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Előszó

Kedves kulináris élvezeteket kedvelő 
Hölgyek, Urak!

Az étkezőasztal a lakásban az egyik olyan 
hely, ahol a család a leggyakrabban összejön. 
A barátokkal és ismerősökkel töltött vidám 
vagy ünnepi együttlétet is majdnem mindig 
egy pompás étkezés koronázza meg. Ahol az 
emberek élvezik egymás társaságát, ott az 
étkezés is központi jelentőségű lesz.

Hálásak vagyunk, hogy egy kicsit mi is 
hozzájárulhatunk ehhez azzal, hogy a saját 
és világszerte számtalan ember hobbiját a 
hivatásunknak vallhatjuk. A mi színpadunkon - a 
Miele kísérleti konyhájában - naponta találkozik 
a tudás és a kíváncsiság, a rutin és a váratlan.

 

Ebbe a receptfüzetbe minden tapasztalatunkat, 
szenvedélyünket és kísérletező kedvünket 
beletettük, hogy minden barátunk számára 
kulináris örömöket tartalmazó recepteket 
alkossunk, amelyek éppolyan sikeresek, mint 
amennyire fantáziadúsak. Kívánunk Önnek sok 
“étvágygerjesztő” ötletet, és mindenekelőtt sok 
örömöt a szuvid-párolás közben!özben.

Kérdései, javaslatai vagy kívánságai vannak?

Hívjon fel minket, örülünk az Önnel történő 
beszélgetésnek.

Az Ön Miele kísérleti konyhája
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Szuvidálás Párolási táblázatok

Ennél a kímélő ételkészítési eljárásnál az 
élelmiszerek vákuum-csomagolásban lassan és 
alacsony, állandó hőmérsékleten párolódnak.

A vákuumozás révén a párolási folyamat közben 
nem párolog el nedvesség és valamennyi táp- és 
aromaanyag megőrződik. 

A párolási eredmény egy intenzív ízű és 
egyenletesen párolt élelmiszer.

Elkészítendő étel Előzetes adalék  [°C]  [perc]

Cukor Só

Hal

Tőkehal filé, 2,5 cm vastag x 54 35

Lazacfilé, 3 cm vastag x 52 30

Ördöghal filé x 62 18

Fogas filé, 2 cm vastag x 55 30

Zöldség

Karfiolrózsák, közepestől nagyig x 85 40

Hokkaido tök hasábokban x 85 15

Karalábé szeletelve x 85 30

Spárga, fehér, egészben x x 85 22–27

Édes burgonya szeletelve x 85 18

Gyümölcs

Ananász hasábokban x 85 75

Alma szeletelve x 80 20

Bébi banán egészben 62 10

Őszibarack, felezett x 62 25–30

Rebarbara, darabolt 75 13

Szilva, felezett x 70 10–12

Egyebek

Bab, fehér, 1 : 2 arányban (bab : folyadék) 
beáztatva

x 90 240

Garnéla pucolva és belezve x 56 19–21

Tyúktojás egészben 65–66 60

Fésűkagyló kioldva 52 25

Salottahagyma egészben x x 85 45–60

Csak friss és kifogástalan élelmiszert 
használjon!
Ügyeljen a higiéniai feltételekre, valamint a 
hűtőlánc folytonosságának betartására.

Csak hőálló, főzhető vákuumtasakot 
használjon.
Ne pároljon élelmiszereket az eredeti 
csomagolásban, pl. vákuumozott mélyhűtött 
ételeket, mivel lehetséges, hogy nem 
alkalmas vákuumtasakot használtak.
Ne használja a vákuumtasakot többször.

Az élelmiszert kizárólag kamrás vákuumozó 
géppel vákuumozza.

 Hőmérséklet /  Ételkészítési idő
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Utólag vásárolható tartozékok

Az Ön készülékeihez illeszkedően a Miele széles 
választékot kínál Miele tartozékokból, valamint 
tisztító- és ápolószerekből.

Ezeket a termékeket nagyon egyszerűen 
megrendelheti a Miele webshopban: www.miele.
hu, megvásárolhatja a Miele bemutatóteremben 
vagy a Miele márkakereskedőjénél is. 

Párolási táblázatok

Elkészítendő étel Előzetes adalék  [°C]  [perc]

Cukor Só közepesen 
átsütve*

átsütve*

Hús

Kacsamell, egészben x 66 72 35

Csontos báránygerinc 58 62 50

Marha bélszínszelet, 4 cm vastag 56 61 120

Marha fartő, 2,5 cm vastag 56 – 120

Sertésfilé egészben x 63 67 60

 Hőmérséklet /  
 Ételkészítési idő
 
* Sütési fok
Az “átsütve” sütési fok nagyobb 
maghőmérsékletű sütési foknak 
felel meg, mint a “közepesen 
átsütve”, azonban klasszikus 
értelemben nincs átsütve.
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Hal

Halételek - ha elismerésre vágyik..

A halétel balzsam a testnek és léleknek: a 
vitaminokban, fehérjékben, jódban és Omega-3 
zsírsavakban gazdag tengeri hal hozzájárul 
testünk jó állapotához, javítja a koncentráló- és 
emlékező képességet valamint a lelkiállapotot. 
Kalóriaszegény, sokoldalú és rafinált. Egyen 
hetente többször halat!
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1Fűszerezze a makrélafilé 
mindkét oldalát sóval és 

borssal. Vágja a paradicsomokat 
vékony szeletekre és tegye a 
halra.

2A bazsalikomleveleket 
helyezze a paradicsomra. 

Még egyszer sózza, borsozza. 
Tegye egy vákuumtasakba és 
vákuumozza.  
(Beállításokat lásd alul.)

3Párolja meg a makrélafiléket. 
(Beállításokat lásd lent.)

4Vegye ki a tasakból és 
salátaágyon tálalja egy szelet 

fehér kenyérrel együtt.

Hozzávalók

2 db aranymakréla filé 
(egyenként 120 g)
1-2 db lukullusz paradicsom
8 nagy levél bazsalikom
½ tk tengeri só
½ tk fekete bors, frissen őrölt

Elkészítési idő:
kb. 35 perc

Párolási idő:
25 perc

Beállítások 2. lépés
Tasak vákuumozása
Vákuumozási fokozat: 3

Beállítások 3. lépés
Üzemmód: Sous-vide
Hőmérséklet: 52 °C
Időtartam: 25 perc
Behelyezési szint:
alulról a második

2 adag

Aranymakréla olasz módra

Hal

>> Tanács:
Ízlés szerint pirítsa meg a hal bőrét 
egy forró serpenyőben.
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1A vaníliarudat hosszában 
vágja ketté és kaparja ki a 

magját. A magot, a héjat a többi 
hozzávalóval együtt tegye egy 
vákuumtasakba és vákuumozza. 
(Beállításokat lásd lent.)

2Párolja meg a garnélákat. 
(Beállításokat lásd lent.)

3Vegye ki a tasakból és a 
széles metélttel együtt 

vagy friss kenyérrel előételként 
tálalja.

Hozzávalók

½ vaníliarúd
8 garnéla (egyenként kb. 
14 g), nyersen, pucolva és 
belezve
½ tk rózsabors, durvára törve
¼ tk tengeri só
50 g tejszín

Elkészítési idő:
kb. 30 perc

Párolási idő:
20 perc

Beállítások 1. lépés
Tasak vákuumozása
Vákuumozási fokozat: 2

Beállítások 2. lépés
Üzemmód: Sous-vide
Hőmérséklet: 56 °C
Időtartam: 20 perc
Behelyezési szint:
alulról a második

2 adag

Garnéla Bourbon vaníliával
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1A salottahagymát vágja 
szeletekre, olívaolajon pirítsa 

meg és öntsön rá Pernod likőrt. 
Adja hozzá a kakukkfüvet, a 
rozmaringot valamint a sót és 
forralja be.

2A Szent-Jakab kagylóval 
együtt mindent tegyen 

be egy vákuumtasakba és 
vákuumozza.  
(Beállításokat lásd lent.)

3Párolja meg a kagylót. 
(Beállításokat lásd lent.)

4Vegye ki a tasakból, tegye 
egy tányérra és előételként 

tálalja pár szelet baguettel.

Ingredients
Hozzávalók

1 salottahagyma
2 ek olívaolaj
30 ml Pernod (francia 
ánizslikőr)
1 ág kakukkfű
1 ág rozmaring
csipet só
4 Szent-Jakab kagyló, 
konyhakész

Elkészítési idő:
kb. 45 perc

Párolási idő:
30 perc

Beállítások 2. lépés
Tasak vákuumozása
Vákuumozási fokozat: 2

Beállítások 3. lépés
Üzemmód: Sous-vide
Hőmérséklet: 52 °C
Időtartam: 30 perc
Behelyezési szint:
alulról a második

2 adag

Provance-i Szent-Jakab kagyló
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1Reszelje le az előzetesen 
forró vízben megmosott 

citrusfélék héját és 1-1 
teáskanálnyit keverjen össze a 
kaporral, sóval és borssal.

2Tisztítsa meg a halfiléket és 
a fűszerkeveréket ossza el 

a felső részükön, majd tegye 
vákuumtasakba. Adja hozzá 
az olajat és vákuumozza. 
(Beállításokat lásd lent.)

3Párolja a tőkehalfilét. 
(Beállításokat lásd lent.)

4Vegye ki a tasakból és tálalja. 
Köretnek adjon hozzá 

pirított burgonyát.

Hozzávalók

1 db kezeletlen narancs
1 db kezeletlen lime
1 tk friss kapor, durvára vágva
½ tk só
1 tk zöld bors, mozsárban 
durvára aprítva
2 tőkehalfilé  
(egyenként 140 g)
1 ek olívaolaj

Elkészítési idő:
kb. 55 perc

Párolási idő:
35 perc

Beállítások 2. lépés
Tasak vákuumozása
Vákuumozási fokozat: 2

Beállítások 3. lépés
Üzemmód: Sous-vide
Hőmérséklet: 54 °C
Időtartam: 35 perc
Behelyezési szint:
alulról a második

2 adag

Tőkehal citrusokkal
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1Dörzsölje be a lazacfilét 
az előzetesen összekevert 

fűszerekkel, tegye 
vákuumtasakba és vákuumozza. 
(Beállításokat lásd lent.)

2Párolja a lazacfilét. 
(Beállításokat lásd lent.)

3Vegye ki a tasakból és tálalja. 
Köretnek burgonygratin illik 

hozzá.

Hozzávalók

240g lazacfilé, bőr nélkül, 
konyhakészen
2 kaporszár, felaprítva
½ tk tengeri só
½ tk bors, frissen őrölt
csipet ánizs

Elkészítési idő:
kb. 40 perc

Párolási idő:
30 perc

Beállítások 1. lépés
Tasak vákuumozása
Vákuumozási fokozat: 3

Beállítások 2. lépés
Üzemmód: Sous-vide
Hőmérséklet: 52 °C
Időtartam: 30 perc
Behelyezési szint:
alulról a második

2 adag

Lazac kaporral
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1Tisztítsa meg a halfilét és 
vágja nagyobb darabokra. A 

szárított paradicsomot valamint 
a salottahagymát kockázza 
apróra.

2A Creme fraîche-t az 
előkészített hozzávalókkal 

valamint a maradék 
fűszerekkel keverje össze és 
tegye vákuumtasakba, majd 
vákuumozza. (Beállításokat lásd 
lent.)

3Párolja a halfilét.  
(Beállításokat lásd lent.)

4Vegye ki a tasakból és 
szélesmetélttel vagy friss 

kenyérrel tálalja.

Hozzávalók

240 g vörös sügér filé
25 g szárított paradicsom
1 salottahagyma
100 g Creme fraîche (magas 
zsírtartalmú tejföl)
10 levél durvára vágott 
bazsalikom
¼ tk fokhagyma, nagyon 
finomra aprítva
½ tk só
½ tk fekete bors, frissen őrölt

Elkészítési idő:
kb. 1 óra

Párolási idő:
40 perc

Beállítások 2. lépés
Tasak vákuumozása
Vákuumozási fokozat: 2

Beállítások 3. lépés
Üzemmód: Sous-vide
Hőmérséklet: 52 °C
Időtartam: 40 perc
Behelyezési szint:
alulról a második

2 adag

Vörös sügér szárított 
paradicsommal
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1A bacont jól süsse át és 
tegye egy vákuumtasakba. 

Helyezze rá a halfilét, öntse 
hozzá az olívaolajat és 
vákuumozza. (Beállításokat lásd 
lent.)

2Párolja a lepényhal filét. 
(Beállításokat lásd lent.)

3Vegye ki a tasakból és 
fűszeres sült burgonyával 

tálalja.

Hozzávalók

240 g lepényhal filé
1-2 szelet bacon
1 ek olívaolaj

Elkészítési idő:
kb. 40 perc

Párolási idő:
25 perc

Beállítások 1. lépés
Tasak vákuumozása
Vákuumozási fokozat: 3

Beállítások 2. lépés
Üzemmód: Sous-vide
Hőmérséklet: 55 °C
Időtartam: 25 perc
Behelyezési szint:
alulról a második

2 adag

Lepényhal filé baconnel
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1A halfilét vágja négy 
darabba. Az előzetesen forró 

vízben leöblített narancs héját 
reszelje le.

2A halfilét tegye egy 
teáskanál narancshéjjal és a 

többi hozzávalóval együtt egy 
vákuumtasakba és vákuumozza. 
(Beállításokat lásd lent.)

3Párolja a halfilét. 
(Beállításokat lásd lent.)

4Vegye ki a tasakból és 
szervírozza egy tányérra. 

Köretnek kínáljon hozzá friss 
kenyeret vagy sós burgonyát.

Hozzávalók

240 g ördöghal filé
1 db kezeletlen narancs
5 g friss tárkony, durvára 
vágva
½–1 tk fekete bors, mozsárban 
összezúzva
1–2 tk só
20 g olívaolaj
1 tk citromlé

Elkészítési idő:
kb. 40 perc

Párolási idő:
25 perc

Beállítások 2. lépés
Tasak vákuumozása
Vákuumozási fokozat: 3

Beállítások 3. lépés
Üzemmód: Sous-vide
Hőmérséklet: 62°C
Időtartam: 25 perc
Behelyezési szint:
alulról a második

2 adag

Ördöghal fűszeres lében
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Hús

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 mindig új és új ízek keletkeznek. Ez a 
változatosság összeköti a kultúrákat is.
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1A kacsamell bőrét óvatosan 
vágja be, anélkül, hogy a 

húst megsértené.

2A többi hozzávalóból 
keverjen össze egy 

marinádot, tegye a kacsamellel 
együtt egy vákuumtasakba és 
vákuumozza. (Bállításokat lásd 
lent.)

3Párolja a kacsamellet. 
(Beállításokat lásd lent.)

4A kacsamellet a folyadékkal 
együtt vegye ki a tasakból, 

tegye egy tűzálló formába és 
grillezze készre.  
(Beállításokat lásd lent.)(

5Köretnek wok-zöldségeket 
kínáljon.

Hozzávalók

400 g egész, tisztított 
kacsamell
½ tk tasmán vagy szecsuáni 
bors, mozsárban összezúzva
10 g szójaszósz
20 g édes chiliszósz
5 g pirított szezámolaj
½ tk só

Eszköz:
Felfújt forma

Elkészítési idő:
kb. 50 perc

Párolási idő:
35 perc

Beállítások 2. lépés
Tasak vákuumozása
Vákuumozási fokozat: 3

Beállítások 3. lépés
Üzemmód: Sous-vide
Hőmérséklet: 66 °C
Időtartam: 35 perc
Behelyezési szint:
alulról a második

Beállítások 4. lépés
Üzemmód: Nagy grill
1. lépés: előmelegítés
3. fokozat
Időtartam: 6 perc
2. lépés: grillezés
3. fokozat
Időtartam: 4 perc
Behelyezési szint:
alulról a harmadik

2 adag

Ázsiai kacsamell
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1A hagymát és a gyömbért 
vágja kis kockákra, a 

szójacsírát pedig durvára.

2A currypasztát keverje 
a kókusztejbe. A 

báránygerincet vágja vékony 
csíkokra.

3A citromfűvel együtt 
mindent tegyen bele egy 

vákuumtasakba és vákuumozza. 
(Beállításokat lásd lent.)

4Párolja a báránycurryt. 
(Beállításokat lásd lent.)

5Vegye ki a tasakból és rögtön 
tálalja. Köretnek basmati rizs 

illik hozzá.

Hozzávalók

1 salottahagyma
5 g gyömbér befőtt
50 g szójacsíra
15 g piros currypaszta
½ tk só
120 g kókusztej
200 g báránygerinc
½ szál citromnád

Elkészítési idő:
kb. 1 óra 25 perc

Párolási idő:
1 óra

Beállítások 3. lépés
Tasak vákuumozása
Vákuumozási fokozat: 2

Beállítások 4. lépés
Üzemmód: Sous-vide
Hőmérséklet: 60 °C
Időtartam: 1 óra
Behelyezési szint:
alulról a második

2 adag

Egzotikus báránycurry
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1Fűszerezze a csirkecombokat 
sóval, borssal és a ras el 

Hanout fűszerkeverékkel. Egy 
narancs negyedének héját vágja 
le és ossza szét a combokon.

2A datolyákat és a 
koktélparadicsomot 

negyedelje fel. A makadámdiót 
vágja durvára. Facsarja ki a 
narancsok levét és 100 ml levet 
a vaníliarúd kikapart belsejével 
keverjen össze.

3Az összes hozzávalót tegye 
bele egy vákuumtasakba és 

vákuumozza.  
(Beállításokat lásd lent.)

4Párolja a csirkecombokat. 
(Beállításokat lásd lent.)

5Vegye ki a tasakból, tegye 
egy felfújt formába és 

grillezze meg. 
(Beállításokat lásd lent.)

6Köretnek kuszkusz vagy rizs 
illik hozzá.

Hozzávalók

2 egész csirkecomb 
(egyenként 225 g)
1 ½ tk tengeri só
1 tk tasmán vagy szecsuáni 
bors, mozsárban összezúzva
1 tk Ras el Hanout 
fűszerkeverék
1-2 kezeletlen narancs
6 datolya
50 g koktélparadicsom
50 g makadámdió
½ vaníliarúd
20 g mazsola

Eszköz:
Felfújt forma

Elkészítési idő:
kb. 3 óra 30 perc

Párolási idő:
3 óra

Beállítások 3. lépés
Tasak vákuumozása
Vákuumozási fokozat: 2

Beállítások 4. lépés
Üzemmód: Sous-vide
Hőmérséklet: 70 °C
Időtartam: 3 óra
Behelyezési szint:
alulról a második

Beállítások 5. lépés
Üzemmód: Nagy grill
1. lépés: előmelegítés
3. fokozat
Időtartam: 6 perc
2. lépés: grillezés
3. fokozat
Időtartam: 6-7 perc
Behelyezési szint:
alulról a harmadik

2 adag

Csirkecomb keletiesen
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1A szárított paradicsomot 
csöpögtesse le. Vágja apró 

kockákra a paradicsomot, a 
szardellafilét és a kabribogyót. 
Reszelje le a parmezánt.

2Minden előkészített 
hozzávalót keverjen össze 

és még egyszer egy nagy késsel 
aprítsa fel, hogy minden jól 
összekeveredjen.

3A borjúszeleteket fektesse 
egymás mellé a munkalapon, 

kenje meg a töltelékkel úgy, 
hogy a szélüket hagyja üresen. A 
húsokat a rövidebbik oldaluknál 
fogva csavarja fel, tegye 
vákuumtasakba és vákuumozza. 
(Beállításokat lásd lent.)

4Párolja a borjútekercseket. 
(Beállításokat lásd lent.)

5Vegye ki a tasakból és egy 
serpenyőben nagyon forró 

olajon, rövid idő alatt pirítsa 
meg. Köretnek rizottót vagy 
pesztós tésztát tálaljon hozzá.

Hozzávalók

50 g szárított paradicsom 
(olajban)
2 szardellafilé
1 tk kapribogyó
50 g parmezán (egy darab)
8 ág rozmaring, finomra 
vágva
2 szelet borjúcomb  
(egyenként 100-130 g)
½ tk tengeri só
½ tk fekete bors, frissen őrölt
1 ek napraforgóolaj a 
sütéshez

Elkészítési idő:
kb. 1 óra 40 perc

Párolási idő:
1 óra 10 perc

Beállítások 3. lépés
Tasak vákuumozása
Vákuumozási fokozat: 3

Beállítások 4. lépés
Üzemmód: Sous-vide
Hőmérséklet: 62°C
Időtartam: 1 óra 10 perc
Behelyezési szint:
alulról a második

2 adag

Borjútekercs mediterrán 
töltelékkel

Hús

>> Tanács:
Ha tekercseket a vákuumozás előtt 
folpackba tekeri és megformázza, 
akkor a vákuumozás során 
optikailag tetszetősebbek lesznek!
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1Vágja a hagymát 
apró kockákra, az 

olajbogyót szeletelje fel és a 
paradicsomokat negyedelje. 
Az olívaolajat hevítse fel egy 
serpenyőben, adja hozzá 
a hagymát, fokhagymát, 
a felaprított fűszereket, a 
kapribogyót, az olívabogyót 
valamint a paradicsomot majd 
rövid ideig pirítsa.

2Öntse fel a vörösborral és 
párologtassa el az alkoholt.

3Fűszerezze sóval és borssal 
a báránygerincet és a 

lehűtött szósszal együtt tegye 
egy vákuumtasakba, majd 
vákuumozza.  
(Beállításokat lásd lent.)

4Párolja a báránygerincet. 
(Beállításokat lásd lent.)

5Vegye ki a tasakból és tálalja. 
Köretnek rizs illik hozzá.

Hozzávalók

1 kis vöröshagyma
5 db olajbogyó
8 db koktélparadicsom
2 ek olívaolaj
¼ gerezd finomra aprított 
fokhagyma
1 ág rozmaring, finomra 
vágva
1 ág kakukkfű, leveleire 
szedve
1 tk kapribogyó
100 ml vörösbor
200 g báránygerinc csont 
nélkül
1 tk só
bors

Elkészítési idő:
kb. 1 óra 25 perc

Párolási idő:
1 óra

Beállítások 3. lépés
Tasak vákuumozása
Vákuumozási fokozat: 2

Beállítások 4. lépés
Üzemmód: Sous-vide
Hőmérséklet: 58 °C
Időtartam: 1 óra
Behelyezési szint:
alulról a második

2 adag

Báránygerinc mediterrán 
vörösboros szószban

Hús

>> Tanács:
A húst ízlés szerint rövid ideig 
megpiríthatja és utána a szósszal 
tálalhatja.
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1Reszelje le a parmezánt és 
keverje össze az aprított 

fűszerekkel és a félbe vágott 
kapribogyókkal. Negyedelje a 
koktélparadicsomokat.

2Tegye egy vákuumtasakba 
a jércemellet, a sajtmasszát 

ossza szét a hús mindkét 
oldalán. Adja hozzá a 
paradicsomokat is és mindent 
vákuumozzon.  
(Beállításokat lásd lent.)

3Párolja a jércemellet. 
(Beállításokat lásd lent.)

4Vegye ki a tasakból, tegye 
egy felfújt formába és 

grillezze meg.  
(Beállításokat lásd lent.)

5Köretnek mediterrán 
zöldségeket tálaljon hozzá.

Hozzávalók

50 g parmezán
6 ág rozmaring, finomra 
vágva
¼ fokhagyma, finomra aprítva
½ tk só
bors
10 g kapribogyó
50 g koktélparadicsom
300 g jércemell

Eszköz:
Felfújt forma

Elkészítési idő:
kb. 55 perc

Párolási idő:
40 perc

Beállítások 2. lépés
Tasak vákuumozása
Vákuumozási fokozat: 3

Beállítások 3. lépés
Üzemmód: Sous-vide
Hőmérséklet: 62°C
Időtartam: 40 perc
Behelyezési szint:
alulról a második

Beállítások 4. lépés
Üzemmód: Nagy grill
1. lépés: előmelegítés
3. fokozat
Időtartam: 6 perc
2. lépés: grillezés
3. fokozat
Időtartam: 6-7 perc
Behelyezési szint:
alulról a harmadik

2 adag

Jércemell parmezánkéregben
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1Fűszerezze a 
bélszínszeleteket 

a kakukkfűvel, tegye 
vákuumtasakba és vákuumozza. 
(Beállításokat lásd lent.)

2Párolja a húst.  
(Beállításokat lásd lent.)

3Vegye ki a tasakból, egy 
forró serpenyőben kevés 

olajon mindkét oldalát rövid 
ideig süsse, sóval, borssal 
ízesítse. Köretnek sült burgonya 
és berni mártás illik hozzá.

Hozzávalók

2 db marha bélszínszelet  
(Kb. 4 cm vastag)
2 ág kakukkfű aprított levelei
½ tk só
½ tk fekete bors
1 ek olívaolaj

Elkészítési idő:
kb. 2 óra 10 perc

Párolási idő:
2 óra

Beállítások 1. lépés
Tasak vákuumozása
Vákuumozási fokozat: 3

Beállítások 2. lépés
Üzemmód: Sous-vide
Hőmérséklet: 56 °C
Időtartam: 2 óra
Behelyezési szint:
alulról a második

2 adag

Marha bélszínszelet

Hús42 43



1Negyedelje az almát, 
távolítsa el a magházát 

és vágja hasábokra. Az 
almahasábokat egymás 
mellé rendezve tegye bele a 
vákuumtasakba.

2Keverje össze a sót, borsot, 
dióolajat és a juharszirupot, 

majd ossza szét az almákon. 
Kenje be a húst a mustárral 
és tegye az almákra. Mindent 
együtt vákuumozzon. 
(Beállításokat lásd lent.)

3Párolja a sertésszűzet. 
(Beállításokat lásd lent.)

4Vegye ki a tasakból, a 
húslevet egy kis edényben 

forralja be és öntse a felszeletelt 
húsra. Köretnek burgonypüré 
illik hozzá.

Hozzávalók

40 g alma
1 ek magos, csípős mustár  
(kb. 15 g)
1 tk só
½ tk bors
1 tk dióolaj
1 ek juharszirup (kb. 15 g)
250 g sertésszűz, konyhakész

Elkészítési idő:
kb. 1 óra 15 perc

Párolási idő:
1 óra

Beállítások 2. lépés
Tasak vákuumozása
Vákuumozási fokozat: 3

Beállítások 3. lépés
Üzemmód: Sous-vide
Hőmérséklet: 63 °C
Időtartam: 1 óra
Behelyezési szint:
alulról a második

2 adag

Sertésszűz almaszeletekkel
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1A forró vízben megmosott 
citrom héját reszelje le. 

Keverje össze a citromhéjat a 
sóval, borssal, kakukkfűvel és az 
olajjal.

2Dörzsölje be a húst a 
keverékkel és tegye 

egy vákuumtasakba majd 
vákuumozza. (Beállításokat lásd 
lent.)

3Párolja a csirkemellet. 
(Beállításokat lásd lent.)

4Vegye ki a tasakból és kevés 
vajon süsse aranybarnára. 

Csíkokra vágva kiválóan 
alkalmas egy kevert saláta 
tetejére.

Hozzávalók

1 kezeletlen citrom
½ tk szecsuáni bors,  
mozsárban felaprítva
½ tk tengeri só
½ tk összevágott, friss 
kakukkfű
1 ek napraforgóolaj
300 g csirkemellfilé
1 ek vaj

Elkészítési idő:
kb. 55 perc

Párolási idő:
40 perc

Beállítások 2. lépés
Tasak vákuumozása
Vákuumozási fokozat: 3

Beállítások 3. lépés
Üzemmód: Sous-vide
Hőmérséklet: 62°C
Időtartam: 45 perc
Behelyezési szint:
alulról a második

2 adag

Citromos csirke

Hús

>> Tanács:
Finomabb lesz a hús aromája, 
ha egy evőkanál citromolajat is 
ad hozzá. Ebben az esetben a 
citromhéj egy részét hagyja el.
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Zöldség

Természet a legjobb formájában

A szuvid-párolás kíméletessége megadja a 
zöldségnek az őt megillető tiszteletet. Az 
egészségünk érdekében naponta többször kell 
zöldséget fogyasztani, legyen ez köret, főétel 
vagy egytálétel. A régóta ismert zöldségek 
mellett egyre több újdonság kerül az étlapra. 
Használjon lehetőség szerint friss, szezonális 
zöldséget, mert az tartalmazza a legtöbb 
vitamint és ásványi anyagot.

48 49



1Szedje a karfiolt rózsáira. 
Keverje össze a mustárt, a 

só, borsot és a cukrot. Tegye 
a zöldséggel együtt egy 
vákuumtasakba és vákuumozza. 
(Beállításokat lásd lent.)

2Párolja a karfiolt.  
(Beállításokat lásd lent.)

3Vegye ki a tasakból és forrón 
tálalja. Nagyon finom köret 

sült halhoz és petrezselymes 
burgonyához.

Hozzávalók

1 közepes nagyságú karfiol 
(kb. 600 g)
150 g tejszín
3 ek. édes mustár
½ tk só
bors, frissen őrölt
1 tk. cukor

Elkészítési idő:
kb. 50 perc

Párolási idő:
40 perc

Beállítások 1. lépés
Tasak vákuumozása
Vákuumozási fokozat: 2

Beállítások 2. lépés
Üzemmód: Sous-vide
Hőmérséklet: 85 °C
Időtartam: 40 perc
Behelyezési szint:
alulról a második

2-3 adag

Karfiol mustáros tejszínben
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1Vágja a karalábét 
vékony csíkokra, a többi 

hozzávalóval együtt tegye egy 
vákuumtasakba és vákuumozza. 
(Beállításokat lásd lent.)

2Párolja a karalábét. 
(Beállításokat lásd lent.)

3Vegye ki a tasakból és rögtön 
tálalja. Sültekhez kitűnő 

köret.

Hozzávalók

180 g karalábé, meghámozva
40 g tejszín
20 g vaj
½ tk só
fehér bors, frissen őrölt

Elkészítési idő:
kb. 45 perc

Párolási idő:
30 perc

Beállítások 1. lépés
Tasak vákuumozása
Vákuumozási fokozat: 3

Beállítások 2. lépés
Üzemmód: Sous-vide
Hőmérséklet: 85 °C
Időtartam: 30 perc
Behelyezési szint:
alulról a második

2 adag

Karalábé tejszínes szószban

Zöldség

>> Tanács:
Szükség esetén a szósz egy kevés 
keményítővel besűríthető.

Másfajta zöldségek is 
elkészíthetők ezzel a szósszal.
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1Pucolja ill. hámozza meg 
a zöldségeket és vágja 

egyforma darabokra.

2Vágja a hagymát finomra, 
a fokhagymával és a 

fűszerekkel együtt keverje a 
zöldségekhez.

3Tegyen mindent egy 
vákuumtasakba és 

vákuumozza. (Beállításokat lásd 
lent.)

4Párolja a ratatouille-t. 
(Beállításokat lásd lent.)

5Vegye ki a tasakból, helyezze 
tányérokra és egy-egy 

rozmaringággal díszítse. Kitűnő 
köret vörös húsokhoz.

Hozzávalók

1 piros színű paprika
1 sárga színű paprika
½ cukkini
6 db koktélparadicsom
6 db champignon
1 salottahagyma
¼ gerezd fokhagyma, finomra 
kockázva
½ tk aprított kakukkfű
1 tk összevágott bazsalikom
1 tk tengeri só
½ tk fekete bors, frissen őrölt
2 ek olívaolaj
2-3 ág rozmaring

Elkészítési idő:
kb. 1 óra 10 perc

Párolási idő:
40 perc

Beállítások 3. lépés
Tasak vákuumozása
Vákuumozási fokozat: 3

Beállítások 4. lépés
Üzemmód: Sous-vide
Hőmérséklet: 65 °C
Időtartam: 40 perc
Behelyezési szint:
alulról a második

2-3 adag

Ratatouille
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1Hámozza meg a spárgát. 
A megmosott citrom 

héját vékonyan vágja le és 
a spárgával együtt tegye 
egy vákuumtasakba, majd 
vákuumozza. (Beállításokat lásd 
lent.)

2Párolja a spárgát.  
(Beállításokat lásd lent.)

3Vegye ki a tasakból, sós 
burgonyával és bécsi 

szelettel tálalja.

Hozzávalók

500 g fehér spárga (közepes 
vastagságú)
1 kezeletlen citrom
30 g vaj
½ tk. cukor
½ tk só

Elkészítési idő:
kb. 45 perc

Párolási idő:
30 perc

Beállítások 1. lépés
Tasak vákuumozása
Vákuumozási fokozat: 3

Beállítások 2. lépés
Üzemmód: Sous-vide
Hőmérséklet: 85 °C
Időtartam: 30 perc
Behelyezési szint:
alulról a második

2 adag

Fehér spárga
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1Távolítsa el a káposzta 
külső leveleit, vágja 

ki a torzsáját és szeletelje 
csíkokra a káposztát. Egy 
narancsot hámozzon meg, 
szedje gerezdekre, a fehér 
héjrészt alaposan távolítsa el. 
A narancsfiléket felezze el. A 
másik narancsnak facsarja ki a 
levét.

2A káposztát és a 
narancsfiléket tegye 

vákuumtasakba, 50 ml 
narancslevet a maradék 
hozzávalókkal keverjen össze 
és szintén tegye a tasakba. 
(Beállításokat lásd lent.)

3Párolja a káposztát. 
(Beállításokat lásd lent.)

4Vegye ki a tasakból 
és langyosan vagy 

hidegen tálalja. Különösen 
szárnyasokhoz vagy grillezett 
ételekhez illik.

Hozzávalók

½ csúcsos fejeskáposzta  
(kb. 250 g)
2 kisebb narancs
5 tk fehér balzsamico-krém
½ tk só
1 tk. cukor
kevés fekete bors, frissen őrölt

Elkészítési idő:
kb. 30 perc

Sütési idő:
15 perc

Beállítások 2. lépés
Tasak vákuumozása
Vákuumozási fokozat: 2

Beállítások 3. lépés
Üzemmód: Sous-vide
Hőmérséklet: 65 °C
Időtartam: 15 perc
Behelyezési szint:
alulról a második

2 adag

Langyos fejeskáposzta saláta 
narancsos dresszinggel
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1Mossa meg a 
paradicsomokat és a többi 

hozzávalóval együtt tegye egy 
vákuumtasakba és vákuumozza. 
(Beállításokat lásd lent.)

2Párolja a paradicsomragut. 
(Beállításokat lásd lent.)

3Vegye ki a tasakból és forrón 
tálalja. Tökéletesen illik 

tésztához vagy frissensültekhez.

Hozzávalók

300 g koktélparadicsom
8 ág rozmaring, finomra 
vágva
1 szár bazsalikom, a levelei 
felaprítva
¼ gerezd fokhagyma, finomra 
kockázva
3 ek. olívaolaj
½–1 tk tengeri só
½ tk fekete bors, frissen őrölt

Elkészítési idő:
kb. 55 perc

Párolási idő:
40 perc

Beállítások 1. lépés
Tasak vákuumozása
Vákuumozási fokozat: 2

Beállítások 2. lépés
Üzemmód: Sous-vide
Hőmérséklet: 65 °C
Időtartam: 40 perc
Behelyezési szint:
alulról a második

2 adag

Paradicsomragu
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1Hámozza meg a répákat és 
karikázza fel vékonyra. A 

vaníliarúd belsejét kaparja ki és 
a zöldség alaplébe keverje bele.

2A fűszerekkel és a vajjal 
együtt mindent tegyen 

bele egy vákuumtasakba és 
vákuumozza. (Beállításokat lásd 
lent.)

3Párolja a répát.  
(Beállításokat lásd lent.)

4Vegye ki a tasakból és forrón 
tálalja. Frissensültekhez vagy 

borjúsülthöz illik legjobban.

Hozzávalók

250 g sárgarépa
½ -1 vaníliarúd
30 g zöldségalaplé
1 ek petrezselyem, finomra 
aprítva
½–1 tk tengeri só
frissen őrölt fekete bors
30 g vaj

Elkészítési idő:
kb. 50 perc

Párolási idő:
40 perc

Beállítások 2. lépés
Tasak vákuumozása
Vákuumozási fokozat: 3

Beállítások 3. lépés
Üzemmód: Sous-vide
Hőmérséklet: 85 °C
Időtartam: 40 perc
Behelyezési szint:
alulról a második

2 adag

Finom vaníliás répa

Zöldség

>> Tanács:
A zöldségalaplé helyett 
húsalaplevet is használhat.
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Szószok és mártások

Minden jó fentről jön

A spárga kimondottan igényli, az édességek 
ezáltal más jelleget kapnak és a húsokra, 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. Ha ezeket variáljuk, akkor az ételnek 
minden esetben új karaktert kölcsönzünk. 
Ma tejszínesen, holnap borsosan, egyszer 
gyümölcsösen, máskor egy “löket” – rafinériával 
ehetünk.
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1A tojásokat keverje össze 
egy edényben a tejjel 

és a fűszerekkel, tegye egy 
vákuumtasakba és vákuumozza. 
(Beállításokat lásd lent.)

2Párolja a tojásmasszát. 
(Beállításokat lásd lent.)

3A tasak három oldalát 
vágja fel, a tojásos masszát 

formázza meg és erőleveshez 
levesbetétként tálalja.

Hozzávalók

3 tojás, M méretű
180 ml tej
½ tk só
kevés szerecsendió, frissen 
reszelve

Elkészítési idő:
kb. 35 perc

Párolási idő:
30 perc

Beállítások 1. lépés
Tasak vákuumozása
Vákuumozási fokozat: 2

Beállítások 2. lépés
Üzemmód: Sous-vide
Hőmérséklet: 80 °C
Időtartam: 30 perc
Behelyezési szint:
alulról a második

Tojás levesbetét

Szószok és mártások

>> Tanács:
A párolás után a tojásmasszát 
késsel vagy kiszúró formával is 
felvághatja.
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1Egy botmixerrel keverje 
össze a tojásokat, a tejszínt 

és a sót. A masszát tegye egy 
vákuumtasakba és vákuumozza. 
(Beállításokat lásd lent.)

2Párolja a masszát.  
(Beállításokat lásd lent.)

3Időközben a bort a mustárral 
keverje össze egy kis 

edényben és forralja be a felére.

4A párolás után a tasakot 
jól gyúrja át. A masszát a 

bor-mustár redukcióval együtt 
tegye egy edénybe és alaposan 
keverje össze. Cukorral és 
borssal ízesítse.

5A mártást kínálhatja 
spárgához vagy más 

zöldséghez.

Hozzávalók

3 tojás
250 g tejszín
1 tk só
4 ek fehér bor
1-2 tk. mustár, közepesen erős
kevés cukor
frissen őrölt fekete bors

Elkészítési idő:
kb. 40 perc

Párolási idő:
30 perc

Beállítások 1. lépés
Tasak vákuumozása
Vákuumozási fokozat: 2

Beállítások 2. lépés
Üzemmód: Sous-vide
Hőmérséklet: 76 °C
Időtartam: 30 perc
Behelyezési szint:
alulról a második

3-4 adag

Hollandi mártás

Szószok és mártások

>> Tanács:
Az alapmártást ízlés 
szerint fűszerezheti vagy 
paradicsomszósszal dúsíthatja
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1Vágja durvára a csokoládét, 
a tejszínnel és a vajjal együtt 

tegye egy vákuumtasakba és 
vákuumozza.  
(Beállításokat lásd lent.)

2Párolja a szószt.  
(Beállításokat lásd lent.)

3Alaposan gyúrja át a 
szószt és melegen tálalja. 

Tökéletesen illik bogyós 
gyümölcsökhöz, vaníliafagyihoz 
és süteményhez.

Hozzávalók

100 g keserűcsokoládé
70 g tejszín
20 g vaj

Elkészítési idő:
kb. 35 perc

Párolási idő:
30 perc

Beállítások 1. lépés
Tasak vákuumozása
Vákuumozási fokozat: 2

Beállítások 2. lépés
Üzemmód: Sous-vide
Hőmérséklet: 62°C
Időtartam: 30 perc
Behelyezési szint:
alulról a második

3-4 adag

Finom csokoládészósz
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1Vágja félbe a vaníliarudat, 
kaparja ki a magját és egy 

botmixerrel jól keverje össze 
a tojásokkal, a tejszínnel és a 
cukorral.

2Tegye a vaníliamasszát 
egy vákuumtasakba és 

vákuumozza. (Beállításokat lásd 
lent.)

3Párolja a masszát.  
(Beállításokat lásd lent.)

4A tasakot a párolás után jól 
gyúrja át, tálalja azonnal 

vagy hűtse le. Kitűnően illik 
édességekhez.

Hozzávalók

1 vaníliarúd
3 tojás
250 g tejszín
30 g cukor

Elkészítési idő:
kb. 40 perc

Párolási idő:
30 perc

Beállítások 2. lépés
Tasak vákuumozása
Vákuumozási fokozat: 2

Beállítások 3. lépés
Üzemmód: Sous-vide
Hőmérséklet: 76 °C
Időtartam: 30 perc
Behelyezési szint:
alulról a második

3-4 adag

Gyors vaníliaszósz

Szószok és mártások72 73



Marinálás

A savanyú ízletessé tesz

Mindegy, hogy a klasszikus ecetes-olajos-
fűszeres vagy a különleges bazsalikomos-lime-os 
kombináció, a variációs lehetőségek a 
marinálásnál nagyon sokfélék. Miközben ez a 
módszer eredetileg élelmiszerek tartósítására 
szolgált, napjainkban elsősorban a harmonikus 
ízélmények megtartását illetve a húsok és halak 
textúrájának finomítását segíti elő. A zöldségek 
és gyümölcsök íze is egészen új aromákkal 
variálható. Tehát legyen bátor és próbáljon ki új 
ízkombinációkat, inspirálódjon receptjeinkből. 
A “savanyú” véghatás nemcsak vidám, hanem 
ízletes is lesz. 
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1Tegyen minden hozzávalót 
egy vákuumtasakba és 

vákuumozza.  
(Beállításokat lásd lent.)

2Legalább 48 órán keresztül 
hűtőszekrényben pihentesse.

3Minél hosszabb a marinálási 
idő, annál intenzívebb az 

olaj aromája.

4Az aromatizálás 
felgyorsítható, ha a 

marinálási idő végén az olaj 
felét a fűszernövényekkel 
(rozmaring és kakukkfű levelei) 
és a fűszerekkel finoman 
átkeverjük..

Hozzávalók

150 ml olívaolaj
10 g rozmaringág
10 g kakukkfűág
10 g fokhagyma, szeletekre 
vágva
1 ½ tk fekete bors, mozsárban 
összezúzva
1 tk só

Elkészítési idő:
kb. 48 óra 10 perc

Marinálási idő:
48 óra

Fűszerolaj

>> Tanács:
A fűszerolaj, jól összekeverve 
kiválóan használható 
marináláshoz, pl. garnélanyárshoz.

Készételekre csöpögtetve is 
használható.

Marinálás

Beállítások 1. lépés
Tasak vákuumozása
Vákuumozási fokozat: 2
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1Mossa meg a garnélákat, 
szárítsa meg és tegye egy 

vákuumtasakba. Melegítse fel az 
olajat. A chilit vágja karikákra és 
a fokhagymával együtt tegye az 
olajra. Majd hűtse le az olajat.

2Tegye a chilit, a 
fokhagymával a sóval, 

borssal együtt a garnélákhoz a 
vákuumtasakba és vákuumozza.  
(Beállításokat lásd lent.)

32 órán keresztül marinálja 
hűtőszekrényben.

4Vegye ki a garnélákat a 
tasakból, a fokhagymákat 

távolítsa el és egy serpenyőben 
vagy grillen pirítsa meg 
a garnélákat. Köretként 
kínáljon friss nyári salátát vagy 
baquettet.

Hozzávalók

12 db garnéla  
(egyenként 16 g), fej nélkül, 
kibelezve
1 chilipaprika
1 nagy vagy 2 kicsi 
fokhagymagerezd, vékony 
szeletekre vágva
½ tk tengeri só
frissen őrölt fekete bors
50 g olívaolaj

Elkészítési idő:
kb. 2 óra 15 perc

Marinálási idő:
2 óra

Beállítások 2. lépés
Tasak vákuumozása
Vákuumozási fokozat: 3

2 adag

Garnéla chilis fokhagymás 
olajban

Marinálás78 79



1Hámozza meg az uborkát 
úgy, hogy a héja itt-ott rajta 

maradjon. Vágja nagyon vékony 
szeletekre és tegye laposan egy 
vákuumtasakba.

2A maradék hozzávalókból 
készítsen egy marinádot. 

Öntse a tasakban lévő uborkára 
és vákuumozza.  
(Beállításokat lásd lent.)

330 percig marinálja 
hűtőszekrényben.

4Vegye ki a tasakból és sushi 
vagy tavaszi tekercs mellé 

tálalja.

Hozzávalók

160 g kígyóuborka
1 ek juharszirup
1 ek édes chiliszósz
1 tk szójaszósz
½ tk szezámolaj, pirított
¼ tk só

Elkészítési idő:
kb. 45 perc

Marinálási idő:
30 perc

Beállítások 2. lépés
Tasak vákuumozása
Vákuumozási fokozat: 2

2 adag

Ázsiai uborkasaláta
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1Mossa, majd szárítsa meg 
a csirkemellfiléket. A 

joghurtot a többi hozzávalóval 
együtt keverje össze egy 
tálban, majd dörzsölje be vele 
a húsokat. Tegyen mindent egy 
vákuumtasakba és vákuumozza. 
(Beállításokat lásd lent.)

2Marinálja hűtőszekrényben 
egy órán keresztül.

3Vegye ki a tasakból és tegye 
forró grillre. Köretként 

kínáljon hozzá lencsesalátát.

Hozzávalók

300-400 g csirkemellfilé
100 g joghurt  
(3,5 % zsírtartalmú)
2-3 tk piros currypaszta
2 tk tengeri só

Elkészítési idő:
kb. 1 óra 15 perc

Marinálási idő:
1 óra

Beállítások 1. lépés
Tasak vákuumozása
Vákuumozási fokozat: 3

2-3 adag

Tandoori csirkemellfilé

Marinálás

>> Tanács:
A joghurt miatt a hús grillezés 
közben különösen omlós lesz.

82 83



1Keverje össze a fűszereket. 
Dörzsölje be vele a lazacfilét. 

Tegye egy vákuumtasakba és 
vákuumozza. 
(Beállításokat lásd lent.)

24-6 órán keresztül pácolja 
hűtőszekrényben.

3Vegye ki a tasakból, mossa 
le a fűszerkeveréket róla és 

szárítsa meg. Vékony szeletekre 
vágja tálalja.

Hozzávalók

300 g lazacfilé egy darabban 
(bőr nélkül)
80 g durva tengeri só
80 g nádcukor
2 ek mustármag
1 ek curry

Elkészítési idő:
kb. 4 óra 15 perc

Marinálási idő:
min. 4 óra

Beállítások 1. lépés
Tasak vákuumozása
Vákuumozási fokozat: 3

2-3 adag

Curryvel és mustárral pácolt 
lazac

Marinálás

>> Tanács:
A lazacot klasszikusan egy kis 
tejföllel blini vagy röszti mellé 
kínáljuk.

Ropogós salátához ízletes 
összetevő lehet.
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1Mossa meg a zellerszárat 
és a szőlőt, majd vágja 

keskeny, ferde csíkokra. A többi 
hozzávalóval együtt tegye egy 
vákuumtasakba és vákuumozza. 
(Beállításokat lásd lent.)

23 órán keresztül marinálja 
hűtőszekrényben.

3Vegye ki a tasakból és halhoz 
vagy frissensülthöz tálalja.

Hozzávalók

140 zellerszár
70 g magnélküli szőlő
1 ek fehér balzsamecet
20 g szarvasgomba olaj
1 tk agávészirup
½ tk tengeri só

Elkészítési idő:
kb. 3 óra 15 perc

Marinálási idő:
3 óra

Beállítások 1. lépés
Tasak vákuumozása
Vákuumozási fokozat: 2

2 adag

Gyümölcssaláta zellerszárral

Marinálás

>> Tanács:
A szarvasgomba olaj helyett 
használhat dióolajat is.

Apróra vágott, pirított dióval vagy 
mogyoróval még finomabb lesz 
a saláta.
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1Hámozza meg az ananászt 
és negyedelje fel. A torzsáját 

vegye ki, majd a negyedeket 
vágja vékony szeletekre. 
Tegye egyenletesen egy 
vákuumtasakba.

2Egy kis edényben forralja 
fel a whiskyt, adja hozzá a 

cukrot és a vízzel együtt még 
egyszer forralja fel. Ezután 
felére forralja vissza.

3A citromnádat hosszában 
felezze meg, majd kb, 

10 cm-es darabokat vágjon 
belőle. A borssal, rózsaborssal 
valamint a folyadékkal együtt 
adja a vákuumtasakban lévő 
ananászhoz és vákuumozza. 
(Beállításokat lásd lent.)

4Marinálja hűtőszekrényben 
2-24 órán keresztül. Vegye 

ki a tasakból és fagyi, krém 
vagy csokoládés sütemény mellé 
tálalja.

Hozzávalók

½ ananász, friss
6 cl whisky
2 ek barna cukor
100 ml víz
1 szál citromnád
1 tk rózsabors, durvára zúzva
1 tk zöld bors, mozsárban 
durvára aprítva

Elkészítési idő:
kb. 2 óra 30 perc

Marinálási idő:
legalább 2 óra

Beállítások 3. lépés
Tasak vákuumozása
Vákuumozási fokozat: 3

2 adag

Egzotikus ananász carpaccio

Marinálás

>> Tanács:
Minél hosszabb ideig marinálja, 
annál intenzívebb lesz az íz.
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1Pucoja meg az epret és 
tegye a vágott felületükkel 

lefelé egymás mellé egy 
vákuumtasakba.

2A maradék hozzávalókat 
keverje össze, adja az 

eperhez és vákuumozza. 
(Beállításokat lásd lent.)

32 órán keresztül marinálja 
hűtőszekrényben.

4Vegye ki a tasakból és 
magában vagy egy gombóc 

vaníliafagyival tálalja.

Hozzávalók

160 g eper
½ tk zöld bors
15 g balzsamecet
1 tk. cukor

Elkészítési idő:
kb. 2 óra 10 perc

Marinálási idő:
2 óra

Beállítások 2. lépés
Tasak vákuumozása
Vákuumozási fokozat: 2

2 adag

Eper balsamico

Marinálás

>> Tanács:
Az intenzívebb balzsamecet ízhez 
vágja félbe vagy szeletekre az 
epreket.

90 91



1A megmosott narancsok 
héját hámozza meg és 

vágja nagyon vékony csíkokra. 
A mentaleveleket is vágja fel 
vékonyan.

2Tegyen mindent a cukorral 
együtt egy vákuumtasakba 

és vákuumozza.  
(Beállításokat lásd lent.)

3Legalább 24 órán keresztül 
hűtőszekrényben pihentesse.

4Vegye ki a tasakból a cukrot, 
tegye egy tányérra és szárítsa 

meg. Ezután jól keverje össze.

Hozzávalók

1-2 kezeletlen narancs
200 g cukor
5 db mentalevél

Elkészítési idő:
kb. 24 óra 20 perc

Marinálási idő:
24 óra

Beállítások 2. lépés
Tasak vákuumozása
Vákuumozási fokozat: 3

Mentás narancscukor

Marinálás

>> Tanács:
A fűszeres cukor kiválóan alkalmas 
krémekhez vagy gratinírozott 
gyümölcsökhöz.
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1Hámozza meg a 
görögdinnyét, a 

gyümölcshúst vágja vékony 
szeletekre és laposan 
egymás mellé helyezze egy 
vákuumtasakba. A megmosott 
lime héját reszelje le, a levét 
facsarja ki. 

2Keverje össze a cukrot egy 
tk limehéjjal és két tk 

limelével, majd öntse a dinnyére 
és vákuumozza. (Beállításokat 
lásd lent.) 

3Marinálja hűtőszekrényben 
legalább egy órán keresztül. 

4A pesztóhoz turmixolja össze 
lágy krémmé az olajat, a 

bazsalikomot, a cukrot és 30 g 
lime levet. 

5A csokoládéból készítsen 
apró forgácsokat. 

6Vegye ki a dinnyét a tasakból 
és tálalja a pesztóval és a 

csokoládéval.

Hozzávalók

500 g magnélküli görögdinnye 
(300 g megpucolva)
1-2 db lime
2 tk nádcukor

Pesztóhoz:
50 g szőlőmagolaj
1 csokor bazsalikom
2 csapott evőkanál (30g) 
nádcukor

Ezenkívül:
50 g fehér csokoládé

Elkészítési idő:
kb. 1 óra 30 perc

Marinálási idő:
legalább 1 óra

Beállítások 2. lépés
Tasak vákuumozása
Vákuumozási fokozat: 3

2-3 adag

Görögdinnye gyümölcsös 
bazsalikom-pesztóval

Marinálás

>> Tanács:
Egy tökéletes, nyári desszert.
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Desszertek

Édes kísértés

Milyen lenne egy menü egy ínycsiklandó 
befejezés nélkül? A desszert köszönet a 
vendégeknek, hízelgés a családnak és jutalom 
a szakácsnak. Mindegy, hogy egészséges, friss 
gyümölcsökkel, alkohollal, esetleg cukorral 
és tejszínnel készül... a desszert mindig érzéki 
meglepetés. Annál inkább, minél kreatívabban 
van tálalva és díszítve. Legyen ideje az ilyen 
finomságokra!
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1Negyedelje fel az almát, 
vágja ki a magházát. A 

negyedeket hosszában még 
felezze el és vágja vékony 
szeletekre. A fügéket hámozza 
meg és vágja csíkokra.

2Tegyen minden hozzávalót 
egy vákuumtasakba és 

vákuumozza.  
(Beállításokat lásd lent.)

3Párolja a ragut.  
(Beállításokat lásd lent.)

4Vegye ki a tasakból. A ragut 
tálalhatja édes desszertként 

fagylalttal vagy pudinggal. 
Nagyon jól illik fűszeres 
gyümölcsös köretként sajttálhoz 
is.

Hozzávalók

1 db savanykás alma  
(kb. 200 g)
100 g friss füge
50 g vörösáfonya
50 g fenyőmag
2 ek. méz
   szál citromnád

Elkészítési idő:
kb. 1 óra

Párolási idő:
40 perc

Beállítások 2. lépés
Tasak vákuumozása
Vákuumozási fokozat: 2

Beállítások 3. lépés
Üzemmód: Sous-vide
Hőmérséklet: 80 °C
Időtartam: 40 perc
Behelyezési szint:
alulról a második

2-3 adag

Almaragu friss fügével

Desszertek

1 3
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1Az almákból felülről vegye 
ki a magházat. Az aprított 

mandulát pirítsa meg egy 
serpenyőben, a citrom héját 
reszelje le.

2Majd egy evőkanál 
citromhéjat keverjen össze a 

pirított mandulával és töltse az 
almák nyílásába.

3Az így előkészített almákat 
tegye egy vákuumtasakba és 

vákuumozza.  
(Beállításokat lásd lent.)

4Párolja az almákat. 
(Beállításokat lásd lent.)

5Vegye ki a tasakból, tegye 
egy felfújt formába és 

gratinírozza.  
(Beállításokat lást lent.) 
 
Vaníliaszósz illik hozzá.

Hozzávalók

2-3 db alma
40 g aprított mandula
1 kezeletlen citrom
100 g marcipán
1 késhegynyi fahéj
1 evőkanál mandulaforgács
1 ek rum
2 evőkanál porcukor

Eszköz:
Felfújt forma

Elkészítési idő:
kb. 1 óra 40 perc

Párolási idő:
1 óra 15 perc

Beállítások 3. lépés
Tasak vákuumozása
Vákuumozási fokozat: 3

Beállítások 4. lépés
Üzemmód: Sous-vide
Hőmérséklet: 85 °C
Időtartam: 1 óra 15 perc
Behelyezési szint:
alulról a második

Beállítások 5. lépés
Üzemmód: Nagy grill
3. fokozat
Időtartam: 8 perc
Behelyezési szint:
alulról a harmadik

2-3 adag

Sült alma

Desszertek100 101



1A nektarinokat vágja félbe, 
vegye ki a magjukat. A 

nyílásba töltsön vaníliáscukrot és 
utána vörösáfonyát.

2Az így előkészített 
gyümölcsöket tegye egy 

vákuumtasakba. Öntse hozzá 
a szörpöt és vákuumozza. 
(Beállításokat lásd lent.)

3Párolja a nektarinokat. 
(Beállításokat lásd lent.)

4Vegye ki a tasakból és tálalja. 
Ropogósra sült grízszelethez 

tökéletes gyümölcsköret.

Hozzávalók

2 db érett nektarin  
(egyenként 200 g)
2 ek vörösáfonya
1 ek vaníliáscukor
2 ek barackszörp

Elkészítési idő:
kb. 40 perc

Párolási idő:
30 perc

Beállítások 2. lépés
Tasak vákuumozása
Vákuumozási fokozat: 2

Beállítások 3. lépés
Üzemmód: Sous-vide
Hőmérséklet: 62°C
Időtartam: 30 perc
Behelyezési szint:
alulról a második

2 adag

Nektarin vörösáfonyával

Desszertek102 103



1Az őszibarackokat vágja 
félbe, vegye ki a magjukat. A 

nyílásba töltsön vaníliáscukrot és 
tegye egy vákuumtasakba.

2Forralja fel a portóit, 
majd hűtse le. Öntse az 

őszibarackokra és vákuumozza. 
(Beállításokat lásd lent.)

3Párolja az őszibarackokat. 
(Beállításokat lásd lent.)

4Vegye ki a tasakból és egy 
gombóc fagylalttal tálalja.

Hozzávalók

2 db érett őszibarack  
(egyenként 200 g)
4 ek portói bor
1 ek vaníliáscukor

Elkészítési idő:
kb. 40 perc

Párolási idő:
30 perc

Beállítások 2. lépés
Tasak vákuumozása
Vákuumozási fokozat: 2

Beállítások 3. lépés
Üzemmód: Sous-vide
Hőmérséklet: 62°C
Időtartam: 30 perc
Behelyezési szint:
alulról a második

2 adag

Őszibarack portóiban
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1A szilvákat vágja félbe, 
vegye ki a magjukat és tegye 

vákuumtasakba. A forró vízben 
megmosott narancs héjából 
vágjon le egy szeletet, utána 
facsarja ki a levét.

2A cukrot karamellizálja egy 
serpenyőben, majd öntse rá 

az amarettót és a narancslevet.

3Adja hozzá a maradék 
hozzávalókat és még egyszer 

forralja fel. Ezt a levet öntse a 
vákuumtasakban lévő szilvákra 
és vákuumozza.  
(Beállításokat lásd lent.)

4Párolja a szilvákat. 
(Beállításokat lásd lent.)

5Vegye ki a tasakból és tálalja. 
A legjobban egy gombóc 

vaníliafagyi illik hozzá.

Hozzávalók

4 szilva (egyenként 80-100 g)
1 db kezeletlen narancs
50 g cukor
2 ek amaretto
½ rúd fahéj

Elkészítési idő:
kb. 40 perc

Párolási idő:
20 perc

Beállítások 3. lépés
Tasak vákuumozása
Vákuumozási fokozat: 2

Beállítások 4. lépés
Üzemmód: Sous-vide
Hőmérséklet: 70 °C
Időtartam: 20 perc
Behelyezési szint:
alulról a második

2 adag

Szilva amarettós 
narancs-szószban

Desszertek

>> Tanács:
A szilvának még jobb lesz az íze, 
ha vákuumozva néhány órára 
hűtőszekrénybe rakja.

106 107



1Hámozza meg a rebarbarát, 
távolítsa el a fás részeit és 

vágja falatnyi darabokra. A 
vaníliarúd belsejéből kaparja ki 
a magokat és keverje össze az 
agavésziruppal.

2Fektesse a rebarbara 
darabokat egymás mellé 

egy vákuumtasakba, öntse rá az 
agavészirupot és vákuumozza. 
(Beállításokat lásd lent.)

3Párolja a rebarbarát. 
(Beállításokat lásd lent.)

4A tasakból a levet öntse egy 
serpenyőbe és forralja be. 

Tálalja a rebarbarát a főzőlével, 
adjon hozzá vaníliafagylaltot.

Hozzávalók

250 g friss rebarbara
1 vaníliarúd
70 tk agávészirup

Elkészítési idő:
kb. 20 perc

Párolási idő:
13 perc

Beállítások 2. lépés
Tasak vákuumozása
Vákuumozási fokozat: 3

Beállítások 3. lépés
Üzemmód: Sous-vide
Hőmérséklet: 75 °C
Időtartam: 13 perc
Behelyezési szint:
alulról a második

2 adag

Rebarbara vaníliával
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1Vágja félbe a vaníliarudat, 
kaparja ki a magját és egy 

botmixerrel jól keverje össze a 
tojássárgájával, a tejszínnel, a 
tejjel és a cukorral.

2Tegye a masszát egy 
vákuumtasakba és 

vákuumozza. (Beállításokat lásd 
lent.)

3Párolja a masszát.  
(Beállításokat lásd lent.)

4A párolás után a tasakot jól 
gyúrja át és egy éjszakára 

tegye hűtőszekrénybe.

5Ízlés szerint finomítható 
az alaprecept további 

hozzávalókkal a fagylaltkészítő 
gépben történő feldolgozás 
előtt.

Hozzávalók

½ vaníliarúd
3 tojássárgája (M-es méret)
125 g Crème double  
(magas zsírtartalmú tejszín)
125 g tej (3,5 % zsírtartalmú)
50 g cukor

Elkészítési idő:
kb. 50 perc (+ egy éjszaka 
hűtési idő + fagylaltkészítési 
idő a készülék függvényében)

Párolási idő:
25 perc

Beállítások 2. lépés
Tasak vákuumozása
Vákuumozási fokozat: 2

Beállítások 3. lépés
Üzemmód: Sous-vide
Hőmérséklet: 84 °C
Időtartam: 25 perc
Behelyezési szint:
alulról a második

2-3 adag

Tejszínes fagyi (alaprecept)

Desszertek

>> Tanács:
Változatok

1. Csokoládéfagyi: a párolás előtt 
adjon hozzá 20 g csokoládét, 
a fagyasztás előtt pedig 40 g 
csokoládéreszeléket.

2. Gyümölcsös tejszínfagyi: a 
fagyasztás előtt keverjen bele 
max. 200 g gyümölcspürét vagy 
100 g durvára vágott gyümölcsöt.

3. Ropogós eszpresszó fagyi: 
a fagyasztás előtt keverjen 
bele 2 teáskanál forró vízben 
feloldott instant kávét és 40 g 
grillázsdarabot.
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