 1.
Sütési idő: 45–55 perc + előmelegítés
Alternatív beállítás
Üzemmód: Barnító sütés
Hőmérséklet: 170–190 °C
Szint: alulról az 1.
Sütési idő: 50–60 perc + előmelegítés

Felfújtak
Csirkés gombapástétom
Elkészítési idő: 65 perc
4–6 adaghoz
Hozzávalók
1 mogyoróhagyma
2 gerezd fokhagyma
1 kis rúd póréhagyma
200 g csiperkegomba
150 g laskagomba
2 csirkemellfilé
4 csirkecomb (bőr és csont nélkül)
8 szelet húsos szalonna
1 ek. olaj
1 ½ tk magos mustár
1 ½ tk kakukkfű, szárított
150 ml fehérbor
50 g vaj
60 g liszt
250 ml tejszín
500 ml tyúkhúsleves
2 tojássárgája
250 g leveles tészta
Só
Bors
Tartozékok
Serpenyő
Magas, kerek forma  kb. 26 cm (mikrohullámozható)

Elkészítés
Hámozza le a mogyoróhagymát és a fokhagymagerezdeket és aprítsa finomra.
A póréhagymát vágja karikákra és mossa meg. Tisztítsa meg a champignont
és a laskagombát és vágja kb. 1 cm nagyságú kockákra. A csirkemellfilét és a
csirkecombot öblítse le folyó víz alatt,
nyomkodja szárazra és vágja fel 1 cm
nagyságú kockákra. A szalonnát vágja
csíkokra. A petrezselymet aprítsa fel finomra.
Dinsztelje meg a mogyoróhagymát
olajon a serpenyőben, adja hozzá a fokhagymát, póréhagymát és a szalonnát
és pirítsa meg, amíg a szalonna
aranybarna lesz. Adja hozzá a champignont és a laskagombát és párolja
tovább. Töltse át egy tálba, adjon hozzá
fűszereket és mustárt, fűszerezze sóval
és borssal és tegye félre.
Tegye a fehér bort egy edénybe és alacsony hőmérsékleten forralja el. Adjon
hozzá vajat és olvassza meg. Keverjen
hozzá lisztet, amíg egy sima paszta
keletkezik, adja hozzá a tejszínt és a levest és folyamatos keverés mellett főzze fel, amíg egy sűrűn folyó szósz keletkezik. Ezt a szószt töltse át egy tálba.
A leveles tésztát úgy vágja ki, hogy a
formát befedje. A sütőteret melegítse
elő.

89

Felfújtak

Keverje össze a gomba-mogyoróhagyma keveréket és a mártást és ízesítse.
Keverje hozzá a kockára vágott csirkét
és tegye a formába.
A forma peremét kenje be tojássárgájával és helyezze rá a leveles tésztát.
A túlnyúló leveles tésztát vágja le és
egy éles késsel vágjon kis kereszteket a
leveles tészta fedélbe, hogy a sütésnél
a gőz el tudjon távozni. Kenje be a
tojássárgájával és süsse meg.
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Ajánlott beállítás
Üzemmód: Automatikus programok
Program: Felfújt / gratin / Csirkepástétom
A program időtartama: kb. 35 perc
Alternatív beállítás
1. párolási lépés
Üzemmód: Hőlégkeverés plusz
Hőmérséklet: 200 °C
2. párolási lépés:
Üzemmód: MH + Hőlégkeverés plusz
Teljesítmény/hőmérséklet: 300 W + 200
°C
Szint: alulról az 1.
Sütési idő: 25 perc

Felfújtak
Csőben sült cikória
Elkészítési idő: 50–60 perc
8 adag
Hozzávalók
8 cikória
8 szelet főtt sonka (3–4 mm vastag)
50 g vaj
5 g szerecsendió
5 g cukor
Só
Bors
A sajtmártás hozzávalói
750 ml zsírszegény tej
250 g reszelt sajt
30 g vaj
40 g liszt
1 tojássárgája
1 kevés citromlé
Só
Bors
Tartozékok
Serpenyő
Felfújt forma
Főzőedény
Elkészítés
Kb. 5 mm-t vágjon le a cikóriatorzsából
és távolítsa el a kemény, keserű részt.

A sajtmártáshoz a vajat a fazékban
olvassza fel és enyhén pirítsa meg.
adjon hozzá erős keverés mellett tejet,
főzze fel és a sajt felét, a tojássárgáját,
a szerecsendiót, a sót, a borsot és a citromlét keverje bele.
Adja a sajtmártást a cikóriára, a maradék sajttal szórja meg és süsse
aranybarnára.
Ajánlott beállítás
Üzemmód: Automatikus programok
Program: Felfújt / gratin \ Csőben sült
cikória
Szint: lásd a kijelzőn
A program időtartama: kb. 40 perc
Alternatív beállítás
Előmelegítés: igen
Üzemmód: Alsó-/felső hő
Hőmérséklet: 200 °C
1. párolási lépés
Üzemmód: Alsó-/felső hő
Hőmérséklet: 180 °C
Párolási idő: 25–40 perc

Olvassza fel a vajat a serpenyőben,
süsse benne aranybarnára a cikóriát,
aztán csökkentse a hőmérsékletet és
további 25 percig alacsony hőmérsékleten párolja. Cukorral, sóval és borssal
fűszerezze.
A cikóriát egy-egy szelet főtt sonkába
tekerje be és fektesse egymás mellé, a
felfújt formába.
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Felfújtak
Lazacos lasagne
Elkészítési idő: 90–100 perc
kb. 4 adaghoz
Hozzávalók
400 g szeletelt füstölt lazac
12 nyers lasagne lap
2 kockára vágott vöröshagyma
20 g vaj
2 ek liszt
600 ml tej
300 ml tejszín
Só
Bors
2 ek összevágott kapor
3 ek citromlé
2 csíkokra vágott karalábé
100 g reszelt Gouda sajt
Tartozékok
Főzőedény
Felfújt forma
Elkészítés
A hagymakockákat pirítsa meg vajban.
Adjon hozzá lisztet, majd keverje össze.
További keverés mellett adjon hozzá tejet és tejszínt. Sóval, borssal és citromlével erősen ízesítse meg. A mártást
kb. 10 percig hagyja lassan főni. Adjon
hozzá kaprot.
A karalábét hámozza meg és vágja
vékony csíkokra. Öntse le forró vízzel,
majd hagyja lecsepegni.
Osszon el egy kevés mártást egy felfújt
forma alján. Tegyen rá négy lasagne lapot, erre tegyen karalábé csíkokat és lazacszeleteket. Ezen ismét ossza el a
mártást, majd tegyen rá ismét tésztalapokat, karalábét, lazacot. A megmaradt
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négy tésztalapot és a maradék mártást
rétegelje rá. Szórja meg sajttal és fedő
nélkül süsse meg.
Ajánlott beállítás
Üzemmód: Automatikus programok
Program: Felfújt / gratin \ Lasagne \ magasság ...
A program időtartama: kb. 35 perc
Alternatív beállítás
Üzemmód: MH + Hőlégkeverés plusz
Teljesítmény/hőmérséklet: 300 W + 160
°C
Szint: alulról az 1.
Elkészítési idő: 35–45 perc
Üzemmód: Barnító sütés
Hőmérséklet: 150–170 °C
Szint: alulról az 1.
Párolási idő: 45–55 perc

Felfújtak
Csőben sült tészta
Elkészítési idő: 80–90 perc
6 adaghoz
Hozzávalók
300 g makaróni
30 g vaj
3 kockára vágott vöröshagyma
2 piros színű paprika, felkockázva
200 g szeletekre vágott sárgarépa
600 g nagy kockára vágott húsos paradicsom
200 ml zöldségleves
300 g crème fraîche
150 ml tej
Fokhagymasó
Bors
200 g nyers vagy főtt sonka, kockára
vágva
200 g fűszeres kockára vágott juhsajt
Átsütéshez
150 g reszelt Gouda sajt
Tartozékok
Főzőedény
Felfújt forma
Elkészítés
Főzze meg sós vízben nem túl puhára a
makarónit, öntse le és csöpögtesse le.

Tegye a makarónit, a paradicsom-, sonka- és sajt kockákat egy felfújt formába,
keverje össze a zöldségmártással, szórja meg sajttal és fedő nélkül süsse
aranysárgára.
Ajánlott beállítás
Üzemmód: Automatikus programok
Program: Felfújt / gratin \ Csőben sült
tészta \ magasság ...
A program időtartama: kb. 35 perc
Alternatív beállítás
Üzemmód: MH + Hőlégkeverés plusz
Teljesítmény/hőmérséklet: 300 W + 180
°C
Szint: alulról az 1.
Elkészítési idő: 35–45 perc
Üzemmód: Hőlégkeverés plusz
Hőmérséklet: 170–190 °C
Szint: alulról az 1.
Párolási idő: 40–50 perc
Üzemmód: Barnító sütés
Hőmérséklet: 170–190 °C
Szint: alulról az 1.
Párolási idő: 45–55 perc

Dinsztelje meg vajban a hagymát, adja
hozzá a paprikát és a répát, párolja
röviden, azután öntse hozzá a zöldséglevest.
Keverje össze a Crčme fraîche-t tejjel,
borssal és fokhagymasóval, adja a
zöldséghez és röviden főzze fel.
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Felfújtak
Cukkínis-Moussaka
Elkészítési idő: 70–80 perc
4–6 adaghoz
Hozzávalók
2 ½ ek olívaolaj
5 nagy cukkíni
1 nagy vöröshagyma
2 paprika
1 gerezd fokhagyma
1 doboz egész paradicsom (400 g)
2 ek sűrített paradicsom
35 g aprított menta
Só
Bors
150 g svájci sajt (pl. Gruyère)
3 púpozott ek liszt
500 g natúr joghurt
2 tojás
180 g reszelt sajt

Zsírozzon ki egy felfújt formát, az alját
bélelje ki a cukkíni felével, a paradicsommártás felét tegye rá, tegye rá a
sajtszeleteket, fedje be a paradicsommártással és végül a maradék cukkíni szeleteket ossza el rajta egyenletesen.

Tartozékok
Serpenyő
Felfújt forma

Alternatív beállítás
Üzemmód: MH + Légkeveréses grill
Teljesítmény/hőmérséklet: 300 W + 180
°C
Szint: alulról az 1.
Sütési idő: 30 perc

Elkészítés
Hámozza le a hagymát és a fokhagymát. A hagymát vágja félbe és szeletelje fel. A fokhagymát aprítsa finomra.
A cukkínit hosszában szeletelje fel. A
paprikát magozza ki és vágja vékony
csíkokra.
Hevítsen olajat egy serpenyőben, süsse
a cukkíni szeleteket egymás után
aranybarnára és tegye félre.
A hagymát, a fokhagymát és a paprika
csíkokat ugyanebben a serpenyőben 4
percig pirítsa. Adja hozzá a paradicsomot, sűrített paradicsomot és a mentát.
Fűszerezze sóval és borssal.
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Keverje össze a lisztet, joghurtot, tojást
és a reszelt sajtot, tegye a Moussakára
és süsse meg.
Ajánlott beállítás
Üzemmód: Automatikus programok
Program: Felfújt / gratin / Zöldséges
muszaka
A program időtartama: kb. 30 perc

Tanács
A cukkínit helyettesítheti padlizsánnal,
tökkel vagy édes burgonyával is.

Vegetáriánus ételek
Hús és halk nélkül is csábító
Egy kiadós fogás hal vagy hús nélkül
nagy kihívást jelent minden szakácsnő
és szakács számára. Egy kevés fantáziával és kreativitással azonban egyszerűbb egy laktató, ízletes és teljes
értékű étel felszolgálása, mint gondolnánk. Itt olyan hozzávalók lépnek méltóan a hús és a hal helyébe, amelyek
eddig vélhetően kevésbé voltak fontosan. Fűszerek, magok és változatosan
elkészített zöldségek kölcsönzik az ételeknek sajátosságaikat és emelik ki az
eredeti ízek lényegét.

Elkészítési tanácsok és információk
Ebben a fejezetben a választható kínálat
az előételektől a teljes főfogásokig terjed.
Egy teljes értékű étel fehérjéből, zsírból,
szénhidrátokból, valamint elegendő
mennyiségű vitaminból és ásványi
anyagból áll. A fehérje a test üzemanyaga. A fehérjeszükséglet könnyen fedezhető tej, sajt, túró és hüvelyesek fogyasztása révén.
A vegetáriánus étrend nem napjaink
találmánya. Már az ókori Görögországban felhívták a figyelmet a filozófusok a
húsnélküli étrendre. 1811-ben Londonban megalapították a "Vegetarien Society"-t. Azóta a "vegetáriánus" elnevezés minden olyan emberre érvényes,
akik lemondtak a hal- és hústermékek
fogyasztásáról.
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Vegetáriánus ételek
Brokkolis-gombás tál
Elkészítési idő: 75–85 perc
3 adaghoz
Hozzávalók
300 g brokkoli (friss vagy mélyhűtött)
300 g csiperkegomba (mélyhűtött vagy
friss)
400 g burgonya (hámozottan mérve, finomra kockázva)
125 g crème fraîche
100 ml tejszín
1 ek étkezési keményítő
1 tk só
¹/₂ tk fekete bors
150 g reszelt Gouda sajt
Tartozékok
Felfújt forma
Elkészítés
Tegye a brokkolit (a friss brokkolit pucolja meg, darabolja össze, a mélyhűtött
brokkolit olvassza fel, szedje szét) egy
felfújt formába. Adja hozzá a gombát (a
friss gombát pucolja meg és vágja szeletekre; a mélyhűtött gombát felolvasztás nélkül, szeletekben) és a burgonyát.
Keverje össze a crème fraîche-t tejszínnel, étkezési keményítővel, sóval,
borssal és a sajt mennyiségének 1/3
részével.
Adja a zöldség-burgonya keverékhez és
keverje össze. Szórja meg a maradék
sajttal és fedő nélkül süsse aranysárgára.
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Ajánlott beállítás
Üzemmód: Hőlégkeverés plusz
Hőmérséklet: 170–190 °C
Szint: alulról az 1.
Párolási idő: 55–65 perc
Alternatív beállítás
Üzemmód: MH + Hőlégkeverés plusz
Teljesítmény/hőmérséklet: 300 W + 180
°C
Szint: alulról az 1.
Párolási idő: 40–50 perc

Vegetáriánus ételek
Csiperkegombás lasagne
Elkészítési idő: 80–90 perc
6 adaghoz
Hozzávalók
15 lasagne lap előfőzés nélkül
400 g Gorgonzola, kockára vágva
1,5 kg csiperkegomba szeletelve
3 ek összevágott petrezselyem
150 g reszelt parmezán vagy 250g reszelt Gouda sajt
A besamelmártás hozzávalói
90 g vaj
90 g liszt
1400 ml tej
Só
Bors
Szerecsendió
Tartozékok
Főzőedény
Felfújt forma
Elkészítés
A mártáshoz hevítse fel a vajat, kevergetés közben adja hozzá a lisztet.
További kevergetés mellett adja hozzá a
tejet. A mártást kb. 5 percig hagyja lassan főni, fűszerezze sóval, borssal és
szerecsendióval. Adja hozzá a gorgonzolát, keverje simára. Végül keverje
hozzá a gombát és a petrezselymet.
A mártás ¼ részét tegye egy felfújt formába. Tegyen rá 5 lasagne lapot, szórja
meg a sajt 1/3-ával. Tegye rá a mártás
újabb ¼ részét, majd ismét 5 lasagne
lapot, majd újból rétegezze rá a sajt 1/3
részét. Azután tegyen rá még ¼ rész
mártást és a maradék lasagne lapot.

Ezen ossza el a maradék mártást, szórja meg a maradék sajttal és fedő nélkül
süsse aranysárgára.
Ajánlott beállítás
Üzemmód: Automatikus programok
Program: Felfújt / gratin \ Lasagne \ magasság ...
A program időtartama: kb. 35 perc
Alternatív beállítás
Üzemmód: MH + Hőlégkeverés plusz
Teljesítmény/hőmérséklet: 300 W + 180
°C
Szint: alulról az 1.
Párolási idő: kb. 30–40 perc
Üzemmód: Barnító sütés
Hőmérséklet: 170–190 °C
Szint: alulról az 1.
Sütési idő: 45–55 perc
Tanács
A csiperkegomba már a 17. század óta
ismert és már akkoriban barlangokban
termesztették. Háromféle csiperkegombát különböztetünk meg: a fehéret
gyengéd aromájával, a barnát vagy
rózsaszínt erősebb ízével és az óriás
csiperkegombát. A csiperkegombát
csak röviden mossa meg folyó víz alatt;
ne áztassa vízbe.
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Vegetáriánus ételek
Sajtos gombóc
Elkészítési idő: 50–60 perc
4 adaghoz
Hozzávalók
300 g fehér kenyér
200 ml langyos tej
1 kockára vágott vöröshagyma
10 g vaj
150 g Gouda sajt, durvára reszelve
150 g tilsiti sajt, durvára reszelve
3 ek. összevágott petrezselyem
25 g liszt
3 tojás
Só
Bors
Tartozékok
Serpenyő
Elkészítés
Vágja a fehér kenyeret apró kockákra,
öntse le a tejjel és kb. 30percig hagyja
pihenni.
A hagymakockákat párolja aranybarnára a vajban.
Adja a fehér kenyérhez a hagymát, a
sajtot, a petrezselymet, lisztet, tojásokat
és a fűszereket és keverjen mindent jól
össze.
Formázzon a masszából 8–10 gombócot. Tegye a gombócokat egymás mellé
egy tálba. Lefedve (esetleg mikrohullámú fóliával) 600 watton kb. 6 percig,
majd azután 450 watton kb. 5 percig
főzze.
Esetleg öntse le a gombócokat barnított vajjal. Paradicsomsalátával vagy paradicsomos mártással finom kis étel.
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Ajánlott beállítás
1. párolási lépés
Üzemmód: Mikrohullámú
Teljesítmény: 600 W
Szint: alulról az 1.
Sütési idő: 6 perc
2. párolási lépés:
Üzemmód: Mikrohullámú
Teljesítmény: 450 W
Szint: alulról az 1.
Sütési idő: 5 perc

Vegetáriánus ételek
Spenótos, juhsajtos lasagne
Elkészítési idő: 90–100 perc
3-4 adaghoz
Hozzávalók
450 g leveles spenót (mélyhűtött)
9 lasagne lap előfőzés nélkül
150 g juhsajt
375 ml tejszín
200 g zsíros (20-30%-os) tejföl
3 tojás
200 g reszelt gouda sajt
1 tk só
¹/₂ tk bors
¹/₂ tk édesnemes pirospaprika
esetleg fokhagymapor
3 szeletelt paradicsom
25 g reszelt gouda sajt
Tartozékok
Felfújt forma
Elkészítés
Olvassza fel a leveles spenótot, majd
hagyja jól lecsepegni. Vágja a juhsajtot
apró kockákra. Keverje össze a tejszínt,
a tejfölt és a tojásokat, erősen fűszerezze sóval, borssal, paprikával és esetleg
fokhagymaporral.

Kb. 30 perc sütési idő elteltével fedje be
a paradicsomszeletekkel, kis
mennyiségű gouda sajttal szórja meg
és fedő nélkül süsse aranysárgára.
Ajánlott beállítás
Üzemmód: Automatikus programok
Program: Felfújt / gratin \ Lasagne \ magasság ...
A program időtartama: kb. 35 perc
Alternatív beállítás
Üzemmód: MH + Hőlégkeverés plusz
Teljesítmény/hőmérséklet: 150 W + 180
°C
Szint: alulról az 1.
Elkészítési idő: 35–45 perc
Üzemmód: Barnító sütés
Hőmérséklet: 160–180 °C
Szint: alulról az 1.
Párolási idő: 65–75 perc

Öntse ki egy felfújt forma alját a tojásos
tejszín ¼-ével, tegyen rá 3 lasagne lapot, ossza el rajta a spenót felét, majd a
juhsajt és a gouda sajt egy harmadát,
majd a tojásos tejszín további
negyedét. Rétegeljen rá ismét 3 tésztalapot, a maradék spenótot, a juhsajt és
a Gouda sajt további harmadát és a
tojásos tejszín további negyedét. Fedje
le a maradék lapokkal. Tegye rá a maradék tojásos tejszínt, juhsajtot és gouda sajtot és fedő nélkül süsse meg.
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Vegetáriánus ételek
Zöldséges lasagne
Elkészítési idő: 120–130 perc
6 adaghoz
Hozzávalók
2–3 piros színű paprika
2–3 sárga színű paprika
1 cukkíni
250 g ricotta (helyettesíthető túróval vagy friss sajttal)
100 g Crčme fraîche
35 g vaj
35 g liszt
500 ml tej
3 ek összevágott bazsalikom
50 ml olaj
25 g fenyőmag
Só
Bors
Szerecsendió
12 lasagne lap
Tartozékok
Üvegtál
Főzőedény
Felfújt forma
Elkészítés
Vágja negyedekre a paprikákat, távolítsa el az ereket és a magokat. Fektesse
a negyedeket héjukkal felfelé egy
üvegtálra és előmelegített grill alatt (3.
fokozat, 3. szint alulról) grillezze 6–8
percig, amíg a héja felhólyagosodik és
sötétbarna lesz. Vegye ki az üvegtálat
és fedje be egy nedves konyharuhával.
Hagyja kb. 10 percig pihenni, azután
húzza le a paprika héját.
Szeletelje fel a cukkínit.
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Dolgozza pasztává turmixgépben a
bazsalikomot, az olajat, a fenyőmagot
és a sót. Keverje össze a ricottát a crème fraîchessel és a bazsalikomos krémmel.
Hevítse fel a vajat, adjon hozzá kevergetés közben lisztet, majd apránként tejet. Hagyja felfőni és fűszerezze sóval,
borssal és szerecsendióval.
Tegyen egy kevés mártást egy felfújt
formába, tegyen rá lasagne lapokat,
arra némi bazsalikomos ricottát és a
zöldségek felét. Öntse le a mártás
felével. Ismét a tészta következik, majd
a bazsalikomos ricotta, a zöldség és a
mártás. Fedje be az utolsó lasagne lapokkal, kenje meg bazsalikomos ricottával és fedő nélkül süsse meg.
Ajánlott beállítás
Üzemmód: Automatikus programok
Program: Felfújt / gratin \ Lasagne \ magasság ...
A program időtartama: kb. 35 perc
Alternatív beállítás
Üzemmód: MH + Hőlégkeverés plusz
Teljesítmény/hőmérséklet: 300 W + 180
°C
Szint: alulról az 1.
Elkészítési idő: 35–45 perc

Vegetáriánus ételek

Tanács
A fenyőmagot általában kis méretű tasakokban kínálják. Ez viszonylag drága,
mivel a kinyerésük nagyon költséges. A
pinia rudacskáit összegyűjtik, és csak
7–9 hónap elteltével nyerhetők ki
belőlük az érett magok.
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Hal
Kérjük, fáradjanak az asztalhoz!

Elkészítési tanácsok és információk

Sok ízletes étel sokkal inkább csiklandozza az ínyünket, mint növeli a
derékbőségünket. Ezért megnyugtató
tudni, hogy a halételek azon elismerésre
méltó kivételekhez tartoznak, amelyek
ugyanolyan egészségesek, mint amilyen
ízletesek. A halak előfordulása, a főzési
szokások és az országokra jellemző
kedvencek függvényében az egész világon a legkülönbözőbb specialitások
kerülnek az asztalra, amiket mindig érdemes megkóstolni. Ezek közül
néhányat különösen szívesen ajánlunk
Önnek a következő fejezetben.

A halfehérje nagyon értékes. A hal gazdag A, B és D vitaminokban és olyan
ásványi anyagokban, mint vas, jód, kálcium és foszfor. A hal laza szerkezete
révén könnyen emészthető, ezért nagyon jól alkalmas kímélő ételként diétához.
Az egész hal akkor van kész, ha a szem
pupillája fehér, és a hátuszony könnyen
kitéphető. A sült, párolt és grillezett hal
akkor van kész, ha a hús a szálkákról
könnyen lefejthető.
Ha a halfilét sűrű mártásban párolja, ezt
valamivel kevesebb folyadék
hozzáadásával készítse, mivel a hal
párolás közben folyadékot ad le.
A hal párolásakor ügyeljen egy legalább
70 °C-os maghőmérséklet biztos
elérésére.
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Hal
Mennyiségek

Sózás

Egész halak: 250–300 g személyenként

A halat csak röviddel a további feldolgozás előtt sózza meg vagy szórja be
növényekkel és fűszerekkel. A halat soha ne sózza meg és hagyja sokáig állni.
A só folyadékot von ki a halból, és ezzel
az értékes ásványi anyagokat is. A
folyadék kivonása a párolásnál kiszáradáshoz vezet.

Halfilé: 200–250 g személyenként
Tisztítás
Egész halak: vegye ki a halat, esetleg
szedje le a pikkelyeket, folyó víz alatt
tisztítsa meg és konyhai papírtörlővel
nyomkodja szárazra.
Halfilé: a filét folyó víz alatt tisztítsa
meg, és konyhai papírtörlővel nyomkodja szárazra.
Savanyítás
A megtisztított halat, vagy halfilét citromlével vagy ecettel csöpögtesse be, és
a további feldolgozás előtt kb. 10 percig
hagyja állni. A nyers hal citromlével vagy ecettel való becsepegtetésével a
szövet megszilárdul. Ezáltal a hal a
párolási folyamat közben nem olyan
könnyen esik szét. A savanyítás nem
befolyásolja a fajtára jellemző halízt.

Kékre főzött hal
Néhány halfajta, mint a pisztráng, compó, angolna, vagy a ponty "kéken" is elkészíthető. Ezeknek a halaknak a bőre
festékanyagot tartalmaz, amely savval
(ecetes víz) való kezeléssel felveszi a
kék tónust. A halnak nagyon frissnek
kell lennie, a tisztítás során a bőr nyálkás rétegét nem szabad megsérteni (ne
pikkelyezze le), mivel ezen a helyen a
kék színezet már nincs meg. Öntsön a
halra forró ecetes vizet, kb. 10 percig
hagyja állni és azután kövesse a recept
adatait. A halat csak belülről sózza.
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Hal
Currys hal
Elkészítési idő: 45–55 perc
4 adaghoz
Hozzávalók
400 g darabolt ananász (konzerv)
1 piros paprika
1 felszeletelt banán
600 g arany vagy vörös sügér filé
3 ek citromlé
40 g vaj
125 ml fehérbor
125 ml ananászlé
Só
Cukor
Chilibors
2 ek curry
2 ek világos mártás sűrítő por
Elkészítés
Negyedelje fel a paprikát, távolítsa el az
ereket és a magokat és vágja vékony
csíkokra, a halat pedig vágja nagyobb
kockákra.
Tegye a halkockákat egy tálba és csepegtessen rá citromlevet. Adja az
ananászt, a paprikát, a banánt, a vajat,
a bort, az ananászlevet, a fűszereket és
a mártás sűrítőt a halhoz és keverje
össze.
Párolja lefedve 850 watton kb. 5 percig
és 450 watton további kb. 12 percig.
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Ajánlott beállítás
Üzemmód: Automatikus programok
Program: Párolás mikrohullámmal /
Hal / 1,6 kg
A program időtartama: kb. 35 perc
Alternatív beállítás
1. párolási lépés
Üzemmód: Mikrohullámú
Teljesítmény: 850 W
Szint: alulról az 1.
Sütési idő: 5 perc
2. párolási lépés
Üzemmód: Mikrohullámú
Teljesítmény: 450 W
Szint: alulról az 1.
Sütési idő: 12 perc

Hal
Hal zöldségágyon
Elkészítési idő: 45–55 perc
4 adaghoz
Hozzávalók
300 g reszelt sárgarépa
300 g reszelt karalábé
1 ek olaj
1 csomag 8-fűszernövény-keverék
(mélyhűtött), vagy friss növények (petrezselyem, turbolya, kapor, majoranna)
600 g vörös sügér filé
2 ek citromlé
Só
200 g friss fűszernövényes érleletlen
sajt
125 ml tej
125 ml tejszín

2. párolási lépés
Üzemmód: Mikrohullám grillel
Teljesítmény/grillfokozat: 450 w + 3-as
fokozat
Szint: a 2. alulról
Sütési idő: 11 perc

Tartozékok
Tál fedővel
Felfújt forma
Elkészítés
Tegye a reszelt sárgarépát és karalábét
olajjal és fűszerekkel egy tálba. Párolja
lefedve 850 watton kb. 6 percig.
A zöldség felét ossza el egy felfújt formába. Tegye rá a citromlével becsepegtetett halfilét, sózza meg, majd fedje
le a maradék zöldséggel.
A friss sajtot keverje össze tejjel és tejszínnel, öntse a zöldség rétegre és fedő
nélkül párolja meg.
Ajánlott beállítás
1. párolási lépés
Üzemmód: Mikrohullámú
Teljesítmény: 850 W
Szint: a 2. alulról
Sütési idő: 7 perc
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Hal
Lazac tavaszi zöldségen
Elkészítési idő: 55–65 perc
4 adaghoz
Hozzávalók
4 lazacfilé (à kb. 125 g)
Só
Durva őrlésű színes bors
Őrölt curry
1 kezeletlen citrom
1 köteg újhagyma
1 köteg sárgarépa
250 g champignon
150 g Crčme fraîche
80 g fűszervaj

Ajánlott beállítás
Üzemmód: Alsó-/felső hő
Hőmérséklet: 180–200 °C
Szint: a 2. alulról
Sütési idő. 20–30 perc + előmelegítés

Tartozékok
Serpenyő
Felfújt forma kb. 20 x 30 cm

Tanács
Finom pirított burgonyával és mustároskapros mártással.

Elkészítés
A lazacot mossa meg, nyomkodja
szárazra és fűszerezze sóval, borssal és
őrölt curryvel. A citromot hámozza meg,
közben távolítsa el a belső fehér héjat is
és szeletelje fel.
Az újhagymát pucolja meg, mossa meg
és ferdén darabolja fel. A sárgarépát
hámozza meg, mossa meg és vágja
vékony szeletekre. A champignont pucolja meg és szintén vágja szeletekbe.
A zöldségeket keverje össze, párolja
meg kissé felhevített fűszeres vajban,
keverje össze a crème fraîche-sel és
fűszerezze sóval és borssal.
Tegye a zöldségeket egy felfújt formába
és tegye rá a lazacfilét. A maradék fűszeres vajat foltokban ossza el a zöldségen és a lazacon, fedje be citromszeletekkel és fedő nélkül süsse meg.
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Alternatív beállítás
Üzemmód: Hőlégkeverés plusz
Hőmérséklet: 160–180 °C
Szint: a 2. alulról
Sütési idő: 20–30 perc

Hal
Mecklenburgi haltál
Elkészítési idő: 60–70 perc
4 adaghoz
Hozzávalók
750 g vörös sügér filé
3 szeletelt paradicsom
50 g kockára vágott sonka
1–2 kockára vágott alma
1 kockára vágott savanyú uborka
1 tk kapri-bogyó
20 g vaj
100 g reszelt Gouda sajt
1 ek összevágott petrezselyem
Tartozékok
Felfújt forma  30 cm
Elkészítés

Ajánlott beállítás
Üzemmód: Automatikus programok
Program: Hal / Halfilé
A program időtartama: kb. 35 perc
Alternatív beállítás
Üzemmód: MH + Hőlégkeverés plusz
Teljesítmény/hőmérséklet: 300 W + 180
°C
Szint: alulról az 1.
Párolási idő: 30–35 perc
Üzemmód: Hőlégkeverés plusz
Hőmérséklet: 170–190 °C
Szint: alulról az 1.
Párolási idő: 40–45 perc

Béleljen ki egy felfújt formát paradicsom szeletekkel. Tegye rá a halfilét.
Keverje össze a sonkát, almát, uborkát,
hagymát és kapribogyót és tegye a
halra. Szórja rá a petrezselyemmel elkevert sajtot.
Tegyen rá vajdarabokat és fedő nélkül
süsse aranysárgára.
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Hal
Paella
Elkészítési idő: 120–130 perc
8 adaghoz
Hozzávalók
6 ek olívaolaj
300 g csirkemellfilé
2 kockára vágott fokhagymagerezd
2 kockára vágott vöröshagyma
300 g hosszú szemű rizs
200 g borsó
1 piros paprika
2 nagyon érett paradicsom vagy 4 ek
sűrített paradicsom
1 l húsleves
Só
Bors
1 tk édesnemes pirospaprika
1/2 tk őrölt sáfrány
300 g tintahalkarika
200 g fekete kagylóhús
300 g garnélarák
Tartozékok
Üvegtál
Elkészítés
Automatikus programmal:
A húsleves kivételével tegyen minden
hozzávalót az üvegtálba.
Indítsa el az automatikus programot.
30 és 60 perc után öntsön hozzá
500-500 ml húslevest (a kijelző útmutatásai szerint).
Automatikus program nélkül:
Tegyen olajat az üvegtálba. Melegítse
hőlégkeverés plusz 160 °C beállítással
vagy felső-alsó sütés 180 °C
beállítással kb. 10 percig. Adja hozzá az
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apró kockákra vágott csirkemellfilét, hagymát és fokhagyma gerezdeket és kb.
20 percig párolja. Közben fordítsa meg.
Azután adja hozzá a rizst, a borsót, a
csíkokra vágott paprikát, a felszeletelt
paradicsomot vagy paradicsomvelőt és
a húsleves felét. Fűszerezze sóval, borssal és sáfránnyal és 30 percig fedő
nélkül főzze. Közben keverje meg.
Adja hozzá a maradék húslevest, a tintahalkarikát, a kagylóhúst és a garnélarákot. Jól keverje az egészet össze
és további 20 percig fedő nélkül párolja.
Ajánlott beállítás
Üzemmód: Automatikus programok
Program: Felfújt / gratin / Paella / friss
A program időtartama: kb. 90 perc
Alternatív beállítás
Üzemmód: Hőlégkeverés plusz
Hőmérséklet: 150–170 °C
Szint: alulról az 1.
Párolási idő: 70–80 perc
Üzemmód: Alsó-/felső hő
Hőmérséklet: 170–190 °C
Szint: alulról az 1.
Párolási idő: 70–80 perc
Tanács
Hántolatlan rizs használatakor a sütési
idő 20-30 perccel meghosszabbodik.

Hal
Scampi-nyársak
Elkészítési idő: 20–25 perc
4 adaghoz
Hozzávalók
12–16 hámozott scampi
2 ek citromlé
12–16 friss vagy dobozos csiperkegomba
12 szelet lazacsonka
75 g folyékony, vagy fűszeres vaj
4 hosszú fa nyárs

Ajánlott beállítás
Üzemmód: Grill
3-as grillfokozat
Szint: 2. vagy 3. alulról
Sütési idő: 5 perc oldalanként + 5 perc
előmelegítés

Tartozékok
Rostély
Üvegtál
Elkészítés
Csepegtesse be citromlével a scampit.
Pucolja meg a friss csiperkegombákat,
a dobozos gombát hagyja lecsepegni.
A sonkaszeletekből készítsen tekercseket.
A scampit, gombát és a sonkát helyezze felváltva a nyársra. Ecsetelje be vajjal. Tegye a nyársakat alátett üvegtállal
a rostélyra és grillezze meg.
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Hal
Lepényhal filé leveles spenóton
Elkészítési idő: 30–40 perc
2 adaghoz
Hozzávalók
300 g lepényhal filé
2 ek citromlé
1 kockára vágott vöröshagyma
20 g vaj
300 g leveles spenót (mélyhűtött)
20 g vaj
20 g liszt
250 ml zöldségleves
2-3 ek fehér bor
1 tojássárgája
100 ml tejszín
150 g reszelt Gouda sajt
Só
Bors
Szerecsendió

Tegye a spenótot laposan egy felfújt
formába. Tegye rá a lepényhal filét, öntse le a mártással és fedő nélkül kb. 11
percig párolja.

Tartozékok
Főzőedény
Felfújt forma

3. párolási lépés:
Üzemmód: Mikrohullám grillel
Teljesítmény/grillfokozat: 450 w + 3-as
fokozat
Szint: a 2. alulról
Párolási idő: 10–12 perc

Elkészítés
A lepényhal filét csepegtesse be citromlével, kb. 10 percig hagyja pihenni,
majd nyomkodja szárazra és sóval és
borssal fűszerezze.
Olvassza a leveles spenótot 600 watton
kb. 6 percig, jól nyomja ki.
Dinsztelje a hagymát vajban aranysárgára, adja hozzá a spenótot és kb. 5
percig párolja. Olvassza meg a maradék vajat, tegye bele a lisztet, keverje
össze. További kevergetés mellett adja
hozzá a húslevest és a bort és forralja
fel. Adja hozzá a sajtot és a tejszínnel
összekevert tojássárgáját. Fűszerezze
sóval, borssal és szerecsendióval.
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Ajánlott beállítás
1. párolási lépés
Üzemmód: Mikrohullámú
Teljesítmény: 600 W
Szint: alulról az 1.
Sütési idő: 6 perc
2. párolási lépés
Üzemmód: Mikrohullámú
Teljesítmény: 600 W
Szint: alulról az 1.
Sütési idő: 5 perc

Hal
Tengeri lazac tormakéreggel
Elkészítési idő: 50–60 perc
4 adaghoz
Hozzávalók
400 g sárgarépa
20 g vaj
Só
Bors
4 tengeri lazac filé (à 150 g)
1 tojás
1 csomag világos mártás
4 tk torma

Alternatív beállítás
Üzemmód: Alsó-/felső hő
Hőmérséklet: 180–200 °C
Szint: alulról az 1.
Sütési idő. 25–30 perc + előmelegítés

Tartozékok
Főzőedény
Felfújt forma
Elkészítés
Vágja a sárgarépát gyufa nagyságú hasábokra. Dinsztelje meg röviden a vajban és tegye egy felfújt formába.
A halfilét fűszerezze meg sóval és borssal és tegye a répára egymás mellé.
Keverje össze a tojássárgáját, a csomagolási utasítás szerint elkészített
mártást és a tormát, keverje hozzá a
keményre vert tojásfehérjét.
Ezt a mártást tegye a halra és fedő nélkül süsse aranysárgára.
Ajánlott beállítás
Üzemmód: Hőlégkeverés plusz
Hőmérséklet: 170–190 °C
Szint: alulról az 1.
Párolási idő: 20–30 perc
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Hal
Fogas fűszeres tejszínnel
Elkészítési idő: 70–80 perc
6 adaghoz
Hozzávalók
1 fogas (kb. 1,5 kg)
1 citrom leve
5 szeletekre vágott hagyma
50 g vaj
Só
Fekete bors
60 g lágy vaj
1 kockára vágott sárgarépa
30 g szardellapaszta
1 ek citromlé
2 ek zsemlemorzsa
250 g tejföl
2 tojássárgája
5 ek összevágott petrezselyem
2 ek összevágott kapor
Extra erős alufólia
Tartozékok
Főzőedény
Alufólia
Üvegtál
Elkészítés
A lepikkelyezett, megtisztított halat sózza be könnyedén belül és kívül. Pirítsa a
hagymát vajban aranysárgára és fűszerezze sóval és borssal.
Tegye a pirított hagymát a zsiradékkal
együtt, valamint répát és 2 ek petrezselymet egy megfelelően nagy alufóliára,
és fektesse rá a fogast.
Keverje össze a lágy vajat a szardellapasztával. Kenje meg a pasztával a hal
felső oldalát, csepegtessen rá citromlevet és szórja meg zsemlemorzsával.
Zárja be lazán az alufóliát a hal fölött.
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Tegye a csomagot az üvegtálra és süsse meg. Keverje össze a tejfölt tojássárgájával, sóval, a maradék petrezselyemmel és kaporral.
Kb. 30 perc elteltével nyissa ki a fóliát,
locsolja meg a tejszínes mártással a halat és nyitott fóliában süsse készre.
Jól illik hozzá a sós burgonya és a friss
fejes saláta citromos-joghurtos öntettel.
Ajánlott beállítás
Üzemmód: Sütőautomatika
Hőmérséklet: 160–180 °C
Szint: alulról az 1.
Párolási idő: 40–50 perc
Alternatív beállítás
Üzemmód: Hőlégkeverés plusz
Hőmérséklet: 160–180 °C
Szint: alulról az 1.
Párolási idő: 40–50 perc
Maghőmérséklet a húsmaghőmérő használatakor: 70-75 °C

Hús és szárnyas
A húsételek előnyei
Akinek alkalmanként sertés, marha,
bárány, vad és társai szerepelnek az
étlapján, az egészségesen, változatosan
és ízgazdagon él. A hús végtelenül sokoldalúan elkészíthető, a
legkülönbözőbb fűszerekkel, szószokkal
és köretekkel az ízek mindig új és új
irányokat vesznek és ezzel a változatossággal – egyszer egzotikus, máskor
polgári – összeköti a kultúrákat is.
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Hús és szárnyas
Hús: elkészítési ötletek és információk
Automatikus programok
Az 1 kg alatti húsdarabok nem alkalmasak az automata programokkal történő
elkészítéshez, mert könnyen kiszáradnak.
A húsfajták az üveg sütőedényben
fedővel vagy anélkül vagy az üvegtálon
készülnek. Ehhez útmutatást a program
kiválasztásakor kap.
Néhány automatikus programnál az elkészítési idő egy része után folyadékot
kell hozzáadni és adott esetben el kell
távolítani a sütő fedelét. A megfelelő
útmutatás megjelenik a képernyőn..
A sütés előtt távolítsa el a zsírt, a bőrt
és az inakat. Tetszés szerint fűszerezze
a húst és tegyen rá vajdarabokat vagy
vadaknál szalonnaszeleteket. A vad
különösen puha lesz, ha egy éjszakán
keresztül pácolja (pl. íróban), mielőtt
megsüti.
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A húsmaghőmérő használata (ha rendelkezésre áll)
Ha utasítást kap, hogy a húsmaghőmérőt használja, ügyeljen arra, hogy
a fémcsúcsot közvetlenül a legvastagabb hús közepébe szúrja és a fogantyúja
lehetőleg ferdén felfelé mutasson.
Ha egyszerre több húsdarabot kíván
egyidejűleg sütni, akkor lehetőleg azonos magasságú húsokat válasszon.
Ételhőmérő használatakor azt a legmagasabb húsba szúrja.
Az ételhőmérő használatakor először
egy hozzávetőleges időadatot kap, amit
a sütési folyamat során optimalizálni
kell.

Hús és szárnyas
Szárnyas: elkészítési ötletek és
információk
Automatikus programok
A 900 g alatti tömegű szárnyas nem alkalmas az automatikus programmal
történő elkészítéshez, mert túl könnyen
kiszárad.
Tetszés szerint fűszerezze a szárnyast
és ecsetelje be olajjal, mielőtt behelyezi
a sütőbe.
A szárnyast mindig a melle részével
felfelé tegye a sütőbe. Néhány automatikus programnál a sütési idő egy része
után folyadékot kell hozzáadni és adott
esetben el kell távolítani a sütő fedelét.
A megfelelő útmutatás megjelenik a kijelzőn.

A húsmaghőmérő használata (ha rendelkezésre áll)
Szúrja be a húsmaghőmérőt szárnyasoknál mélyen a mell első, legvastagabb
részébe. Ügyeljen arra, hogy a fémcsúcsot közvetlenül a legvastagabb hús
közepébe szúrja és a fogantyúja lehetőleg ferdén felfelé mutasson.
Ha több csirkét kíván egyidejűleg sütni,
akkor lehetőleg azonos nagyságú csirkéket válasszon. Az ételhőmérőt a legnagyobb csirkébe szúrja.
Az ételhőmérő használatakor először
egy hozzávetőleges időadatot kap, amit
a sütési folyamat során optimalizálni
kell.
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Hús és szárnyas
Marhahátszín/marhafilé
Elkészítési idő: 50–70 perc
6 adaghoz
Hozzávalók
1 kg marhahátszín vagy marhafilé
Só
Bors
1 ek fűszeres mustár
75 g vaj
Tartozékok
Ínyenc sütők (altenatívaként üvegtál)
Alufólia
Elkészítés
Fűszerezze be a húst sóval és borssal,
kenje meg mustárral, tegyen rá vajdarabkákat és tegye egy ínyenc sütőedénybe vagy egy üvegtálba. Süsse meg
fedő nélkül előmelegített sütőtérben közepesen.
Sütés után göngyölje a húst alufóliába,
hagyja kb. 10 percet pihenni, azután
szeletelje fel.
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Ajánlott beállítás
Üzemmód: Automatikus programok
Program: Hús / Marha / Marhahátszin
vagy Marhafilé / Alacsony hőmérsékletű
párolás vagy Sütés (hús)
A program időtartama:
Sütés (hús): kb. 40 perc (közepesen átsült)
Alacsony hőmérsékletű párolás: kb. 100
perc (közepesen átsült)
Alternatív beállítás
Üzemmód: Sütőautomatika
Hőmérséklet: 190–210 °C
Szint: alulról az 1.
Sütési idő: 35–45 perc + előmelegítés
Üzemmód: Alsó-/felső hő
Hőmérséklet: 200–220 °C
Szint: alulról az 1.
Sütési idő: 35–60 perc + előmelegítés
Maghőmérséklet az ételhőmérő használatakor:
angolos: 40–45 °C
közepes: 50–55 °C
átsütött: 60–65 °C

Hús és szárnyas
Dinsztelt marhahús
Elkészítési idő: 130–140 perc
6 adaghoz
Hozzávalók
1 kg marhacomb
Só
Bors
Paprika
1 kockára vágott vöröshagyma
1 babérlevél
50 g lágy vaj
250 ml húsleves
250 ml víz
125 g crème fraîche
Étkezési keményítő
Tartozékok
Ínyenc sütő fedéllel
Elkészítés
Dörzsölje be erősen a húst sóval és
borssal, kenje be vajjal és tegye egy
ínyenc sütőedénybe. Adja hozzá a hagymát és a babérlevelet és lefedve süsse meg.

Ajánlott beállítás
Üzemmód: Automatikus programok
Program: Hús / Marha / Dinsztelt marhahús
A program időtartama: kb. 120 perc
Alternatív beállítás
Üzemmód: Sütőautomatika
Hőmérséklet: 170–190 °C
Szint: alulról az 1.
Sütési idő: kb. 100–120 perc
Üzemmód: Alsó-/felső hő
Hőmérséklet: 180–200 °C
Szint: alulról az 1.
Sütési idő: kb. 100–120 perc
Maghőmérséklet a húsmaghőmérő használatakor: 85-90 °C

30 perc elteltével adjon hozzá egy
kevés húslevest és crème fraîche-t és
süsse tovább. 80 perc után vegye le a
fedőt és fedő nélkül süsse készre.
Öntse fel a pecsenyelevet a maradék
húslevessel, crème fraîche-sel és vízzel,
sűrítse be könnyedén az elkevert étkezési keményítővel és tálalja a felszeletelt
húshoz.
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Hús és szárnyas
Holland hasé
Elkészítési idő: 250 perc
6–8 adaghoz
Hozzávalók
500 g hagyma
30 g vaj
30 g olaj
1,2 kg apró kockára vágott marhahús
Bors
Só
1 ek barna cukor
2 ek liszt
1,2 l marhahúsleves
2 babérlevél
4 szegfűszeg
70 ml ecet
Tartozékok
Serpenyő
Gourmet sütőedények
Elkészítés
Hámozza meg a hagymát és kockázza
fel apróra. Melegítse fel a vajat a serpenyőben, amint a buborékok
megszűnnek, adjon hozzá egy jó adag
olajat és forrósítsa fel.
A húst sóval és borssal fűszerezze és
minden oldalán süsse meg kissé.
Adja hozzá a hagymát, babérleveleket,
a szegfűszeget és a barna cukrot és
süsse további 3 percig.
Szórja meg a húst liszttel és további 2-3
percig süsse.
A marhahúslevest és az ecetet folytonos keverés közben adja hozzá úgy,
hogy egy sima mártást kapjon.
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A húst tegye a Gourmet sütőedénybe
és a sütőben fedő nélkül párolja.
A párolást követően még egyszer fűszerezze sóval és borssal.
Ajánlott beállítás
Üzemmód: Automatikus programok
Program: Hús / Marha / Holland hasé
Szint: lásd a kijelzőn
A program időtartama: kb. 220 perc
Alternatív beállítás
Előmelegítés: igen
Üzemmód: Hőlégkeverés plusz
Hőmérséklet: 180 °C
Felmelegítési szakasz: gyors
Szint: alulról az 1.
1. Párolási lépés
Üzemmód: MH + Hőlégkeverés plusz
Hőmérséklet: 300 W + 180 °C
Sütési idő: 210 perc

Hús és szárnyas
Sertéssült
Elkészítési idő: 130–140 perc
6 adaghoz
Hozzávalók
1 kg sütni való sertéshús (sonka vagy
dió)
Só
Bors
Paprika
1 tk mustár
30 g vaj
100 ml tejszín vagy crème fraîche
Étkezési keményítő
Tartozékok
Gourmet sütőedények
Elkészítés
Fűszerezze be a húst sóval, borssal és
paprikával és kenje meg mustárral.
Borítsa be vajdarabkákkal, tegye egy
Gourmet sütőedénybe és süsse lefedve
mintegy 30 percet.

Ajánlott beállítás
Üzemmód: Automatikus programok
Program: Hús / Sertés / Sült sertéscomb
A program időtartama: kb. 100 perc
Alternatív beállítás
Üzemmód: Sütőautomatika
Hőmérséklet: 160–180 °C
Szint: alulról az 1.
Sütési idő: kb. 100–130 perc
Üzemmód: Alsó-/felső hő
Hőmérséklet: 180–200 °C
Szint: alulról az 1.
Sütési idő: kb. 100–130 perc
Maghőmérséklet a húsmaghőmérő használatakor: 80-85 °C

Tegyen hozzá tejszínt, crème fraîche-t
vagy egy kis vizet és fedő nélkül süsse
készre.
Öntse fel a pecsenyelevet vízzel és
sűrítse be egy kissé az elkevert étkezési
keményítővel.
A húst szeletelje fel és a pecsenyelével
tálalja.
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Hús és szárnyas
Sertésfilé roquefortos mártásban
Elkészítési idő: 40–50 perc
2 adaghoz
Hozzávalók
500 g sertés filé
Só
Bors
3 ek olaj
2 kockára vágott vöröshagyma
50 ml fehérbor
125 ml tejszín
200 g roquefort
2 ek klasszikus rántás
2 ek összevágott petrezselyem

Alternatív beállítás
1. párolási lépés
Üzemmód: Mikrohullámú
Teljesítmény: 850 W
Szint: alulról az 1.
Sütési idő: 5 perc

Elkészítés

3. párolási lépés:
Üzemmód: Mikrohullámú
Teljesítmény: 450 W
Szint: alulról az 1.
Sütési idő: 5 perc

Tegyen a hús kivételével minden
hozzávalót egy tálba és keverje össze.
Tegye a húst a keverékbe és süsse
meg.
Tegye a hagymát és az olajat egy tálba
és lefedve 850 watton kb. 5 percig dinsztelje. A sertésfilét forgassa meg a keverékben. Adjon hozzá bort, lefedve
450 watton kb. 10 percig süsse.
Nyomja szét egy kicsit a sajtot, keverje
simára a tejszínnel és a rántással, adja
a húshoz és keverje el a borral. Fedő
nélkül 450 watton további kb. 5 percig
párolja. Közben keverje meg.
A filét vágja fel szeletekre, öntse rá a
mártást és szórja meg petrezselyemmel.
Ajánlott beállítás
Üzemmód: Automatikus programok
Program: Párolás mikrohullámmal /
Hús / 1 kg
A program időtartama: kb. 22 perc
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2. párolási lépés
Üzemmód: Mikrohullámú
Teljesítmény: 450 W
Szint: alulról az 1.
Sütési idő: 10 perc

Hús és szárnyas
Sertésfilé tésztában
Elkészítési idő: 90–100 perc
4 adaghoz
Hozzávalók
2 sertés filé (à 300 g)
Só
Bors
Paprika
50 g vaj
75 g zsíros szalonna, felkockázva
1 kockára vágott vöröshagyma
400 g szeletelt csiperkegomba
4 paradicsom (konzerv)
1 ek összevágott petrezselyem
450 g leveles tészta
A bekenéshez
1 tojássárgája
4 ek tej
Tartozékok
Serpenyő
Üvegtál
Elkészítés
Fűszerezze be a sertésfilét sóval, borssal és paprikával. Süsse elő röviden
körben egy serpenyőben vajban, majd
vegye ki.
Tegye a szalonnát és a hagymát a hús
zsírjába és pirítsa meg. Adja hozzá a
csiperkegomba szeleteket és a lecsepegtetett, kissé szétdarabolt paradicsomot, dinsztelje meg, és fűszerezze
sóval, borssal, petrezselyemmel és paprikával.

a sertésfiléken. Hajtsa fel és zárja össze
a leveles tésztát a hús és a töltelék
körül, a széleket jól nyomkodja össze. A
maradék tésztából szaggasson ki vagy
vágjon ki formákat, tegye a csomagocskák tetejére.
A filécsomagokat tegye egy vízzel
leöblített üvegtálra, az összekevert tojásos tejjel kenje meg és süsse aranybarnára.
Tálaláshoz mindegyik filét felezze meg
vagy szeletelje fel.
Ajánlott beállítás
Üzemmód: Automatikus programok
Program: Hús / Hús / Sertésfilé tésztában
A program időtartama: kb. 30 perc
Alternatív beállítás
Üzemmód: Hőlégkeverés plusz
Hőmérséklet: 180–200 °C
Szint: alulról az 1.
Sütési idő: 30–35 perc + előmelegítés
Maghőmérséklet a húsmaghőmérő használatakor: 70 °C

Nyújtsa ki a leveles tésztát liszttel
megszórt felületen 2 téglalappá (mindkettő kb. 30 x 20 cm). Minden lemezre
egy filét helyezzen. Terítse el a tölteléket
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Hús és szárnyas
Paprikás fasírt
Elkészítési idő: 80–90 perc
6 adaghoz
Hozzávalók
300 g darált marhahús
300 g fűszeres darált sertéshús
1 zsemle
2 tojás
2 ek édesnemes pirospaprika
¹/₂ tk őrölt pirospaprika
Só
Bors
3 ek olaj
2 finomra vágott vöröshagyma
50 g felkockázott húsos szalonna
1 piros színű paprika, finomra kockázva
1 doboz szeletelt csiperkegomba (tömeg lecsepegtetve 250 g)
125 g kockára vágott gouda sajt
250 ml húsleves
Tartozékok
Serpenyő
Üvegtál
Elkészítés
Melegítse fel egy serpenyőben az olajat
és a húsos szalonnát, dinsztelje meg
ebben a hagymakockákat. Adja hozzá a
kockára vágott paprikát és a lecsepegtetett csiperkegomba szeleteket. Ha
a keverék már egy kicsit lehűlt, keverje
hozzá a sajtkockákat.
Áztassa be a zsemléket kb. 10 percre
hideg vízbe. Jól nyomkodja ki és keverje össze darált marhahússal, fűszeres
darált sertéshússal, tojásokkal, paprikával, őrölt pirospaprikával, sóval és
borssal.
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Adja a zöldségkeveréket a darált húshoz. Mindezt jól keverje össze és formázza ovális cipóformára. Tegye a vagdalt húst a kizsírozott üvegtálra és fedő
nélkül süsse meg.
20 perc után öntse hozzá a húslevest.
Ajánlott beállítás
Üzemmód: Automatikus programok
Program: Hús / Stefánia
A program időtartama: kb. 45 perc
Alternatív beállítás
Üzemmód: MH + Hőlégkeverés plusz
Teljesítmény/hőmérséklet: 150 W + 160
°C
Szint: alulról az 1.
Sütési idő: 55–65 perc
Üzemmód: Hőlégkeverés plusz
Hőmérséklet: 160–180 °C
Szint: alulról az 1.
Sütési idő: 55–65 perc
Maghőmérséklet a húsmaghőmérő használatakor: 75-85 °C

Hús és szárnyas
Belga fasírt
Elkészítési idő: 70–80 perc
6–8 adaghoz
Hozzávalók
1 kg darált hús
3 tojás
200 g zsemlemorzsa
5 g pirospaprika
Só
Bors
Tartozékok
Univerzális tepsi
Elkészítés
A darált húst a tojásokkal, a zsemlemorzsával, az őrölt paprikával, a sóval
és a borssal keverje össze.
Befejezésül formázza kenyérhez hasonló cipóformára és süsse meg.

Ajánlott beállítás
Üzemmód: Automatikus programok
Program: Hús / Stefánia
Szint: lásd a kijelzőn
A program időtartama: 65 perc
Alternatív beállítás
1. párolási lépés
Üzemmód: Hőlégkeverés plusz
Hőmérséklet: 220 °C
Sütési idő: 12 perc
2. párolási lépés
Üzemmód: MH + Hőlégkeverés plusz
Teljesítmény/hőmérséklet: 150 W + 160
°C
Sütési idő: 45 perc
3. párolási lépés:
Üzemmód: Grill
Hőmérséklet: 3-as fokozat
Párolási idő: 5–10 perc
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Hús és szárnyas
Tejszínes borjúsült
Elkészítési idő: 130–140 perc
6 adaghoz
Hozzávalók
1 kg borjúsült (comb vagy dió)
1 csapott tk só
½ teáskanál fehér bors
2 csapott tk édesnemes paprika
1 tk vaj
2 vöröshagyma
2 sárgarépa
2 paradicsom
2 borjúcsont
750 ml húsleves vagy alaplé
250 ml tejszín
Étkezési keményítő
Tartozékok
Gourmet sütőedények
Elkészítés
Fűszerezze be a húst sóval, borssal és
paprikával, kenje be vajjal és tegye egy
Gourmet sütőedénybe. Vágja össze durvára a meghámozott répát, hagymát és
paradicsomot és adja a borjúcsontokkal
együtt a húshoz.
30 perc után öntsön hozzá kb. 250 ml
húslevest vagy alaplét. Ezt minden
30perc után ismételje meg. Végül adja
hozzá a tejszínt.
Öntse fel a pecsenyelevet vízzel és
sűrítse be egy kissé az elkevert étkezési
keményítővel.
A húst szeletelje fel és a pecsenyelével
tálalja.
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Ajánlott beállítás
Üzemmód: Automatikus programok
Program: Hús / Borjú / Borjú dinsztelt
hús
A program időtartama: kb. 90 perc
Alternatív beállítás
Üzemmód: Sütőautomatika
Hőmérséklet: 160–180 °C
Szint: alulról az 1.
Sütési idő: kb. 90–120 perc
Üzemmód: Alsó-/felső hő
Hőmérséklet: 160–180 °C
Szint: alulról az 1.
Sütési idő: kb. 90–120 perc
Maghőmérséklet a húsmaghőmérő használatakor: 75-80 °C
Tanács
Ezzel a recepttel borjú hústekercset is
készíthet. Ekkor válassza ki a Hús /
Borjú / Sült borjútekercs automatikus
programot.

Hús és szárnyas
Borjú lábszár
Elkészítési idő: 120–130 perc
5 adaghoz
Hozzávalók
1 borjú lábszár (kb. 1,5 kg)
Só
Fekete bors
40 g folyékony vaj
2 sárgarépa
100 g zeller
1 hagyma
3 szegfűszeg
250 ml forró víz
¹/₂ köteg petrezselyem
2 ek tejföl
Étkezési keményítő
Tartozékok
Üvegtál
altenatívaként ínyenc sütő
Elkészítés automatikus programmal
Öblítse le a borjú lábszárat, nyomkodja
szárazra, fűszerezze be sóval és borssal, kenje be vajjal. Tegye az üvegtálba
vagy az ínyenc sütőedénybe.
Adja hozzá a megtisztított, apróra vágott zöldséget, a szegfűszeggel megtűzdelt hagymát, a vizet és a petrezselymet és süsse készre.
Öntse fel a pecsenyelevet vízzel,
tejföllel és sűrítse be egy kicsit az elkevert étkezési keményítővel.

Elkészítés automatikus program nélkül
Öblítse le a borjú lábszárat, nyomkodja
szárazra, fűszerezze be sóval és borssal, kenje be vajjal. Tegye az üvegtálba
vagy az ínyenc sütőedénybe. Süsse kb.
60 percig.
Adja hozzá a megtisztított, apróra vágott zöldséget, a szegfűszeggel megtűzdelt hagymát, a vizet és a petrezselymet és süsse készre.
Öntse fel a pecsenyelevet vízzel,
tejföllel és sűrítse be egy kicsit az elkevert étkezési keményítővel.
Ajánlott beállítás
Üzemmód: Automatikus programok
Program: Hús / Borjú / Borjú csülök
A program időtartama: kb. 70 perc
Alternatív beállítás
Üzemmód: Sütőautomatika
Hőmérséklet: 160–180 °C
Szint: alulról az 1.
Sütési idő: kb. 100–130 perc
Üzemmód: Alsó-/felső hő
Hőmérséklet: 170–190 °C
Szint: alulról az 1.
Sütési idő: kb. 100–130 perc
Maghőmérséklet a húsmaghőmérő használatakor: 80-85 °C
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Hús és szárnyas
Báránycomb
Elkészítési idő: 130–140 perc
6 adaghoz
Hozzávalók
1 báránycomb (kb. 1,5 kg)
Só
Bors
3 tk provence-i fűszerkeverék
2 gerezd szétnyomott fokhagyma
30 g folyékony vaj
100 ml vörösbor
50 g tejföl
150 ml húsleves
Étkezési keményítő
Tartozékok
Ínyenc sütő
Elkészítés
Szabadítsa meg a báránycombot a
bőrétől és azután erősen dörzsölje be
sóval, borssal, provence-i fűszerekkel
és fokhagymával. Kenje be vajjal és
tegye egy sütőedénybe. Lefedve kb. 30
percig süsse.
Adjon hozzá vörös bort, húslevest és
tejfölt és fedő nélkül süsse tovább.
Öntse fel a pecsenyelevet vízzel és
sűrítse be egy kissé az elkevert étkezési
keményítővel.
A húst szeletelje fel és a pecsenyelével
tálalja.
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Ajánlott beállítás
Üzemmód: Automatikus programok
Program: Hús / Bárány / Báránycomb
A program időtartama: kb. 80 perc
Alternatív beállítás
Üzemmód: Sütőautomatika
Hőmérséklet: 170–190 °C
Szint: alulról az 1.
Sütési idő: kb. 90–120 perc
Üzemmód: Alsó-/felső hő
Hőmérséklet: 180–200 °C
Szint: alulról az 1.
Sütési idő: kb. 90–120 perc
Maghőmérséklet a húsmaghőmérő használatakor: 80–85 °C (Rózsaszínű maggal: 70–75 °C)

Hús és szárnyas
Báránygerinc mustáros-fűszeres kéreggel
Elkészítési idő: 80–90 perc
6 adaghoz
Hozzávalók
1,2 kg csontos báránygerinc
Só
Bors
20 g lágy vaj
125 ml vörösbor
125 g crème fraîche
A fűszeres kéreg hozzávalói
3 szelet pirítós
2 ek összevágott petrezselyem
1 tk összevágott kakukkfű
1 tojás
2 ek fűszeres mustár
Tartozékok
Ínyenc sütő
Elkészítés
A fűszeres kéreghez távolítsa el a pirítós
héját és morzsolja finomra. Keverje jól
össze a morzsát a fűszerekkel, a mustárral és a tojással.

Sütés után öntse fel a pecsenyelevet a
maradék vörösborral és vízzel. Sűrítse
be az elkevert étkezési keményítővel.
Vágja szét a fűszeres kérget és egy éles
késsel válassza le a húst a csontról.
Ajánlott beállítás
Üzemmód: Automatikus programok
Program: Hús / Bárány / Báránygerinc
A program időtartama: kb. 45 perc
Alternatív beállítás
Üzemmód: Hőlégkeverés plusz
Hőmérséklet: 170–190 °C
Szint: alulról az 1.
Sütési idő: 50–60 perc + előmelegítés
Üzemmód: Alsó-/felső hő
Hőmérséklet: 180–200 °C
Szint: alulról az 1.
Sütési idő: 50–70 perc + előmelegítés
Maghőmérséklet a húsmaghőmérő használatakor: 70-80 °C

Automatikus programmal:
A fűszeres kéreghez az anyagát kenje a
húsra, a crème fraîche-t és a vörösbor
felét adja hozzá és fedő nélkül süsse.
Automatikus program nélkül:
Dörzsölje be körben a báránygerincet
sóval és borssal. Fektesse a húsos oldalával felfelé egy sütőedénybe és kenje meg vajjal. Fedő nélkül kb. 15 percig süsse előmelegített sütőtérben.
Azután kenje a fűszeres kéreg anyagát
a húsra, adja hozzá a crème fraîche-t, a
vörösbor felét és a húslevest és fedő
nélkül további kb. 40 percig süsse.
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Hús és szárnyas
Narancsos kacsa
Elkészítési idő: 130–140 perc
4 adaghoz
Hozzávalók
1 kacsa (2 kg)
Só
Bors
Kakukkfű
3 hámozott, kockára vágott narancs
2 hámozott, kockára vágott alma
1 babérlevél
125 ml fehérbor
350 ml baromfi húsleves
125 ml narancslé
Étkezési keményítő
A díszítéshez
1 hámozatlan, vékony szeletekre vágott
narancs
Tartozékok
Ínyenc sütő
Elkészítés
Fűszerezze be a megtisztított kacsát
sóval, borssal és kakukkfűvel. Tegye a
kacsa belsejébe a narancs- és almakockákat a babérlevéllel együtt.
Tegye a kacsát mellével lefelé egy
ínyenc sütőedénybe és süsse fedő nélkül. A sütési idő felének eltelte után
fordítsa meg, öntse fel egy kis borral és
húslevessel majd fedő nélkül süsse
tovább.
Vegye ki a kacsát. Öntse fel a pecsenyelevet borral, húslevessel és narancslével és sűrítse be étkezési
keményítővel.
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Ossza szét a kacsát adagokra és díszítse narancsszeletekkel. A mártással
együtt tálalja.
Ajánlott beállítás
Üzemmód: Automatikus programok
Program: Szárnyas \ Kacsa \ 1,5 kg 2,5 kg
A program időtartama: kb. 70 perc
Alternatív beállítás
Üzemmód: Hőlégkeverés plusz
Teljesítmény/hőmérséklet: 170–190 °C
Szint: alulról az 1.
Sütési idő: kb. 80–100 perc
Üzemmód: MH + Hőlégkeverés plusz
Teljesítmény/hőmérséklet: 150 W + 190
°C
Szint: alulról az 1.
Sütési idő: 60–75 perc
Üzemmód: Alsó-/felső hő
Hőmérséklet: 180–200 °C
Szint: alulról az 1.
Sütési idő: 90–110 perc
Maghőmérséklet a húsmaghőmérő használatakor: 85-90 °C

Hús és szárnyas
Csirke
Elkészítési idő: 70–80 perc
2 adaghoz
Hozzávalók
1 csirke (kb. 1 kg)
Só, pirospaprika, curry
2–3 ek olaj
100 ml tejszín vagy crème fraîche
Étkezési keményítő
Tartozékok
Ínyenc sütő
Elkészítés
Keverje el az olajat vagy a vajat sóval,
paprikával és curryvel. Kenje meg ezzel
a keverékkel az előkészített csirkét.
Tegye mellével lefelé az ínyenc
sütőedénybe és süsse fedő nélkül. Kb.
20 perc sütési idő után fordítsa meg,
adjon hozzá egy kevés tejszínt vagy
crème fraîche-t és fedő nélkül süsse
tovább.

Ajánlott beállítás
Üzemmód: Automatikus programok
Program: Szárnyas \ Csirke \ egész \
0,8 kg - 1,2 kg
A program időtartama: kb. 50 perc
Alternatív beállítás
Üzemmód: MH + Hőlégkeverés plusz
Teljesítmény/hőmérséklet: 300 W + 180
°C
Szint: alulról az 1.
Sütési idő: 35–45 perc
Üzemmód: Légkeveréses grill
Hőmérséklet: 180–200 °C
Szint: alulról az 1.
Sütési idő: 60–70 perc
Maghőmérséklet a húsmaghőmérő használatakor: 85-90 °C

Öntse fel a pecsenyelevet a maradék
tejszínnel és vízzel, sűrítse be az elkevert étkezési keményítővel és tálalja a
csirkéhez.
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Hús és szárnyas
Fűszeres csirkemellfilé padlizsánnal
Elkészítési idő 70–80 perc, + 4 óra marinírozás
4 adaghoz
Hozzávalók
1 hagyma
2 gerezd fokhagyma
10 g friss gyömbér
1 kis padlizsán
8 friss datolya
1 köteg petrezselyem
4 csirkemellfilé
2¹/₂ ek olívaolaj
1¼ tk őrölt kömény
1 tk kurkuma
1¼ tk édesnemes pirospaprika
2¹/₂ ek olívaolaj
2½ ek méz
2½ ek citromlé
Só
Bors
125 ml joghurt
A beszóráshoz
2½ ek összevágott petrezselyem
Tartozékok
Felfújt forma

Elkészítés
Felezze el a csirkemellfilét. Marinálja
olajban a fokhagymát, gyömbért, őrölt
köményt, kurkumát és a paprikát és legalább 4 órára tegye hidegre.
Hámozza le a hagymát és a fokhagymát. A hagymát felezze meg és vágja
szeletekre. A fokhagymát aprítsa finomra. A gyömbért reszelje finomra. A
padlizsánt vágja kockákra. A datolyát
magozza ki és negyedelje fel. A petrezselymet aprítsa finomra.
Tegye a hagymát, padlizsánt és az
olívaolajat egy formába és fedő nélkül
párolja meg.
Tegye bele a mézet, datolyát és a csirkét, jól keverje össze és párolja tovább
fedő nélkül.
Tálalás előtt adja hozzá a citromlé felét,
ízesítse sóval és borssal és 5 percig hagyja állni.
A joghurtot keverje össze a maradék citromlével és tegye a csirkére. Díszítse
petrezselyemmel és kuszkusszal vagy
rizzsel tálalja.
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Hús és szárnyas

Ajánlott beállítás
Üzemmód: Automatikus programok
Program: Szárnyas / Csirke / Csirke és
padlizsán
A program időtartama: kb. 28 perc
Alternatív beállítás
1. párolási lépés
Üzemmód: Mikrohullámú
Teljesítmény: 600 W
Szint: alulról az 1.
Sütési idő: 8 perc
2. párolási lépés
Üzemmód: MH + Hőlégkeverés plusz
Teljesítmény/hőmérséklet: 300 W + 180
°C
Szint: alulról az 1.
Párolási idő: 17–23 perc
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Hús és szárnyas
Csirke mustáros krémben
Elkészítési idő: 30–35 perc
2 adaghoz
Hozzávalók
250 g crème fraîche
4 ek magos mustár
1 szétnyomott fokhagymagerezd
Só
½ tk zsályalevél
4 csirkefilé (à kb. 125 g)
Elkészítés
Keverje össze egy tálban a crème fraîche-t, a mustárt, a fokhagymát, a sót és
a zsályalevelet.
Forgassa meg a filét a mustáros krémben. Lefedve 850 watton kb. 4 percig,
majd azután 450 watton kb. 12 percig
süsse.
Közben fordítsa meg egyszer a húst és
csepegtesse rá a krémet.
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Ajánlott beállítás
Üzemmód: Automatikus programok
Program: Párolás mikrohullámmal /
Szárnyas / 800 g
A program időtartama: kb. 11 perc
Alternatív beállítás
1. párolási lépés
Üzemmód: Mikrohullámú
Teljesítmény: 850 W
Szint: alulról az 1.
Elkészítési idő: 4 perc
2. párolási lépés
Üzemmód: Mikrohullámú
Teljesítmény: 450 W
Szint: alulról az 1.
Sütési idő: 12 perc

Hús és szárnyas
Töltött pulyka
Elkészítési idő: 190–200 perc
8 adaghoz
Hozzávalók
1 konyhakész pulyka (kb. 3,5 kg)
Só
tejföl vagy crème fraîche
Étkezési keményítő
A töltelék hozzávalói
30 ml olaj
3 kockára vágott vöröshagyma (150 g)
125 g rizs
150 g pisztácia
150 g mazsola
2 ek madeirabor
A szósz hozzávalói
125 ml tejszín
125 ml húsleves
3 ek világos mártás sűrítő por
Tartozékok
Főzőedény
Üvegtál
Elkészítés
Főzze meg a rizst. Csurgassa a madeirabort a mazsolára. Dinsztelje meg olajban a kockára vágott hagymát. Tegye
hozzá a rizst, pisztáciát és a madeiraboros mazsolát és keverje jól össze.

A pecsenyeléből, vízből, tejfölből vagy
crème fraîche-ből és az elkevert étkezési keményítőből készítsen mártást és
ízesítse be.
Ajánlott beállítás
Üzemmód: Automatikus programok
Program: Szárnyas / Pulyka / egész, töltött
A program időtartama: kb. 160 perc
Alternatív beállítás
Üzemmód: Sütőautomatika
Hőmérséklet: 160–180 °C
Szint: alulról az 1.
Sütési idő: 150–180 perc
Üzemmód: Alsó-/felső hő
Hőmérséklet: 180–200 °C
Szint: alulról az 1.
Sütési idő: 150–180 perc
Maghőmérséklet a húsmaghőmérő használatakor: 85 °C
Tanács
Töltetlen pulykát a Szárnyas \ Pulyka \
egész automatikus programmal süssön.

Tegye a tölteléket az előkészített szárnyasba. Dörzsölje be sóval kívül a pulykát és mellével lefelé fektesse az
üvegtálra.
Kb. 60 perc után fordítsa meg és öntözze meg zsírral. A pulykát sütés közben
30 percenként öntözze meg a kifolyt
pecsenyelével.
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Hús és szárnyas
Töltött pulykamell
Elkészítési idő: 95–105 perc
4 adaghoz
Hozzávalók
1 kg pulykamell
A töltelék hozzávalói
100 g mascarpone
3 ek hajdinakása
3 ek crème fraîche
1 tojássárgája
1 kis hagyma, finomra aprítva
2 ek összevágott petrezselyem
2 ek összevágott kapor
Só
Fehér bors
Paprika
2 ek olaj
1 gerezd fokhagyma
A szósz hozzávalói
125 ml tejszín
125 ml húsleves
3 ek fehér mártás sűrítő
Tartozékok
Ínyenc sütő
Elkészítés
Vágjon a pulykamellbe oldalt egy zsebet.
A töltelékhez keverje össze a mascarponét, a hajdinakását, a crème fraîchet, a tojássárgáját, a hagymát és a fűszereket. Sóval és borssal ízesítse.
Töltse ezt a masszát a húszsebbe. Zárja
le fapálcikákkal vagy kötöző cérnával.
A fokhagymagerezdet nyomja szét egy
kis sóval, és keverje össze borssal, pirospaprikával és olajjal. A töltött húsda134

rabot kenje meg jól az olajos krémmel.
Tegye az ínyenc sütőedénybe és fedő
nélkül időnként megforgatva süsse
meg.
Öntse fel a pecsenyelevet tejszínnel és
húslevessel, sűrítse be a mártás
sűrítővel és tálalja a felszeletelt húshoz.
Ajánlott beállítás
Üzemmód: Automatikus programok
Program: Szárnyas / Pulyka / Pulykamell
A program időtartama: kb. 60 perc
Alternatív beállítás
Üzemmód: Sütőautomatika
Hőmérséklet: 170–190 °C
Szint: alulról az 1.
Sütési idő: 70–80 perc
Üzemmód: Alsó-/felső hő
Hőmérséklet: 180–200 °C
Szint: alulról az 1.
Sütési idő: 70–80 perc
Maghőmérséklet a húsmaghőmérő használatakor: 80-85 °C

Hús és szárnyas
Pulykacomb chutney szósszal
Elkészítési idő: 120–130 perc
2-3 adaghoz
Hozzávalók
1 pulykacomb (kb. 1,2 kg)
Só
Bors
30 g vaj
200 ml tejszín
200 g sárgabarackos- vagy mangós
chutney
250 ml víz
1 sárgabarack konzerv (280 g) vagy
mangószeletek
Tartozékok
Ínyenc sütő
Elkészítés
Fűszerezze a pulykacombot sóval és
borssal, majd tegye az ínyenc
sütőedénybe. Tegyen rá vajdarabkákat
és kb. 60 percig fedő nélkül süsse,
majd azután öntse rá a tejszínt és
további 15 percig süsse.

Ajánlott beállítás
Üzemmód: Automatikus programok
Program: Szárnyas / Pulyka / Pulykacomb
A program időtartama: kb. 80 perc
Alternatív beállítás
Üzemmód: Sütőautomatika
Hőmérséklet: 170–190 °C
Szint: alulról az 1.
Sütési idő: 90–120 perc
Maghőmérséklet a húsmaghőmérő használatakor: 85-90 °C
Tanács
A sárgabarackos- vagy mangós Chutney-t maga is elkészítheti. Receptet a
"Mártások és Chutney-k rubrikában
talál".

Adja hozzá a Chutney-t és további kb.
15 percig fedő nélkül süsse. Vegye ki a
combot.
Öntse fel a pecsenyelevet vízzel, esetleg sűrítse be némi elkevert étkezési
keményítővel (a chutneytól a mártás
már sűrű lesz).
Tegye a felezett sárgabarackokat vagy
mangó szeleteket a mártásba, melegítse fel és tálalja a felszeletelt húshoz.
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Hús és szárnyas
Nyúlcomb
Elkészítési idő: 75–85 perc + 12 óra érlelés
2 adaghoz
Hozzávalók
2 nyúlcomb (össztömeg kb. 750 g)
500 ml író
Só
Bors
6 borókabogyó
2 babérlevél
50 g szeletelt zsír- vagy húsos szalonna
50 ml vörösbor
100 ml tejszín vagy tejföl
150 ml víz
Étkezési keményítő
Tartozékok
Ínyenc sütő fedéllel
Elkészítés
Tegye a nyúlcombokat kb. 12 órára az
íróba és többször forgassa meg.
Távolítsa el a bőrt, fűszerezze be a
combokat sóval és borssal, tekerje körbe a szalonna szeletekkel és tegye egy
sütőedénybe. Adja hozzá a borókabogyókat és a babérleveleket. Süsse
lefedve kb. 15 percig. A húst fordítsa
meg, adjon hozzá egy kevés vörös bort,
vizet és tejszínt és fedő nélkül süsse
készre.
Öntse fel a pecsenyelevet a maradék
vörösborral, a maradék tejszínnel és
vízzel és sűrítse be az elkevert
keményítővel. Tálalja külön a húshoz.
Ajánlott beállítás
Üzemmód: Automatikus programok
Program: Vad / Nyúlcomb
A program időtartama: kb. 55 perc
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Alternatív beállítás
Üzemmód: Sütőautomatika
Hőmérséklet: 180–200 °C
Szint: alulról az 1.
Sütési idő: 50–60 perc
Üzemmód: Alsó-/felső hő
Hőmérséklet: 200–220 °C
Szint: a 2. alulról
Sütési idő: 50–60 perc
Maghőmérséklet a húsmaghőmérő használatakor: 75-80 °C

Hús és szárnyas
Nyúlgerinc
Elkészítési idő: 70–80 perc
4 adaghoz
Hozzávalók
1 nyúlgerinc (kb. 750 g)
Só
Bors
50 g szeletelt húsos szalonna
2 babérlevél
6 borókabogyó
100 ml tejszín
3 ek vörösbor
150–400 ml húsleves
Étkezési keményítő
Tartozékok
Ínyenc sütő fedéllel
Elkészítés
Bőrözze le a nyúlgerincet és fűszerezze
be sóval és borssal. Tekerje körbe szalonna szeletekkel és tegye borókabogyóval és babérlevéllel együtt az
ínyenc sütőedénybe. Süsse lefedve kb.
20 percig.

Ajánlott beállítás
Üzemmód: Automatikus programok
Program: Vad / Nyúlgerinc
A program időtartama: kb. 50 perc
Alternatív beállítás
Üzemmód: Sütőautomatika
Hőmérséklet: 180–200 °C
Szint: alulról az 1.
Sütési idő: 45–55 perc
Üzemmód: Alsó-/felső hő
Hőmérséklet: 200–220 °C
Szint: a 2. alulról
Sütési idő: 45–55 perc + előmelegítés
Maghőmérséklet a húsmaghőmérő használatakor: 72-78 °C

Fordítsa meg a húst, adja hozzá a tejszínt és a húslevest és süsse fedő nélkül készre.
Vegye ki a húst. Öntse fel a pecsenyelevet vörösborral és vízzel és sűrítse be
az elkevert étkezési keményítővel.
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Hús és szárnyas
Házinyúl mustáros mártásban
Elkészítési idő: 95–105 perc
4-6 adaghoz
Hozzávalók
1,3 kg házi nyúlgerinc vagy -comb
Só
Fekete bors
3 ek dijoni mustár
100 g felkockázott húsos szalonna
30 g vaj
1 ek liszt
2 kockára vágott vöröshagyma
250 ml fehérbor
1 tk morzsolt kakukkfű
3 g crème fraîche
Tartozékok
Ínyenc sütő fedéllel
Elkészítés
Fűszerezze be a nyúl részeit sóval és
borssal és kenje meg 2 ek mustárral.
Hevítse fel egy sütőedényben vajban a
szalonna kockákat, adja hozzá a
nyúlhús darabokat és süsse elő a tűzhelyen mindegyik oldalát. Szórja meg liszttel. Adja hozzá a hagymakockákat, a
kakukkfüvet és a fehérbort és a sütőtérben fedő nélkül süsse meg.
Vegye ki a húsdarabokat. Adja a maradék mustárt, a crème fraîche-t, és
esetleg még némi vizet vagy húslevest
a pecsenyeléhez. Sűrítse be könnyedén
az elkevert keményítővel a pecsenyelevet.
Ajánlott beállítás
Üzemmód: Automatikus programok
Program: Vad / Házinyúl darabok
A program időtartama: kb. 35 perc
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Alternatív beállítás
Üzemmód: Hőlégkeverés plusz
Hőmérséklet: 170–190 °C
Szint: alulról az 1.
Párolási idő: 30–35 perc

Hús és szárnyas
Őzgerinc/Szarvasgerinc
Elkészítési idő: 100–120 perc + 24 óra érlelés
6 adaghoz
Hozzávalók
2 kg őz- vagy szarvasgerinc
1½–2 l író
8 borókabogyó
2 babérlevél
3 szem bors
Só
Bors
30 g folyékony vaj
100 g szeletelt húsos szalonna
125 ml vörösbor
500 ml víz
125 g tejföl vagy crème fraîche
Étkezési keményítő
6 felezett körte
6 tk vörösáfonya lekvár
Tartozékok
Ínyenc sütő
Elkészítés
Bőrözze le az őz- vagy szarvasgerincet.
Tegye a gerincet kb. 24 órára íróba,
többször fordítsa meg. Öblítse le hidegen a húst, nyomkodja szárazra. Fűszerezze sóval és borssal, kenje be vajjal
és fedje be a szalonna szeletekkel.
Tegye egy sütőedénybe, adja hozzá a
borókabogyót és a babérlevelet és
lefedve párolja kb. 15 percig. Adjon
hozzá egy kevés vörösbort, vizet és
crème fraîche-t, fedő nélkül párolja
tovább.

Öntse fel a pecsenyelevet a maradék
vörösborral, crème fraîchessel és vízzel,
sűrítse be könnyedén az elkevert
keményítővel és tálalja a kiszedett húshoz.
Melegítse fel egy kissé a körtéket, a
gömbölyű felükkel lefelé tegye a hús
köré és töltse meg őket vörösáfonya
dzsemmel.
Ajánlott beállítás
Üzemmód: Automatikus programok
Program: Vad \ Őzgerinc vagy Szarvas
gerinc
A program időtartama: kb. 50 perc
Alternatív beállítás
Üzemmód: Sütőautomatika
Hőmérséklet: 170–190 °C
Szint: alulról az 1.
Sütési idő: 40–70 perc
Üzemmód: Alsó-/felső hő
Hőmérséklet: 180–200 °C
Szint: alulról az 1.
Sütési idő: 40–70 perc
Maghőmérséklet a húsmaghőmérő használatakor: 70-78 °C
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Köretek és főzelékek
A titokzatos hősök
Egyedül az a tény, hogy majd naponta
élvezzük a burgonyát, a rizst, vagy a főtt
tésztát anélkül, hogy beleunnánk,
tanúskodik a közérzetünkre gyakorolt
nagy befolyásukról és egy egészséges,
ízletes táplálékról. Számtalan elkészítési
módjukkal sokkal többek ők, mint
egészséges kiegészítő ételek. Új és új
módokon frissítik fel étkeinket –
éppúgy, mint a zöldségek, amik egyre
sokszínűbb választékban jelennek meg
a piacon és a frissességgel és színpompával minden menünek csábító hangsúlyt kölcsönöznek.

Elkészítési tanácsok és információk
A mikrohullám ideális friss és fagyasztott zöldségek párolásához. A zöldség
megtartja friss, ropogós kinézetét és
természetes színét. A zöldségre
jellemző íz intenzíven megmarad, a
rövid párolási időknek köszönhetően a
vitaminvesztés csekély.
A zöldséghez és köretekhez személyenként körülbelül a következő mennyiséggel kell számolni:
–
–
–
–

200 g megtisztított zöldség
150 g hámozott burgonya
40–50 g száraz rizs
50–60 g száraz tészta

A zöldségnek fontos szerepe van a
táplálkozásban, gazdagon tartalmaz vitaminokat és ásványi anyagokat. Mindenekelőtt azonban szénhidrátokat is,
amelyek ballasztanyagként nélkülözhetetlenek. A héjhoz közeli rész gyakran
különösen vitamindús. Ezért a zöldséget csak a lehető legvékonyabban hámozza meg és mindenekelőtt egyben
mossa meg. Mosás előtt felvágva, a
zöldség felülete sokkal nagyobb lesz és
sok értékes anyag elvész.
A zöldséget csak rövid ideig mossa, ne
hagyja vízben állni. Az A B és C vitamincsoportok vízben oldódnak és ezáltal
nagyon érzékenyek.
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Köretek és főzelékek
Az A, D, E és K csoport vitaminjai zsírban oldódnak. A zöldségek elkészítésénél ez pl. a következőt jelenti:
a magas A vitamin tartalmú sárgarépát
némi zsírral együtt kell elkészíteni, hogy
az A vitamin az emberi szervezet
számára feldolgozható legyen.
A burgonya, tészta, rizs – mind köretek,
amelyek az ételek kísérői. A burgonyát
nem szétfövőként, enyhén szétfövőként
és szétfövőként kínálják. Az első inkább
burgonyasalátaként, sós-, héjában főttés sült burgonyaként használható fel.
Az enyhén szétfövők alkalmasak felfújtak /gratin készítéséhez. A szétfővő burgonyák több keményítőt tartalmaznak,
mint a többi fajta. Ezek leginkább gombócok, levesek, püré készítéséhez és
reszeléshez alkalmasak.
A rizs főzéskor kb. a háromszorosára
duzzad. A teljes rizs vagy a teljes kiőrlésű liszttel készült tészta 5–10 perccel
hosszabb főzési időt igényelnek, mint a
hámozott rizsből vagy világos lisztből
készült termékek.

Zöldség párolása mikrohullámmal
A megtisztított, előkészített zöldséget
tegye egy tálba. Adjon hozzá a frissessége és nedvességtartalma szerint 3–4
ek vizet és némi sót. A friss zöldség
több nedvességet tartalmaz; az eltárolt
zöldségeknél a valamelyest csekélyebb
nedvességtartalom némileg nagyobb
folyadék hozzáadással egyenlíthető ki.
A zöldséget lefedve 850 watton forralja
fel, majd csökkentse a teljesítményt 450
wattra és főzze tovább. A zöldséget a
főzés után kb. 2 percig hagyja állni a
hőmérséklet kiegyenlítődés miatt.
A különböző zöldségfajtákra vonatkozó
időadatokat a "Táblázat az ételek elkészítéséhez" fejezetben találja meg a
Használati- és szerelési utasításban.
A megadott idők friss zöldségek elkészítésénél érvényesek. Ugyanannyi
fagyasztott zöldség elkészítésénél az
idők a forralásnál kb. 3 perccel meghosszabbodnak. Minden adat
irányérték, amelyek az élelmiszerek kiindulási hőmérséklete és tulajdonságai
(frissesség, méret) szerint változhatnak.
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Töltött padlizsán
Elkészítési idő: 50–60 perc
4 adaghoz
Hozzávalók
3–4 padlizsán
Olaj
A töltelék hozzávalói
2 kockára vágott vöröshagyma
20 g vaj vagy olaj
300 g darált marhahús
250 g szeletelt csiperkegomba
200 g sűrített paradicsom
250 ml tejszín
Só
Bors
150 g reszelt Gouda sajt
Tartozékok
Serpenyő
Felfújt forma
Elkészítés
Vágja a padlizsánt hosszában 1 cm vastag szeletekre. Szórja meg a szeleteket
sóval és kb. 10 percig hagyja állni. A
szeleteket nyomkodja szárazra háztartási papírral és forró olajban röviden pirítsa meg. Tegye a szeleteket egy felfújt
formába egymás mellé.
A hagymát dinsztelje meg zsírban. A
darált húst pirítsa meg ebben barnára.
Adja hozzá a szeletelt csiperke gombát.
Keverje hozzá a sűrített paradicsomot,
tejszínt és fűszereket.
Ossza el a keveréket a padlizsánokon.
Szórja meg sajttal és süsse át.
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Ajánlott beállítás
Üzemmód: Hőlégkeverés plusz
Hőmérséklet: 170–190 °C
Szint: alulról az 1.
Párolási idő: 20–25 perc
Alternatív beállítás
Üzemmód: MH + Hőlégkeverés plusz
Teljesítmény/hőmérséklet: 300 W + 180
°C
Szint: alulról az 1.
Párolási idő: 15–18 perc

Köretek és főzelékek
Héjában sült burgonya
Elkészítési idő: 35 perc
4 adaghoz
Hozzávalók
4 sütni való burgonya (à kb. 190 g)
1 ek olaj
Só
Bors

Ajánlott beállítás
Üzemmód: Automatikus programok
Program: Köretek / Burgonya / Egészben sült krumpli
A program időtartama: kb. 30 perc

Tartozékok
Üvegtál

Alternatív beállítás
Előmelegítés:
Üzemmód: Hőlégkeverés plusz
Hőmérséklet: 200 °C

Elkészítés
Keverje össze az olajat sóval és borssal, dörzsölje be vele a burgonyákat és
egy villával szúrja meg többször.
Tegye a burgonyákat az üvegtálra,
tegye be az előmelegített sütőtérbe és
süsse meg.

1. párolási lépés
Üzemmód: MH + Hőlégkeverés plusz
Teljesítmény/hőmérséklet: 300 W + 200
°C
Szint: alulról az 1.
Párolási idő: 25–30 perc

Vágja fel hosszában a burgonyákat és
vajjal tálalja.
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Köretek és főzelékek
Karfiol mustáros mártásban
Elkészítési idő: 35–45 perc
4 adaghoz
Hozzávalók
1 fej karfiol
250 ml húsleves
100 ml tejszín
30 g vaj
20 g liszt
3 ek magos vagy édes mustár
Só
Bors
kevés cukor
Elkészítés
Szedje szét kis rózsákra a karfiolt, 3 ek
vízzel tegye egy tálba és lefedve 850
watton kb. 6 percig és azután 450
watton további kb. 10 percig párolja.
Öntse le róla a vizet.
Gyúrja össze a lisztet és a vajat sima
gombóccá. Tegye a húslevessel, tejszínnel, mustárral és fűszerekkel egy
tálba és lefedve 850 watton kb. 5 percig
főzze. A mártást jól keverje össze.
Kínálja a mártást külön a karfiolhoz vagy öntse le a rózsákat.
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Ajánlott beállítás
1. párolási lépés
Üzemmód: Mikrohullámú
Teljesítmény: 850 W
Szint: alulról az 1.
Sütési idő: 6 perc
2. párolási lépés
Üzemmód: Mikrohullámú
Teljesítmény: 450 W
Szint: alulról az 1.
Sütési idő: 10 perc
3. párolási lépés:
Üzemmód: Mikrohullámú
Teljesítmény: 850 W
Szint: alulról az 1.
Sütési idő: 5 perc

Köretek és főzelékek
Morzsás zöldbab pirítva
Elkészítési idő: 35–45 perc
6 adaghoz
Hozzávalók
500 g zöldbab (mélyhűtött)
3 kockára vágott paradicsom
2–3 ek olaj
50 g zsemlemorzsa
Só
Fekete bors
1 tk morzsolt kakukkfű
Tartozékok
lapos felfújt forma
Elkészítés
Tegye a babot 3 ek vízzel és egy kevés
sóval egy tálba és lefedve 850 watton
kb. 5 percig, majd azután 450 watton
további kb. 8 percig főzze ne túl
puhára, csepegtesse le és tegye egy
felfújt formába.

Ajánlott beállítás
1. párolási lépés
Üzemmód: Mikrohullámú
Teljesítmény: 850 W
Szint: alulról az 1.
Sütési idő: 5 perc
2. párolási lépés
Üzemmód: Mikrohullámú
Teljesítmény: 450 W
Szint: alulról az 1.
Sütési idő: 8 perc
3. párolási lépés:
Üzemmód: Grill
Hőmérséklet: 3-as fokozat
Szint: a 2. alulról
Sütési idő: 10–15 perc + 5 perc előmelegítés

A paradicsom kockákat keverje össze
olajjal, zsemlemorzsával és fűszerekkel.
Tegye rá a babra és süsse át aranybarnára.
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Köretek és főzelékek
Csőben sült cikória
Elkészítési idő: 50–60 perc
4 adaghoz
Hozzávalók
8 kis cikória
Só
8 szelet főtt sonka
8 szelet sajt
50 ml tejszín
Só
Bors, frissen őrölt
50 g zsemlemorzsa
1 ek vaj
Tartozékok
Főzőedény
Felfújt forma
Elkészítés
Pucolja meg a cikóriát, távolítsa el a
torzsáját és blansírozza a cikóriát kb. 5
percig forrásban lévő sós vízben. Felezze el a sonkát és a sajtszeleteket. Vágja
félbe a cikóriát, először a sonkával,
majd a sajttal tekerje körbe és tegye
egy felfújt formába.
Keverje össze a tejszínt sóval és borssal, öntse a cikóriára és fedő nélkül
süsse meg.
Pirítsa meg a zsemlemorzsát felhevített
vajban aranybarnára, szórja rá a
cikóriára és tálalja.
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Ajánlott beállítás
Üzemmód: Alsó-/felső hő
Hőmérséklet: 190–210 °C
Szint: alulról az 1.
Sütési idő. 20–30 perc + előmelegítés
Alternatív beállítás
Üzemmód: Hőlégkeverés plusz
Hőmérséklet: 170–190 °C
Szint: alulról az 1.
Párolási idő: 20–30 perc

Köretek és főzelékek
Gnocchi
Elkészítési idő: 35–45 perc
4 adaghoz
Hozzávalók
250 ml tej
250 ml víz
¹/₂ tk só
250 g kemény búzadara
2 tojássárgája
20 g vaj
100 g reszelt emmentáli vagy gouda
sajt
Tartozékok
lapos felfújt forma
Elkészítés
Keverje össze egy tálban a tejet, vizet,
sót és a grízt. Lefedve 850 watton kb. 6
percig, majd azután 150 watton kb. 10
percig hagyja ázni.

Ajánlott beállítás
1. párolási lépés
Üzemmód: Mikrohullámú
Teljesítmény: 850 W
Szint: alulról az 1.
Sütési idő: 6 perc
2. párolási lépés
Üzemmód: Mikrohullámú
Teljesítmény: 150 W
Szint: alulról az 1.
Sütési idő: 10 perc
3. párolási lépés:
Üzemmód: Grill
Hőmérséklet: 3-as fokozat
Szint: alulról az 1.
Sütési idő: 10 perc + 5 perc előmelegítés

Keverje hozzá a tojássárgákat. Csípjen
le a tésztából nokedliket két, forró vízbe
merített ek-lal. Tegye a nokedliket
egymástól elkülönítve egy lapos kizsírozott felfújt formába.
Szórja meg sajttal, tegyen rá vajdarabkákat és fedő nélkül az előmelegített
grill alatt kb. 10 percig süsse át
aranysárgára.
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Köretek és főzelékek
Gratinírozott fűszeres spätzle
Elkészítési idő: 45–55 perc
4-5 adaghoz
Hozzávalók
500 g liszt
200 ml víz
5 tojás
Só
3 ek vegyes, összevágott növény (pl.
petrezselyem, metélőhagyma, turbolya)
3 vöröshagyma
2 ek étkezési olaj
200 g reszelt sajt
Tartozékok
Főzőedény
Felfújt forma
Elkészítés
Keverje a lisztet, a tojásokat, vizet, sót
és a növényeket egy sűrű tésztává.
Kaparja a tésztát a deszkáról forrásban
lévő sós vízbe vagy használjon ehhez
szaggatót. A spätzle-t nagyságtól
függően kb. 3–5 percig főzze és hagyja
jól lecsepegni.
Hámozza meg a hagymát, vágja karikákra és olajban pirítsa meg.
Tegye a spätzle-t, a hagymát és a sajtot
rétegenként váltakozva egy kizsírozott
felfújt formába, az utolsó réteg a sajt
legyen. Azután süsse aranybarnára.
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Ajánlott beállítás
Üzemmód: Alsó-/felső hő
Hőmérséklet: 190–210 °C
Szint: alulról az 1.
Sütési idő. 15–20 perc + előmelegítés
Alternatív beállítás
Üzemmód: Hőlégkeverés plusz
Hőmérséklet: 170–190 °C
Szint: alulról az 1.
Párolási idő: 20–25 perc

Köretek és főzelékek
Uborka mártásvariációkkal
Elkészítési idő: 20–25 perc
4 adaghoz
Hozzávalók
2 kígyó- vagy salátának való uborka (à
300 g)
A kapros mártás hozzávalói
100 g crème fraîche
2 tk összevágott kapor
Só
A tárkonymártás hozzávalói
100 g crème fraîche
200 ml tejszín
200 ml zöldségleves
2 tk aprított tárkony
Só
Bors

Ajánlott beállítás
Uborka:
Üzemmód: Mikrohullámú
Teljesítmény: 850 W
Szint: alulról az 1.
Sütési idő: 5 perc
Tárkonymártás:
Üzemmód: Mikrohullámú
Teljesítmény: 850 W
Szint: alulról az 1.
Sütési idő: 5 perc

Elkészítés
Hámozza meg az uborkákat, ha úgy
kívánja. Hosszában felezze el és kaparja ki a magokat egy tk-lal. Vágja az
uborkákat ½ cm vastag csíkokra. Tegye
egy tálba és lefedve 850 watton kb. 5
percig párolja.
A kapros mártáshoz a crème fraîche-t
keverje össze kaporral és sóval. A
megpárolt uborkákat öntse le a
mártással.
A tárkonymártáshoz a crème fraîche-t
keverje össze tejszínnel, zöldséglevessel, tárkonnyal, sóval és borssal. Fedő
nélkül 850 watton kb. 5 percig párolja.
A párolt uborkákat öntse le a mártással.

149

Köretek és főzelékek
Sajtos burgonyagratin
Elkészítési idő: 60–70 perc
4 adaghoz
Hozzávalók
500 g burgonya, lisztesen fövő, hámozott
250 ml tejszín
125 g crème fraîche
150 g reszelt Gouda sajt
1 gerezd fokhagyma
Só
Fekete bors
Szerecsendió
Tartozékok
Felfújt forma  24 cm
Elkészítés
Vágja a burgonyát vékony szeletekre.
Keverje össze a sajt 2/3 részével.
Tegye egy kizsírozott, fokhagymagerezddel bedörzsölt felfújt formába.
Keverje össze a tejszínt, crème fraîchet, sót, borsot és a szerecsendiót és öntse egyenletesen a burgonyára. Szórja
meg a maradék sajttal és fedő nélkül
süsse aranybarnára.
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Ajánlott beállítás
Üzemmód: Automatikus programok
Program: Felfújt / gratin \ Burgonyagratin \ magasság ...
A program időtartama: kb. 44 perc
Alternatív beállítás
Üzemmód: MH + Hőlégkeverés plusz
Teljesítmény/hőmérséklet: 300 W + 180
°C
Szint: alulról az 1.
Elkészítési idő: 35–45 perc
Üzemmód: Alsó-/felső hő
Hőmérséklet: 180–200 °C
Szint: alulról az 1.
Párolási idő: 45–55 perc
Tanács
Kalóriaszegény változat: tegyen 750 g
burgonyaszeletet egy kizsírozott felfújt
formába. Fűszerezze sóval és borssal,
öntsön rá 250 ml zöldséglevest és a
fentiek szerint főzze meg. Kb. 10 perccel a főzési idő lejárta előtt szórjon rá
kb. 3 ek. reszelt parmezán sajtot.

Köretek és főzelékek
Karalábé-zsázsa gratin
Elkészítési idő: 70–80 perc
4 adaghoz
Hozzávalók
800 g karalábé
Zsír a formához
2 kockára vágott mogyoróhagyma
100 g kenyérszalonna
2 ek olaj
200 ml zöldségleves
150 g crème fraîche
Bors, frissen őrölt
Őrölt szerecsendió
80 g reszelt sajt
1 kis doboz zsázsa
Tartozékok
Felfújt forma
Főzőedény

Ajánlott beállítás
Üzemmód: Hőlégkeverés plusz
Hőmérséklet: 170–190 °C
Szint: alulról az 1.
Párolási idő: 40–50 perc
Alternatív beállítás
Üzemmód: Alsó-/felső hő
Hőmérséklet: 190–210 °C
Szint: alulról az 1.
Sütési idő: 40–50 perc
Tanács
A gratin köretként illik rántott szelethez,
sült kolbászhoz vagy burgonyához.

Elkészítés
Hámozza meg a karalábét, vágja kb. 1
cm vastag szeletekre és rétegelje laposan egy kizsírozott felfújt formába.
A reggelihez való szalonnát kockázza
fel és a mogyoróhagymával együtt olajban pirítsa meg. Öntse hozzá a húslevest, ízesítse crème fraîchessel, valamint borssal és szerecsendióval.
Tegye a mártást a karalábéra, szórja
meg sajttal és süsse aranybarnára.
Szórja a zsázsát a gratinra és tálalja.
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Köretek és főzelékek
Kelbimbó gratin
Elkészítési idő: 75–85 perc
4 adaghoz
Hozzávalók
750 g kelbimbó, tisztított
250 g kockára vágott paradicsom
250 ml zöldségleves
150 g fűszeres lágy sajt
Só
Bors
Szerecsendió
100 g reszelt Gouda sajt
Tartozékok
Felfújt forma
Főzőedény
Elkészítés
Tegye a kelbimbót 5 ek vízzel és egy
kevés sóval egy tálba és lefedve 850
watton kb. 3 percig, majd azután 450
watton további kb. 9 percig párolja ropogósra, majd csepegtesse le.
A kelbimbót és a kockára vágott paradicsomot tegye egy lapos felfújt formába
és keverje össze.
Melegítse fel a húslevest, olvassza fel
benne kevergetés közben a lágy sajtot.
Szerecsendióval és borssal fűszerezze
és öntse a zöldségre. Szórja meg sajttal
és fedő nélkül süsse át.
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Ajánlott beállítás
1. párolási lépés
Üzemmód: Mikrohullámú
Teljesítmény: 850 W
Szint: alulról az 1.
Sütési idő: 3 perc
2. párolási lépés
Üzemmód: Mikrohullámú
Teljesítmény: 450 W
Szint: alulról az 1.
Sütési idő: 9 perc
3. párolási lépés:
Üzemmód: Hőlégkeverés plusz
Hőmérséklet: 170–190 °C
Szint: alulról az 1.
Elkészítési idő: 35–45 perc

Köretek és főzelékek
Ínyenc burgonya
Elkészítési idő: 65–75 perc
8 adaghoz
Hozzávalók
1,2 kg hámozott burgonya, nem
szétfövő
1 tk morzsolt rozmaring
2 tk morzsolt kakukkfű
1 tk morzsolt zsálya
esetleg 6 gerezd fokhagyma
Só
Bors
6 ek olívaolaj
Tartozékok
Üvegtál
Elkészítés
A hámozott burgonyát negyedelje fel,
ossza el laposan az üvegtálon. A
növényeket és fűszereket, esetleg a fokhagymát tegye olajjal együtt a burgonyára, keverje össze és fedő nélkül
süsse aranybarnára. Közben fordítsa
meg.

Ajánlott beállítás
Üzemmód: Hőlégkeverés plusz
Hőmérséklet: 150–170 °C
Szint: alulról az 1.
Párolási idő: 50–60 perc
Alternatív beállítás
Üzemmód: MH + Hőlégkeverés plusz
Teljesítmény/hőmérséklet: 300 W + 180
°C
Szint: alulról az 1.
Párolási idő: 40–50 perc
Tanács
A burgonyát csak olajjal, sóval és borssal süsse meg és vargánya-pestoval
tálalja. Ehhez 50 g szárított vargányát
150 ml vízben kb. 15 percig hagyjon állni, öntse le, csepegtesse le és 150 ml
olaj, 2 ek tökmagolaj, 2 ek aprított petrezselyem, 75 g reszelt pecorino vagy
parmezán és 1 tk só hozzáadása közben készítsen belőle pürét.
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Köretek és főzelékek
Spanyol bab-gratin
Elkészítési idő: 65–75 perc
4 adaghoz
Hozzávalók
400 g zöldbab
Só
2 kis doboz fehér lóbab (310 g)
1 doboz Kidney bab (400 g)
2 durvára vágott vöröshagyma
2 gerezd szétnyomott fokhagyma
300 g koktél paradicsom
10 zöld olíva
1 doboz darabos paradicsom (400 g)
3 ek olívaolaj
Bors, durván őrölve
Cukor
1 ek vegyes, őrölt fűszer (pl. kakukkfű,
oregano, rozmaring)
100 g reszelt manchego-sajt
Tartozékok
Felfújt forma kb. 20 x 30 cm
Elkészítés
Mossa meg a zöldbabot, pucolja meg,
100 ml vízzel és egy kevés sóval tegye
egy tálba és lefedve 850 watton kb. 8
percig párolja. A zöldbabot, lóbabot és
a Kidney-babot csepegtesse le.
Hámozza le a hagymát és a fokhagymát, a hagymát vágja nagy kockákra,
a fokhagymát pedig nyomja szét. Mossa meg a paradicsomot, az olívát csepegtesse le. A darabos paradicsomot
keverje össze olajjal, ízesítse sóval, borssal, cukorral és fűszerekkel, keverje
össze a zöldséggel és tegye egy felfújt
formába.
Szórja meg sajttal és süsse meg.
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Ajánlott beállítás
1. párolási lépés
Üzemmód: Mikrohullámú
Teljesítmény: 850 W
Szint: alulról az 1.
Sütési idő: 8 perc
2. párolási lépés
Üzemmód: Hőlégkeverés plusz
Hőmérséklet: 160 °C
Szint: alulról az 1.
Párolási idő: 25–30 perc
Alternatív beállítás
1. párolási lépés
Üzemmód: Mikrohullámú
Teljesítmény: 850 W
Szint: alulról az 1.
Sütési idő: 8 perc
2. párolási lépés
Üzemmód: Alsó-/felső hő
Hőmérséklet: 180 °C
Szint: alulról az 1.
Sütési idő. 20–25 perc + előmelegítés

Köretek és főzelékek
Paradicsomos rizottó
Elkészítési idő: 60 perc
4-6 adaghoz
Hozzávalók
1 vörös hagyma
125 g chorizo (spanyol szalámi)
1 cukkíni
100 g Kalamata olíva, (fekete) magozott
2¹/₂ ek olívaolaj
1 doboz paradicsom felvágva (400 g)
375 ml tyúkhúsleves
200 g Arborio rizs
30 g vaj
50 g reszelt parmezán sajt
2 ek összevágott petrezselyem
2 ek metélőhagyma, aprítva
60 g kecskesajt
50 g bazsalikomlevél, tépett
Olívaolaj
Tartozékok
Fedeles felfújt forma (mikrohullámozható)
Elkészítés
Hámozza le a hagymát. A hagymát, a
chorizot és a cukkínit vágja apró kockákra. Vágja finomra az olívát. Tegye a
hagymát, a chorizot és az olívaolajat
egy mikrohullámhoz alkalmas formába
és párolja meg.

selymet, olívát és metélő hagymát kell
belekeverni és kecskesajttal és bazsalikommal köríteni.
Ajánlott beállítás
Üzemmód: Automatikus programok
Program: Köretek / Rizs / Rizottó
A program időtartama: kb. 30 perc
Alternatív beállítás
1. párolási lépés
Üzemmód: Mikrohullámú
Teljesítmény: 850 W
Szint: alulról az 1.
Sütési idő: 3 perc
2. párolási lépés
Üzemmód: Mikrohullámú
Teljesítmény: 850 W
Szint: alulról az 1.
Sütési idő: 8 perc
3. párolási lépés:
Üzemmód: Mikrohullámú
Teljesítmény: 850 W
Szint: alulról az 1.
Párolási idő: 8–10 perc

A paradicsomot, a húslevest és a rizst
adja hozzá, fedje le és párolja tovább.
Adja hozzá a cukkínit, jól keverje meg
és párolja tovább.
A párolást követően 2 percig hagyja a
rizottót állni, azután adja hozzá a vajat
és a parmezánt. A tálalás előtt petrez-
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Köretek és főzelékek
Cukkíni csőben sütve
Elkészítési idő: 45–55 perc
4 adaghoz
Hozzávalók
2 cukkíni
1 vöröshagyma, finomra kockázva
10 g vaj
1 tk oregano vagy majoranna, finomra
aprítva
1 szelet pirítós kenyér, finomra kockázva
200 g juhsajt
1 ek zsíros tejföl
Só
Fekete bors
Tartozékok
Főzőedény
Felfújt forma
Elkészítés
A cukkínit vágja félbe vízszintesen, vájja
ki a belsejét egy tk-lal és kissé darabolja össze. Dinsztelje meg a hagymát vajban, adja hozzá a cukkíni belsejét és a
fűszereket.
A juhsajtot morzsolja nagy darabokra és
keverje össze a tejföllel. Adja a pirítós
kockákkal együtt a hagymás-cukkínis
keverékhez. Fűszerezze sóval és borssal.
A cukkíni feleket tegye egy felfújt formába, a tölteléket ossza el a felekben
és fedő nélkül süsse át.
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Ajánlott beállítás
Üzemmód: Hőlégkeverés plusz
Hőmérséklet: 170–190 °C
Szint: alulról az 1.
Párolási idő: 25–30 perc
Alternatív beállítás
Üzemmód: MH + Hőlégkeverés plusz
Teljesítmény/hőmérséklet: 300 W + 180
°C
Szint: alulról az 1.
Párolási idő: 20–25 perc

Mártások és Chutney-k
Minden jó fentről jön
A spárga kimondottan igényli, az édességek ezáltal más jelleget kapnak és a
húsokra és a halakra is szívesen "teszünk valamit": a mártásokról van szó.
Mindegy, hogy a klasszikusok, mint a
hollandi mártás, vagy új fantáziadús alkotások – egy ízletes mártás sok
fogásnál a pont az i-re. Azt variálni azt
jelenti, hogy egy ételnek minden esetben új karaktert kölcsönzünk. Ma tejszínesen, holnap borsosan, egyszer
gyümölcsösen, másszor egy "löket" –
rafinériával lehet enni.

Sok étel igényli a pikáns kiegészítést.
Mindenfajta mártást, hidegen, vagy melegen adnak a húshoz, szárnyashoz, vagy halhoz. Az édesen pikáns, vagy
másszor lágyabb chutneykat, amik eredetileg Indiából érkeztek, szívesen eszik
grillételekhez, vagy hirtelen sültekhez. A
mártások és chutneyk számtalan variációja kínálja a kedvenc ételeink i-jére a
pontot.
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Mártások és Chutney-k
Paprikás-chilis mártás
Elkészítési idő: 40–55 perc
4 adaghoz
Hozzávalók
2 piros színű paprika
1 kis piros chilipaprika
200 g koktél paradicsom
2 vöröshagyma
2 gerezd fokhagyma
2 ek étkezési olaj
1 tk barna cukor
200 ml paradicsomlé
Só
Bors, frissen őrölt
Pirospaprika
Elkészítés
Mossa meg, felezze meg és magozza ki
a paprikákat és chilipaprikákat. A paprikákat vágja darabokra, a chilipaprikákat apró kockákra.
Hámozza le a hagymát és a fokhagymát, a hagymát kockázza fel, a fokhagymát nyomja szét. Tegye olajjal és
barna cukorral egy tálba és lefedve 850
watton kb. 8 percig dinsztelje.
Öntse hozzá a paradicsomlét és párolja
további 6 percig 850 watton.
A mártást ízesítse fűszerekkel.
A mártás különlegesen finom az "al
dente"- párolt tésztához vagy kis pirított
burgonyához.
Ajánlott beállítás
1. párolási lépés
Üzemmód: Mikrohullámú
Teljesítmény: 850 W
Szint: alulról az 1.
Sütési idő: 8 perc
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2. párolási lépés
Üzemmód: Mikrohullámú
Teljesítmény: 850 W
Szint: alulról az 1.
Sütési idő: 6 perc

Mártások és Chutney-k
Mangós chutney
Elkészítési idő: 60–70 perc
2 üveghez à 400 ml
Hozzávalók
4 kemény, éretlen mangó (kb. 1,5 kg)
1 darab friss gyömbér (kb. 40 g)
4 kis piros chilipaprika
3 zöldcitrom
100 ml almaecet
150 g nádcukor
Elkészítés
A mangókat hámozza meg és vágja le a
húsát a magról. Mérjen ki 750 g
gyümölcshúst és vágja ½ cm nagyságú
kockákra.
Hámozza meg a gyömbért és vágja
vékony csíkokra, a chilipaprikákat felezze meg, magozza ki, gondosan öblítse
le és vágja nagyon vékony csíkokra.
A lime levét nyomja ki, 75 ml-t mérjen ki
és keverje össze az ecettel.
Tegye a mangót és a cukrot egy tálba
és lefedve 850Watton kb. 8 percig
párolja.

Ajánlott beállítás
1. párolási lépés
Üzemmód: Mikrohullámú
Teljesítmény: 850 W
Szint: alulról az 1.
Sütési idő: 8 perc
2. párolási lépés:
Üzemmód: Mikrohullámú
Teljesítmény: 450 W
Szint: alulról az 1.
Sütési idő: 30 perc
3. párolási lépés:
Üzemmód: Mikrohullámú
Teljesítmény: 450 W
Szint: alulról az 1.
Párolási idő: 10–18 perc
Tanács
Ez a chutney elkészíthető sárgabarackkal, vagy mangó és sárgabarack keverékéből is.

Adja hozzá a gyömbért és a chilipaprikát és 450 watton kb. 30 percig
párolja tovább.
Adja hozzá az ecet-lime keveréket és
ismét 450 watton kb. 10 percig főzze.
Ha a massza még túl folyékony, főzze
fedő nélkül további 5–8 percig.
Töltse forrón az üvegekbe és kihűlés
után tegye a hűtőszekrénybe.
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Mártások és Chutney-k
Szilvás chutney
Elkészítési idő: 60–70 perc
2 üveghez à 400 ml
Hozzávalók
750 g magozott szilva
50 ml víz
200 g barna cukor
¹/₂ tk őrölt gyömbér
½ tk szerecsendió-virág
1 kandírozott vastagabb gyömbér, kockákra vágva
50 g mazsola
2 ek ecet kivonat
Elkészítés
Vágja a szilvát darabokra, tegye a vízzel, cukorral, fűszerekkel, gyömbérszilvával és mazsolával egy tálba és lefedve 850 watton kb. 10 percig, majd
azután 450 watton további 30–40 percig főzze, amíg a massza be nem
sűrűsödik.
Adjon hozzá ecetet, majd lefedve
további kb. 10 percig 450 watton hagyja lassan főni.
A chutney-nak forrón igazán erősen
fűszeres ízűnek kell lennie, mivel a
kihűléskor az íz enyhébb lesz.
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Ajánlott beállítás
1. párolási lépés
Üzemmód: Mikrohullámú
Teljesítmény: 850 W
Szint: alulról az 1.
Sütési idő: 10 perc
2. párolási lépés
Üzemmód: Mikrohullámú
Teljesítmény: 450 W
Szint: alulról az 1.
Párolási idő: kb. 30–40 perc
3. párolási lépés:
Üzemmód: Mikrohullámú
Teljesítmény: 450 W
Szint: alulról az 1.
Sütési idő: 10 perc
Tanács
Pikáns köret a röviden megsütött vagy
grillezett marha- vagy sertéshúshoz vagy szárnyashoz.

Mártások és Chutney-k
Cukkínis-narancsos chutney
Elkészítési idő: 40–50 perc
2 üveghez à 400 ml
Hozzávalók
1 cukkíni
1 hagyma
2 gerezd fokhagyma
1 alma
1 narancs
100 ml fűszeres ecet
200 g kandiscukor
1 tk só
1 tk mustármag
1 késhegynyi őrölt fahéj
½ tk őrölt curry
½ tk rózsaszínű bors
Elkészítés

Ajánlott beállítás
1. párolási lépés
Üzemmód: Mikrohullámú
Teljesítmény: 850 W
Szint: alulról az 1.
Sütési idő: 5 perc
2. párolási lépés
Üzemmód: Mikrohullámú
Teljesítmény: 600 W
Szint: alulról az 1.
Párolási idő: 10–12 perc
Tanács
A chutney különösen jól illik a grillhúshoz és a hirtelen sültekhez.

Mossa meg a cukkínit és pucolja meg.
Hámozza le a hagymát és a fokhagymát. Nyomja szét a fokhagymát. Az
almát és a narancsot hámozza meg,
vágja a cukkínivel és a hagymával
együtt kockákra.
Tegye az ecetet és a kandiscukrot egy
üvegtálba és hevítse 850 watton 5 percig. Adja hozzá a zöldséget, a gyümölcsöt és a fűszereket és lefedve kb. 10
percig 600 watton főzze.
Töltse a chutneyt üvegekbe és zárja le
légmentesen.
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Pikáns csemegék
Csemegék gyorsan és egyszerűen
A pizzák, tarték, pástétomok és társaik
sokak számára a vitathatatlan favoritok
minden alkalomra – akár mint laktató
ebéd a családi asztalnál, a parti büfénél,
vagy nassolás a játék közben vagy a televízió előtt töltött estéken. Egyszer a
lágy tésztából készült keverék az ízletes
díszítéssel, máskor a klasszikus receptektől történő fantáziadús eltérés – a
pikáns csemegék illatozva élesztik
vágyainkat, és egy kis ötletességgel mindig újra variálhatók.
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Elkészítési ötletek
Ebben a fejezetben van néhány olyan
recept, amelyek egy komplett ételt mutatnak be, és vannak olyanok, amelyek
apróságokként kínálkoznak a borhoz és
sörhöz.
Néhány hozzávalóval a készletből a
pikáns apróságok gyorsan elvarázsolhatók.
Sok közülük előkészíthető és nem kell
az utolsó pillanatban kapkodni, amikor
jönnek az első vendégek.

Pikáns csemegék
Török kenyér joghurttal
Elkészítési idő: 130–140 perc
8 adaghoz
Hozzávalók
¹/₂ kocka élesztő (21 g)
200 ml langyos tej
1 tojás
100 g joghurt
2 ek étkezési olaj
2 tk cukor
¹/₂ tk sütőpor
450 g liszt
1 tk só

Ajánlott beállítás
Üzemmód: Alsó-/felső hő
Hőmérséklet: 190–210 °C
Szint: a 2. alulról
Sütési idő. 12–14 perc + előmelegítés
Alternatív beállítás
Üzemmód: Hőlégkeverés plusz
Hőmérséklet: 170–190 °C
Szint: a 2. alulról
Sütési idő. 12–14 perc + előmelegítés

Tartozékok
Sütőpapír
Üvegtál
Elkészítés
Oldja fel az élesztőt tejben, keverje össze tojással, joghurttal, olajjal, cukorral,
sütőporral, liszttel és sóval és lefedve
egy meleg helyen kb. 60 percig hagyja
kelni.
Ossza el a tésztát 8 adagra, nyújtsa ki
lapos kenyerekké és a sütőpapírral kibélelt üvegtálon süsse aranybarnára.
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Pikáns csemegék
Sajtos pogácsa
Elkészítési idő: 15–35 perc
100 darabhoz
A tészta hozzávalói
150 g liszt
125 g reszelt gouda sajt
2 tojássárgája
125 g vaj

Ajánlott beállítás
Üzemmód: Hőlégkeverés plusz
Hőmérséklet: 170–190 °C
Szint: 2. és 3. alulról
Sütési idő. 12–17 perc + előmelegítés

A bekenéshez
tojásfehérje

Alternatív beállítás
Üzemmód: Alsó-/felső hő
Hőmérséklet: 190–210 °C
Szint: a 2. alulról
Sütési idő. 12–17 perc + előmelegítés

A beszóráshoz
kömény
reszelt sajt
mák
Szezámmag
Pirospaprika
Tartozékok
Sütőpapír
Üvegtálak
Elkészítés
Gyúrja össze a lisztet, a sajtot, a
tojássárgáját és a vajat sima tésztává.
Hűtse a tésztát kb. 60 percig, majd liszttel beszórt felületen nyújtsa ki 3 mm
vastagságúra.
Szaggassa ki a pogácsákat és tegye a
sütőpapírral kibélelt üvegtálra.
Kenje be a pogácsákat tojásfehérjével,
szórja meg köménnyel, mákkal, szezámmaggal, őrölt paprikával vagy sajttal és süsse aranysárgára.
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Tanács
Változatok: Sajtos csiga Ehhez nyújtsa
ki a tésztát, vágja kb. 10 cm széles
csíkokra. Szórjon a tésztacsíkokra
köményt vagy őrölt mandulát és sajtot
vagy őrölt mandulát, sajtot és oreganot
vagy őrölt mandulát, finomra kockázott
sajtot és finomra kockázott sonkát vagy
aprított pisztáciamagot és reszelt sajtot.
A csíkokat a töltelékkel együtt tekerje
fel szorosan, enyhén fagyassza le, és
vágja legfeljebb 1 cm vastag szeletekre.
A szeleteket tegye a sütőpapírral kibélelt üvegtálra és a megadottak szerint
süsse meg.

Pikáns csemegék
Sajtos-sonkás muffin
Elkészítési idő: 40–50 perc
8 adaghoz
Hozzávalók
50 g vaj
2 tojás
1 tk édesnemes pirospaprika
150 g natúr joghurt
220 g liszt
3 tk sütőpor
60 g kockára vágott sonka
2 ek metélőhagyma csövecske
75 g reszelt gouda sajt

Ajánlott beállítás
Üzemmód: Hőlégkeverés plusz
Gyors felfűtés: ki
Hőmérséklet: 150–170 °C
Szint: alulról az 1.
Párolási idő: 20–25 perc

Tartozékok
8 muffin forma  7 cm
Elkészítés
Keverje a vajat krémesre. Adja hozzá a
tojásokat, a pirospaprika port és a joghurtot, majd keverje össze.
Keverje hozzá a sütőporral elkevert lisztet. Végül adja hozzá a sonkakockákat, a metélőhagymát és a sajtot.
Ossza el a masszát az muffin formákban és fedő nélkül süsse aranysárgára.
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Pikáns csemegék
Pizza variációk
Elkészítési idő: 70–80 perc
1 kerek pizzához,  30 cm való mennyiségek:
A tészta hozzávalói
125 g liszt
10 g élesztő
¼ tk só
1 ek olaj
70–80 ml langyos víz
A Margherita pizza töltelékének
hozzávalói
250 g szeletelt paradicsom
150 g szeletelt mozarella
Olívaolaj
Oregano
Pizza apúliai módra töltelékének
hozzávalói
300 g vékonyra szelt hagyma
Só
Rozmaring
4 ek olívaolaj
A vegetáriánus pizza töltelékének
hozzávalói
150 g brokkoli rózsa, előpárolva
150 g szeletelt csiperkegomba
50 g előpárolt póréhagyma karika
150 g kis darabokra vágott mozzarella
A paprikás pizza hozzávalói
Egy-egy fél piros, sárga és zöld színű
megpucolt és csíkokra vágott paprika
2 szeletelt paradicsom
100 g durvára reszelt ementáli
A lazacos pizza hozzávalói
200 g darabokra vágott lazacfilé
2–3 csíkokra vágott füstölt lazacszelet
3 keményre főzött, negyedelt tojás
¹/₂ tk oregano
100 g reszelt Gouda sajt
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A pórés-gorgonzolás pizza
hozzávalói
2 ek dióolajban dinszteljen meg 400 g
póréhagymát
Só
Bors
adjon hozzá 100ml fehér bort
150 g kis darabokra vágott gorgonzola
A ricottás-bazsalikomos pizza
hozzávalói
30 g ricottát, vagy túrót
50 ml tejszínnel keverjen el
2 tojás
1 ek dióolaj
Só
Bors
adjon hozzá 1 ek csíkokra vágott
bazsalikomot és kenje a tésztára
osszon el rajta 2 kockára vágott paradicsomot
osszon el rajta 100 g felkockázott gorgonzolát
Tartozékok
Üvegtál
altenatívaként kerek sütőforma  27 cm
Elkészítés
Gyúrja össze a lisztet, az élesztőt, a sót,
az olajat és a vizet sima tésztává. Szobahőmérsékleten kb. 20 percig hagyja
kelni.
Gyúrja át a tésztát röviden még egyszer, azután nyújtsa ki egy liszttel beszórt felületen kör alakúra ( 27-30
cm), tegye a kizsírozott üvegtálra vagy a
kerek sütőformára.

Pikáns csemegék

Kenje meg a pizzaalapot átpasszírozott
paradicsommal, fűszerezze sóval, borssal és oreganoval.
Tegyen rá tetszés szerinti feltétet és
azonnal süsse meg.
Calzone készítéséhez nyújtson ki belisztezett felületen egy kerek formát (
30 cm). Az egyik felére a tésztának rakja
rá az előkészített tölteléket. A másik
felét úgy hajtsa rá, hogy egy félkör
keletkezzen. Jól nyomkodja össze a
széleit. Tegye a calzonét a kizsírozott
üvegtálra vagy a kerek sütőformára, kenje meg a tetejét tejjel és süsse
aranysárgára

Üzemmód: Alsó-/felső hő
Hőmérséklet: 170–190 °C
Szint: alulról az 1.
Sütési idő: 25–30 perc + előmelegítés
Tanács
Ha az egész üvegtálat ki akarja rakni pizza tésztával, duplázza meg a
mennyiségeket. Használja akkor a
sütéshez a hőlégkeverés plusz vagy a
felső-alsó sütés üzemmódot. A sütési
idő ezeknél az üzemmódoknál 30–40
perc.

Ajánlott beállítás
Üzemmód: Automatikus programok
Program: Pizza, Quiche / friss / Kerek
sütőforma vagy Üvegtál / vastag feltét
vagy normál feltét
Üvegtál:
A program időtartama:
normál feltét: kb. 52 perc
vastag feltét: kb. 62 perc
Kerek sütőforma:
A program időtartama:
normál feltét: kb. 42 perc
vastag feltét: kb. 55 perc
Alternatív beállítás
Üzemmód: Hőlégkeverés plusz
Hőmérséklet: 170–190 °C
Szint: a 2. alulról
Sütési idő: 30–35 perc + előmelegítés
-
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Pikáns csemegék
Pirított kenyér variációk
Elkészítési idő: 15–35 perc
4-8 adaghoz
A pikáns pirított kenyerek hozzávalói
8 szelet bagett
8 tk bazsalikom pesto
8 szelet mozzarella
A paradicsomos pirított kenyerek
hozzávalói
6 szelet bagett
50 g szárított, olajban pácolt paradicsom
100 g juhsajt kocka
50 g ricotta, vagy vaj
1 tk összevágott bazsalikom
Só
Fekete bors
A bruschetta hozzávalói
6 szelet bagett
1 gerezd fokhagyma, finomra kockázva
3 ek olívaolaj
3 kockára vágott paradicsom
1 kockára vágott csemegeuborka
Só
Bors
Összevágott bazsalikom
A zöldséges crostini hozzávalói
12 szelet bagett
20 g vaj
150 g finomra kockázott cukkíni
120 g finomra kockázott paprika
150 g kockára vágott paradicsom
1 fokhagymagerezd, finomra kockázva
1 ek aprított fűszerkeverék (pl. petrezselyem, kakukkfű)
Só
Bors
200 g mozzarella, felkockázva
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Pikáns pirított kenyerek
A bagett szeleteket kenje meg egyenként 1 tk Pesto-val és fedje be mozzarellával. A szeleteket tegye a rostélyra
és süsse át.
Pikáns pirított kenyerek
Vágja a paradicsomot apró kockákra,
keverje össze egy villával Ricotta-val
vagy vajjal, bazsalikommal, sóval és
borssal. A bagett szeleteket az egyik oldalukon az előmelegített grill alatt kb. 1
percig pirítsa elő. Ossza el a paradicsom keveréket a szeleteken és süsse
át.
A bruschetta elkészítése
A fokhagymát keverje össze olívaolajjal,
a bagett szeleteket kenje be ezzel a keverékkel. Tegye a rostélyra és grillezze
aranysárgára. A paradicsom-és uborka
kockákat keverje össze, fűszerezze meg
erősen sóval és borssal. Ossza el az
előre megpirított bagett szeleteken.
Kevés bazsalikommal megszórva
azonnal tálalja.
A zöldséges crostini elkészítése
Dinsztelje meg a zöldséget vajban, erősen fűszerezze meg, adja hozzá a
növényeket. A keveréket hagyja kissé
lehűlni, azután keverje hozzá a mozzarellát. A kenyérszeleteket tegye egy
üvegtálra. A zöldség-sajt keveréket ossza el a bagett szeleteken, majd süsse át
aranysárgára.

Pikáns csemegék

Ajánlott beállítás
Pikáns pirított kenyerekhez, paradicsomos pirított kenyerekhez és bruschettához:
Üzemmód: Grill
Hőmérséklet: 3-as fokozat
Szint: a 3. alulról
Sütési idő. 10–12 perc + előmelegítés
A zöldséges crostinihez:
Üzemmód: Hőlégkeverés plusz
Hőmérséklet: 160–180 °C
Szint: alulról az 1.
Sütési idő. 10–12 perc + előmelegítés
Alternatív beállítás
A zöldséges crostinihez:
Üzemmód: Alsó-/felső hő
Hőmérséklet: 180–200 °C
Szint: alulról az 1.
Sütési idő. 10–12 perc + előmelegítés
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Pikáns csemegék
Pizza csigák
Elkészítési idő: 55–65 perc
16 adaghoz
A tészta hozzávalói
120 g túró
4 ek olaj
4 ek tej
1 tk só
1 tojás
250 g liszt
1 csomag sütőpor
A töltelék hozzávalói
200 g kockára vágott szalámi
3 kockára vágott paradicsom
1 kockára vágott vöröshagyma
50 g túró
75 g reszelt gouda sajt
Só
Bors
Oregano
A bekenéshez
1 tojássárgája
A beszóráshoz
100 g durvára reszelt gouda
Tartozékok
Sütőpapír
Üvegtálak
Elkészítés
Keverje össze a túrót, olajat, tejet, sót,
és a tojást. Keverje hozzá a sütőporral
elkevert liszt felét, a maradékot gyúrja
át.
Mindkét felet nyújtsa ki egy liszttel beszórt felületen 40 x 25 cm nagyságú lappá. Ossza el rajta a töltelék
hozzávalóinak felét.
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Tekerje fel a tésztalapot a töltelékkel. A
tekercset vágja fel 8 szeletre. Tegye a
szeleteket sütőpapírral kibélelt üveglapokra.
A tészta másik felét a maradék töltelékkel ugyanígy készítse el. A tésztacsigákat kenje be tojássárgájával, szórja meg sajttal és süsse aranysárgára.
Ajánlott beállítás
Üzemmód: Hőlégkeverés plusz
Hőmérséklet: 150–170 °C
Szint: 1. és 3. alulról
Párolási idő: kb. 30–40 perc
Alternatív beállítás
Üzemmód: Alsó-/felső hő
Hőmérséklet: 170–190 °C
Szint: a 2. alulról
Párolási idő: kb. 30–40 perc

Pikáns csemegék
Csípős kemencés dió
Elkészítési idő: 20–25 perc
8 adaghoz
Hozzávalók
400 g vegyes, egész dió (pl. mandula,
mogyoró, makadámdió, kesudió)
1–1 ½ tk chilipehely
1 ½ tk durva tengeri só
1–2 ek olívaolaj
Tartozékok
Üvegtál
Elkészítés
Ossza el a diót egy üvegtálon. Keverje
össze a chilidarabokat, a sót és az olajat, keverje össze a dióval és pirítsa
aranybarnára.
Időközben többször fordítsa meg.
Ajánlott beállítás
Üzemmód: Alsó-/felső hő
Hőmérséklet: 210–230 °C
Szint: a 2. alulról
Sütési idő: 10–12 perc + előmelegítés
Alternatív beállítás
Üzemmód: Hőlégkeverés plusz
Hőmérséklet: 190–210 °C
Szint: a 2. alulról
Sütési idő: 10–12 perc + előmelegítés
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Desszertek
Minden jó, ha jó a vége
Egy jól sikerült desszertet arról lehet
megismerni, hogy mindig találunk neki
helyet a hasunkban. Mivel egy finom étkezés után alig tud valaki egy ugyanolyan finom befejezésnek ellenállni. Fagylalttal, felfújtakkal, gyümölcskompozíciókkal vagy más édes csábítással elégedetten engedi el a szakács vagy
szakácsnő a vendéget az asztaltól.
Sokszor nem kell hozzá nagy fáradság
és ráfordítás, a végeredménnyel mégis
mindenkit leveszünk a lábáról.
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Desszertek
Egy ízletes desszert egy jó étkezés
megkoronázása. Már a menü tervezésekor vegye figyelembe, hogy egy finom főfogást egy finom desszertnek
kell követnie.
Az utóételnek az előtte lévő fogással
színkontrasztot kell képeznie. Egy világos étel után ne szolgáljon fel vanília
pudingot, paradicsomos mártás után
nem következhet piros gyümölcsszósz.

Elkészítési ötletek
Azokat az édes ételeket, amelyek pudingporral, étkezési keményítővel, grízzel, szágóval vagy rizzsel készülnek, elkészítés közben többször keverje meg,
hogy ne váljon ki belőlük a keményítő
réteg és ne keletkezzenek bennük kis
csomók.
Puding készítéséhez magas tálakat használjon. A tej így nem fut ki olyan gyorsan.
A rizsnek és a szágólisztnek olyan
duzzadási időre van szükségük,
amelyek nem rövidíthetők le tetszés
szerint mikrohullámmal.
A zselatint mindig csökkentett teljesítménnyel (450 watt) olvassza fel – éppen úgy a csokoládét.
Kalóriaszegény tanácsok: néhány krémleves kalóriatartalma jelentősen
csökkenthető, ha tejszín helyett
keményre felvert tojásfehérjét kever
hozzá.
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Desszertek
Bogyós gyümölcsös kása
Elkészítési idő: 15–20 perc
4 adaghoz
Hozzávalók
400 g vegyes bogyós gyümölcs (pl. földieper, málna), friss vagy mélyhűtött
50 ml eperszirup
1–2 ek étkezési keményítő
2 ek hideg víz
2 cl ribizli likőr
Elkészítés
Tegye a bogyókat 100 ml vízzel és az
epersziruppal együtt egy üvegtálba és
lefedve 850 watton 5 percig párolja.
Az étkezési keményítőt 2 ek vízzel és
likőrrel keverje simára, adja a bogyós
gyümölcsökhöz és további 2 percig
párolja.
Ehhez nagyon finom a vaníliamártásvagy fagylalt.

174

Ajánlott beállítás
1. párolási lépés
Üzemmód: Mikrohullámú
Teljesítmény: 850 W
Szint: alulról az 1.
Sütési idő: 5 perc
2. párolási lépés
Üzemmód: Mikrohullámú
Teljesítmény: 850 W
Szint: alulról az 1.
Sütési idő: 2 perc

Desszertek
Gyümölcsös morzsa
Elkészítési idő: 45–60 perc
6–8 adaghoz
Hozzávalók
750–800 g alma
65 g cukor (választhatóan)
200 g friss feketeáfonya
75 g liszt
90 g barna cukor
2 tk őrölt fahéj
60 g vaj
50 g zabpehely
50 g pekándió

Ajánlott beállítás
Üzemmód: Automatikus programok
Program: Desszert / Szórt gyümölcs
A program időtartama: kb. 20 perc

Tartozékok
 25 cm-es forma (mikrohullámozható,
hőálló)
Üvegtál

2. párolási lépés
Üzemmód: MH + Légkeveréses grill
Teljesítmény/hőmérséklet: 300 W + 180
°C
Szint: alulról az 1.
Sütési idő: 7–13 perc

Elkészítés
Az almákat hámozza meg, negyedelje
fel és szeletelje fel. Tegye egy kizsírozott, mikrohullámhoz alkalmas és hőálló
formába, esetleg szórja meg cukorral,
tegye az üvegtálra és süsse meg.
Közben keverje össze a lisztet, barna
cukrot és a fahéjat. Adja hozzá vajat, a
zabpelyhet és a pekándiót és a
hozzávalókat gyúrja morzsává.

Alternatív beállítás
1. párolási lépés
Üzemmód: Mikrohullámú
Teljesítmény: 850 W
Szint: alulról az 1.
Sütési idő: 7–13 perc

Tanács
Alma helyett körtét, sárgabarackot, őszibarackot, vagy hasonló gyümölcsöket
is használhat. Az áfonyát málnával, fekete ribizlivel, vagy banánszeletekkel is
helyettesítheti.

Végül a feketeáfonyát, majd a morzsát
tegye az almákra és süsse tovább.
Hagyja a gyümölcsös morzsát 10 percig hűlni. Tejszínhabbal vagy görög joghurttal tálalja.
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Desszertek
Túrófelfújt
Elkészítési idő: 20–25 perc
4 adaghoz
Hozzávalók
500 g túró
100 g cukor
2 tojás
1 csomag vaníliás cukor
2 csomag vaníliamártás por (főzéshez)
vagy 125 g gríz
¹/₂ citrom leve
¹/₂ tk sütőpor
125 g mazsola
2 ek zsemlemorzsa
30 g vaj
Tartozékok
Felfújt forma
Elkészítés
Keverje össze a túrót cukorral, vaníliás
cukorral, tojásokkal, vaníliamártás porral, vagy grízzel, citromlével és sütőporral. Keverje hozzá a mazsolát, majd
tegye egy kizsírozott felfújt formába.
Szórja meg zsemlemorzsával, tegyen rá
vajdarabkákat és fedő nélkül süsse
meg.
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Ajánlott beállítás
Üzemmód: Mikrohullámú
Teljesítmény: 850 W
Szint: alulról az 1.
Párolási idő: 10–12 perc
Tanács
Változatként 500 g magozott meggyet
vagy összevágott sárgabarackot is keverhet hozzá.

Desszertek
Tejfeles krém eperpürével
Elkészítési idő: 40–50 perc
6 adaghoz
Hozzávalók
300 g eper
50 g cukor
3 vörös zselatinlap
3 fehér zselatinlap
200 g tejföl vagy zsíros tejföl
150 g natúr joghurt
1 csomag vaníliás cukor
50 g cukor
250 ml tejszín

Ajánlott beállítás
Zselatin olvasztása:
Üzemmód: Mikrohullámú
Teljesítmény: 450 watt
Szint: alulról az 1.
Időt: 15 másodperc

Elkészítés
Áztassa be a vörös és fehér zselatint
külön választva kb. 10 percig hideg vízbe. A földieperből készítsen cukorral
pürét. Nyomkodja ki a vörös zselatint,
450 watton kb. 15 másodpercig olvassza fel. Keverjen a zselatinba egy kevés
gyümölcspürét, majd ezt a keveréket
adja hozzá a maradék gyümölcspüréhez és keverje össze.
Keverje össze a tejfölt vagy a Schmand-ot joghurttal, vaníliás cukorral, és
cukorral. Nyomkodja ki a fehér zselatint,
450 watton 15 másodpercig olvassza
fel. Keverjen egy keveset a tejfeles masszából a zselatinba, majd ezt a keveréket keverje hozzá a maradék
tejfeles krémhez. Tegye hidegre, amíg a
massza elkezd megkötni.
Verje keményre a tejszínt, majd keverje
hozzá a krémhez. A krémet tegye egy
tálba, az eperpürét ossza el rajta. Egy
nagy kanalat spirál alakban húzzon rajta
végig.
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Desszertek
Édes kenyérfelfújt
Elkészítési idő: 60 perc
10 adaghoz
Hozzávalók
14 szelet fehér kenyér
80 g lágy vaj, sótlan
8 tojássárgája
150 g cukor
1 vaníliarúd
300 ml tej
300 ml tejszín
100 g mazsola

Tegye a meleg tojásos tejet egyenletesen a felfújtra és 20 percig hagyja állni.
Azután szórja meg egy kevés cukorral
és tegye az előmelegített sütőtérbe.

A beszóráshoz
Cukor

Alternatív beállítás
1. párolási lépés
Üzemmód: Hőlégkeverés plusz
Hőmérséklet: 190 °C

Tartozékok
Lapos felfújt forma
Főzőedény
Elkészítés
Zsírozzon ki egy kevés vajjal egy téglalap alakú lapos felfújt formát.
A kenyér héját vágja le, a kenyérszeleteket kenje meg a maradék vajjal és
átlósan felezze el.
A tojássárgáját és a cukrot keverje össze egy tálban.
A vaníliarudat hosszában felezze el és a
tejjel és a tejszínnel együtt melegítse fel
egy fazékban. Vegye ki a vaníliarudat és
a tejet lassan, folyamatos keverés
mellett adja a tojásos-cukros keverékhez.
A kenyér felét ossza el egyenletesen a
felfújt formában, szórja rá a mazsolát és
a maradék kenyeret ossza el rajta.
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Ajánlott beállítás
Üzemmód: Automatikus programok
Program: Desszert / Édes kenyérfelfújt
A program időtartama: kb. 35 perc

2. párolási lépés
Üzemmód: MH + Hőlégkeverés plusz
Teljesítmény/hőmérséklet: 80 W + 190
°C
Szint: alulról az 1.
Sütési idő: 25 perc

Desszertek
Citromhab
Elkészítési idő: 40–50 perc
4-6 adaghoz
Hozzávalók
250 g natúr joghurt
50 g crème fraîche
2 citrom leve
1 csomag vaníliás cukor
90 g cukor
4 zselatinlap
250 ml tejszín
500 g vegyes erdei gyümölcs
(mélyhűtött)
50 g cukor

Ajánlott beállítás
Zselatin olvasztása:
Üzemmód: Mikrohullámú
Teljesítmény: 450 watt
Szint: alulról az 1.
Időt: 15 másodperc

Elkészítés

Tanács
A citromot a kinyomás előtt hengergesse meg erősen egy szilárd felületen. Így
a lé mennyisége jóval több.

Áztassa be a zselatint kb. 10 percig hideg vízbe, nyomkodja ki és 450 watton
kb. 15 másodpercig oldja fel.

Gyümölcsök felolvasztása:
Üzemmód: Mikrohullámú
Teljesítmény: 150 watt
Szint: alulról az 1.
Idő: 10 perc

Keverje össze a joghurtot, crème fraîchet, citromlét, vaníliás cukrot és cukrot.
Adjon a zselatinhoz 1 ek joghurtmasszát, majd ezt a keveréket keverje a joghurtmasszához. Tegye hidegre.
Ha a massza elkezd keményedni, keverje hozzá a keményre felvert tejszínt.
A cukorral megszórt gyümölcsöket 150
watton kb. 10 percig olvassza fel, ossza
el 4 tányéron. A krémből csípjen le darabokat és tegye a gyümölcsökre. Citromfűvel vagy citromkarikával díszítve
tálalja.

179

Italok
Kellemes pillanatok

Elkészítési ötletek

Mi a közös a szomjoltókban, a frissítőkben, az italokban, azokban, amik melegítenek, amik hűtenek, amik megnyugtatnak azokkal, amik a hangulatot
emelik? Bármely ételnél gyorsabban fejtik ki egészen különleges hatásukat és
már az élvezetük közben jó közérzetet
teremtve járnak át bennünket. Az italok
– különösen azok, amik aromás
kávéval, vagy más finom itallal készülnek, hangulatot teremtenek, amit nem
kell magyarázni. Akinek az itt következő
italok egyikét szolgálják fel, az szívesen
látott vendégnek érzi magát.

Ne melegítse a folyadékokat a megadottnál lényegesen hosszabb ideig. Ha
szükséges, állítson be újból egy újabb
időt.
Magas alkoholtartalmú italt tisztán ne
melegítsen. Begyulladhat!
Előzze meg ezt a késleltetett forrást
azáltal, hogy a folyadékot a melegítés
előtt megkeveri. Várjon a melegítést
követően legalább 20 másodpercet, mielőtt az edényt a párolótérből kiveszi.
Kiegészítőleg állíthat a melegítés idejére
egy üvegbotot, vagy hasonló tárgyat az
edénybe, ha van.
Italok melegítéséhez a készülék típusától függően választhat nagyobb, 1000
wattos mikrohullámú teljesítményt is. A
melegítési idők lerövidülnek a
mennyiség függvényében.
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Italok
Café d'orange
Elkészítési idő: 10–15 perc
4 adaghoz
Hozzávalók
375 ml erős kávé
4 tk cukor
80 ml narancslikőr
125 ml tejszín
1 csomag vaníliás cukor

Ajánlott beállítás
Üzemmód: Mikrohullámú
Teljesítmény: 850 W
Szint: alulról az 1.
Elkészítési idő: 4 perc

Elkészítés
Keverje össze a kávét, cukrot és a narancslikőrt. Ossza el négy csészébe és
fedő nélkül 850 watton kb. 4 percig melegítse.
Verje fel a tejszínt vaníliás cukorral
keményre. Ossza el a forró kávén és
azonnal tálalja.
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Italok
Csokoládé
Elkészítési idő: 10–15 perc
2 adaghoz
Hozzávalók
250 ml frissen elkészített kávé
20 g csokoládé (étcsokoládé)
1 késhegynyi fahéj
1 csipet kardamom
1 tk barna cukor
2 ek rum
250 g vanília vagy sztracsatella
Elkészítés
Tegye a kávét csokoládéval, fahéjjal,
kardamommal, cukorral és rummal egy
edénybe, keverje össze és 450 watt teljesítménnyel kb. 4 percig melegítse,
amíg a csokoládé feloldódik. Kissé hagyja lehűlni.
Ossza el a keveréket két pohárba.
Tegye a fagylaltot a pohárba gombóc
vagy kis darabok formájában. Tejszínnel
és csokoládé reszelékkel díszítse.
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Ajánlott beállítás
Üzemmód: Mikrohullámú
Teljesítmény: 450 W
Szint: alulról az 1.
Elkészítési idő: 4 perc
Tanács
A kardamomot a gyömbérfélék csoportjába tartozó nádszerű növényből nyerik. A kardamom por a növény terméskapszulájának őrölt, vöröses-szürkés magja.

Lekvárok
Ön oly szabad!

Elkészítési ötletek

A befőzött élelmiszerek minden nagyobb és vendégszerető háztartásban a
kamra értékes elemei. A gyümölcsök, a
zöldségek és a húsok is egyaránt alkalmasak a sterilizálásra és ezáltal függetlenítenek bennünket a szezonális
kínálattól és az üzletek nyitvatartási
idejétől. Ahol a készletből bármikor ízletes ételek varázsolhatók, a család biztos lehet a szeretetteljes gondoskodásban és a látogatók is mindig
szívesen látott vendégek.

Lekvár készítéséhez csak kifogástalan,
érett gyümölcsöt használjon fel. Gondosan mérje le a hozzávalókat.
Ne módosítsa önkényesen a cukor
mennyiségét.
A cukorban szegény lekvárokhoz speciális cukorfajták vagy befőzési segédanyagok állnak rendelkezésre. Ezek eltarthatósági ideje valamivel rövidebb,
mint a hagyományos zselésítő cukorral
készült lekvároké.
Lekvár főzésekor végezzen egy kocsonyásító próbát. Ehhez tegyen
néhány csepp forró lekvárt egy csészealjra és tartsa azt ferdén. Ha a cseppek
megállás nélkül lefolynak, akkor a
lekvárt még tovább kell főzni. Ha a cseppek 2–3 cm folyás után megszilárdulnak, a lekvár készen van. Használja a
főzéshez a lehető legmagasabb
edényeket és azokat legfeljebb egyharmadig töltse fel, mivel a gyümölcsmassza megemelkedik a főzés során és
könnyen kifuthat.
A csavaros fedéllel készült üvegek használatakor töltse a lekvárt forrón az
üvegbe. Zárja le azonnal a fedéllel,
fordítsa meg és kb. 5 percig hagyja állni
a fedélen, majd fordítsa vissza.
Ha nyáron fagyaszt le gyümölcsöt,
akkor praktikus, ha a későbbi lekvárkészítéshez a gyümölcsöt kiporciózza
megfelelő mennyiségekre.
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Lekvárok
Őszibaracklekvár
Elkészítési idő: 15–20 perc
2 üveghez à 400 ml
Hozzávalók
500 g őszibarackvelő
500 g zselésítő cukor
1 csomag citromsav
3 ek sárgabarack likőr vagy Campari
Elkészítés
Az őszibarackvelőt vágja darabokra.
Tegye zselésítő cukorral és citromsavval
együtt egy üvegtálba, készítsen belőle
durva pürét és lefedve főzze meg.
Többször keverje meg.
Adja hozzá a sárgabarack likőrt vagy
Camparit.
Töltse a forró lekvárt az előkészített
csavaros fedelű üvegekbe és zárja le
azonnal. Állítsa az üvegeket kb. 5 percre a fedelükre, majd fordítsa vissza
azokat.
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Ajánlott beállítás
Üzemmód: Mikrohullámú
Teljesítmény: 850 W
Szint: alulról az 1.
Párolási idő: 12–15 perc

Lekvárok
Szilvalekvár
Elkészítési idő: 300–360 perc
4-5 csavaros tetejű üveg à 400 ml
Hozzávalók
2,5 kg érett szilva
125 g cukor
Tartozékok
Ínyenc sütő
altenatívaként üvegtál
Elkészítés
Magozza ki a szilvát, kissé vágja össze,
és tegye egy sütőedénybe, vagy az
üvegtálra Szórja meg a cukorral, kb. 3
óráig hagyja állni és azután fedő nélkül
főzze meg.

Ajánlott beállítás
Üzemmód: Hőlégkeverés plusz
Főzési hőmérséklet: 190–210 °C
Párolási hőmérséklet: 140–160 °C
Szint: alulról az 1.
Párolási idő: 100–120 perc
Tanács
A szilvalekvárt le is fagyaszthatja arra
alkalmas tartókban. A hidegen történő
tárolásnál a szín és a gyümölcsös íz
különösen jól megmarad.

A főzés közben többször keverje meg.
A szilvalekvárt csak gyengén főzze
meg.
Ne főzze a gyümölcsmasszát túl
keményre, mivel a kihűlés során után
keményedik.
A kész szilvalekvárt töltse az
előkészített üvegekbe, azokat azonnal
zárja le.
Állítsa az üvegeket kb. 5 percre a fedelükre, majd fordítsa vissza azokat.
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Lekvárok
Meggy-vanília-lekvár
Elkészítési idő: 15–20 perc
1 üveghez à 400 ml
Hozzávalók
300 g meggy (mélyhűtött)
150 g zselésítő cukor 2:1
1 vaníliarúd
esetleg 2 ek cseresznyepálinka
Elkészítés
Tegye a meggyet a zselésítő cukorral és
a vaníliaterméssel együtt egy üvegtálba,
keverje össze és lefedve főzze meg.
Többször keverje meg.
Esetleg végül keverjen hozzá cseresznyepálinkát.
Töltse a forró lekvárt az előkészített
csavaros fedelű üvegekbe és zárja le
azonnal. Állítsa az üvegeket kb. 5 percre a fedelükre, majd fordítsa vissza
azokat.
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Ajánlott beállítás
Üzemmód: Mikrohullámú
Teljesítmény: 850 W
Szint: alulról az 1.
Párolási idő: 8–10 perc

Miele Kft.
H – 1022 Budapest
Alsó Törökvész út 2.
Tel: (06-1) 880-6480
Fax: (06-1) 880-6402
E-mail: info@miele.hu
Internet: www.miele.hu
Gyártó:
Miele & Cie. KG
Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh
Németország

Receptfüzet H 6000BM
M.-Nr. 09 786 421 / 00

hu-HU

