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Garancia a minőségre



LUXGOURMET főzőrendszer
Egészséges táplálkozás egy életen át



Kedves Lux Gourmet tulajdonos!

Gratulálunk, hogy a LUXGOURMET főző- és tálalórendszer vásárlása mellett döntött. 
Ezáltal Ön is bekerült az intelligens módon gondolkodó és főző, modern emberek egyre 
népesebb táborába. Ezentúl, már egészséges életmódot folytathat! Ön az étkezés élveze-
tét ugyanolyan nagyra értékeli, mint a kiegyensúlyozott étrendet és ételeinek optimális elké-
szítését. Ezért kínáljuk Önnek a megfelelő recepteket, amelyek vásárlóink millióit inspirálták 
már. 

Az olaj nélküli sütés és a víz nélküli párolás

bizonyítottan megőrzi a vitaminokat és a tápértékeket, valamint az ételek ízét és színét. 
A magas minőségű LUXGOURMET főzőrendszer ezt az egészséges főzési módot ga-
rantálja Önnek. Miközben a következő oldalakon a víz nélküli főzésre és a zsiradék nélküli 
sütésre vonatkozó utasításainkat olvassa, gyorsan ráébred majd arra, hogy milyen könnyű 
is a legújabb módszerek alkalmazásával főzni és sütni. 
Ezen kívül bőséges információval szolgálunk a táplálkozásról. Étvágygerjesztő receptgyűj-
teményünk célja, hogy  segítsünk Önnek az elméletet a gyakorlatba átültetni. 
Bármely kedvenc ételét elkészítheti víz nélküli főzéssel és olaj, zsír nélküli sütéssel. 

Sok örömöt kívánok Önnek LUXGOURMET főzőkészletéhez, és élvezetes, egészséges 
étrendet egész családjának!

Reinhard von der Becke 
igazgatótanács elnöke 
Lux International AG

Reto von der Becke 
Elnök-vezérigazgató
Lux International AG



Létünk alapja a táplálkozás, ez tart minket 
életben. Fontos, hogy testünk megfelelő 
arányban jusson hozzá a szükséges táp-
anyagokhoz, ügyelve arra, hogy ne adagol-
juk túl az ízfokozókat. Ugyanakkor fontos 
a helyes főzéstechnikai módszer alkalma-
zása is, amellyel megőrizhetjük az ételek 
tápanyagtartalmát a főzés vagy a sütés 
során.

Az „Egészséges táplálkozás” termék-vona-
lunkon keresztül olyan edényeket ajánlunk, 
amelyek használatával könnyen elérhetővé 
válik az egészséges ételek elkészítése, mi-
közben a lehető legjobb minőségben meg-
őrizhetőek az értékes tápanyagok és ízek. 
A termékek nagy választéka valamennyi fő-
zési stílus igényeit kielégíti. Az egyes elemek 
speciális kialakításának és kiváló minősé-
gének köszönhetően a főzés egyszerűvé, 
költség- és energiatakarékossá válik!
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Könnyű és változatos táplálkozás

A „könnyű” divatos jelszó lett. A könnyű táplálkozás öröme egyfajta életfilozófiává fejlődött. 
A napok gyorsabban telnek, mint valaha. Negatív és erőszakos hírek, zaklatott életforma 
és stressz alkotják mindennapjainkat.

Ösztönösen az egyensúlyt keressük. Mi megtaláltuk a helyes utat: a főzés újra fontossá 
vált, és inkább öröm, mint teher!

A főzés hobbivá vált, játékká, amit másokkal játszhatunk. Együtt főzni a barátokkal szó-
rakozás, jó érzést kelt, ösztönzi a beszélgetést. A főzés különleges esemény, amelyben 
a kreativitás és a fantázia nagy szerepet játszik. Egy kis szaktudást azonban nem nehéz 
megszerezni.



Rövid táplálkozási enciklopédia

Energia — ugyanúgy szükségünk van rá, 
mint a napra, a fényre és a vízre. Ez adja az 
erőt ahhoz, hogy az emberi szervezet mű-
ködni tudjon. Minden nap szükségünk van 
energiára, hogy dolgozni, futni, lélegezni és 
aludni tudjunk. Természetesen alvás közben 
kevesebb energia szükséges, ezt hívják 
alapanyagcserének. Ennek logikus magya-
rázata az, hogy szerveink sosem „szakítják 
meg az adást”, hiszen, még amikor alszunk, 
légzésünk, szívverésünk, emésztésünk és 
veséink akkor is készültségben vannak. 
A nap folyamán energiaszükségletünk 
a tevékenységeinknek megfelelően sza-
bályozott. Összegezve: aki sok energiát 
igénylő fizikai tevékenységeket folytat, 
az több energiát használ fel, mint az, aki 
csak könnyebb tevékenységeket folytat. 
A kulcsszó tehát a tevékenység intenzitása, 
a produktivitás. Az alapanyagcsere és 
a produktivitás együttesen határozzák meg 
energiaszükségletünket. 
Testünknek ételre van szüksége ahhoz, 
hogy energiához jusson. Az étel és az ital 
az élet elixírjei! Ezért gondosan meg kell 
válogatnunk az ételeinket. Az élelmiszerek 
a következő építőkövekből állnak: fehérje, 
zsírok és szénhidrátok. Ezek elégnek a test-
ben, és azt az élethez szükséges energiával 
látják el. Kalóriában mérve egy gramm zsír 
mintegy 9 kalóriát ad, egy gramm fehérje 
vagy szénhidrát körülbelül 4 kalóriát. 
Egy gramm alkoholban megközelítőleg 
7 kalória van.
Testünk működéséhez elengedhetetlenek 
egyéb, létfontosságú összetevők is, mint 
például a vitaminok és az ásványi anyagok.

Szénhidrátok
Napi kalória-bevitelünk több mint felének szénhid-
rátokból kell származnia. Jó hatással vannak ideg-
rendszerünkre, valamint hangulatfokozók és üzem-
anyagként szolgálnak az izmok és az agy számára. 
A gabonafélék (teljes kiőrlésű lisztből készült kenyér, 
müzli), zöldségek, burgonyafélék, hüvelyesek, rizs és 
tészta az összetett szénhidrátok közé tartoznak. Tes-
tünk lassan bontja le őket, és egész napra állóképes-
séget és erőt adnak. A cukor, mint szénhidrát gyors 
energialöketet ad, ami gyorsan a vérbe jut és növeli 
a vércukorszintet. De ne feledjük, ez az energia szin-
tén gyorsan felhasználódik. 

Nyersrost
Ez a gabona, a zöldségek és a gyümölcs emészthe-
tetlen összetevője. Jó hatással van az anyagcserére 
és az emésztésre, és méregteleníti a beleket. 

Fehérje
Az élet építőanyaga, nélkülözhetetlen a növekedés-
hez, a szervek megújulásához, védekező rendsze-
rünk megerősítéséhez. Aminosavakból épül fel, ame-
lyeket részben a szervezet maga képes előállítani, de 
amelyet táplálékkal is pótolnunk kell. Fehérjét a tej 
és tejtermékek, a tojás, a hús és a hal szolgáltatnak. 
A gabonából, dióból, hüvelyesekből és burgonyából 
származó fehérje ugyanilyen egészséges, de a szer-8



Rövid táplálkozási enciklopédia

vezet számára nehezebben felhasználható. A legjobb a kettő keveréke. Táplálékunknak 
körülbelül 15% fehérjét kell tartalmaznia.

Zsír
A túl sok zsírtól meghízunk, de a teljes körű elhagyása nem egészséges! A zsír nemcsak 
energiaforrás, de segít az idegek és agysejtek felépítésében, megvédi szerveinket, valamint 
értékes vitaminokat szállít. A zsír háromféle zsírsavból származhat: telített, telítetlen, valamint 
„esszenciális”, többszörösen telítetlen. A telített zsírsavakat maga a szervezet állítja elő, első-
sorban állati eredetű termékekből. Az egészségünk szempontjából fontosak a növényi ter-
mékekből (olaj, diófélék) származó „esszenciális” zsírsavak, mivel segítenek a koleszterinszint 
csökkentésében, és ezáltal csökkentik a szívinfarktus és az agyvérzés kockázatát. 

Vitaminok
Sokoldalú adottságokkal és komplex funkciókkal rendelkeznek. Döntően részt vesznek 
minden anyagcsere folyamatban, fontos szerepet játszanak a sejtépítésben, erősítik im-
munrendszerünket, fenntartják fizikai és szellemi képességeinket. Vízben oldódó vita-
minokat (C, minden B vitamin, folsav stb.) és zsírban oldódó vitaminokat (A, D, K és E) 
különböztethetünk meg. Azoknak, akik mindenféle élelmiszerek egészséges keverékét 
fogyasztják, nem kell aggódniuk a vitaminhiány miatt.

Ásványi anyagok
Aki fitt akar lenni, annak ásványi anyagokra van szüksége, mivel azok minden jelentős 
anyagcsere folyamatban részt vesznek. Erősítik az izmokat és az idegeket (magnézium), 
elősegítik a növekedést és a reprodukciót (mangán), hozzájárulnak a pajzsmirigy működé-
séhez (jód), építőanyagként szolgálnak a csontok és fogak részére (kalcium), fontosak a 
vérképzésben és az oxigénszállításban (vas) és jók az immunrendszer számára (cink). Ha 
étlapunkon nagy mennyiségben szerepelnek hal-, tej- és gabonatermékek, akkor jól gon-
doskodunk magunkról.



Thermocontrol

A legmagasabb gyártási színvonal
A LUXGOURMET főzőrendszer a kiváló 
anyagösszetételnek, a legkorszerűbb gyár-
tási technológiának és a csúcsminőségű 
formatervezésnek köszönhetően lehetővé 
teszi, hogy megfeleljen a sokoldalú felhasz-
nálói követelményeknek.  

A gyártáshoz értékes, kiváló minőségű 
18/10 acélt használunk. Ez nagyon szilárd 
és higiénikus. A hőmegtartó, akkutherm 
aljzat különböző könnyűfémek ötvözete, 
ezért elősegíti a hővezető képességet. Ezt 
1200 tonnás nyomással hegesztjük serpe-
nyőkre. Ez a masszív alj a LUXGOURMET 
főzőrendszerrel való energiamegtakarítás 
kulcsa. A hő gyorsan és egyenletesen 
eloszlik, ezáltal nincs hőveszteség. 

LUXGOURMET főzőedények

Az edény peremén ú.n. kondenzációs csatorna 
található, amely megakadályozza a gőz kiszivárgását. 
A fedő és a kondenzációs csatorna között vízfilmréteg 
keletkezik, amely egy természetes, zárt rendszert 
biztosít. Ennek következtében az értékes tápanyagok 
nem tudnak elfőni, és a főzési idő sokkal rövidebb.

A fedő tökéletesen illeszkedik az edény peremére. 
Így, a vitaminok és a nedvesség nem tud eltávozni.
 
Az edény belseje szatén bevonatú, ami védi az edé-
nyeket a karcolásoktól.

A fülek ergonómiailag teszteltek, ponthegesztéssel 
rögzítettek az edény falához, ezért mindig hidegek 
maradnak, kivéve a sütőben! A fülek egyedülálló kiala-
kítása biztonságos kezelést tesz lehetővé, ellenállnak 
a magas hőmérsékleteknek, és mosogatógépben 
moshatók. Sütőbe is betehető (max. 220oC), a fülek 
nem égnek el. 

Az edény külső fala polírozott. A magas fényű kivite-
lezés elegánsan mutat a tűzhelyen, és lehetővé teszi 
a könnyű tisztítást.
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A fedőn speciálisan elhelyezett thermocontrol látha-
tóvá teszi a főzési folyamatot. A skála egyértelműen 
megmutatja, mikor érte el a megfelelő főzési- sütési 
hőmérsékletet és ha kell, mikor csökkentse azt. 

1. „8-10 óra” állásig 
Az akkutherm aljzat felmelegszik.
2. „10-12 óra” állásig
Az étel felmelegszik. 
3. „12-15 óra” állásig
Optimális hőmérsékleten megfő az étel. 

A kijelzőt nem szabad sütőben használni! Sütés ese-
tén, csavarja le a fedőről!

Az 1,2 mm vastag fedő a hő és a nedvesség optimális 
keringését teszi lehetővé az edényben. A főzési vagy 
sütési folyamat során a fejlődő gőz összegyűlik a fedő 
közepén és lecsapódik az edény aljára. Azáltal, hogy 
egy sűrű gőzgyűrű alakul ki az edény és a fedő között, 
az értékes tápanyagok nem tudnak elszivárogni. 

Az edény nemesacél fala pontosan 1 mm vastag hű-
tőfal. Sokkal lassabban melegszik fel, mint az alj. 
A hőmegtartó, akkutherm aljzat és az edény fala kö-
zötti hőmérsékletkülönbség biztosítja, hogy az edény-
ben az étel hőmérséklete forráspont alatt maradjon, 
így az értékes vitaminok nem tudnak lebomlani.

Thermocontrol

A gőz
felszáll...

... lehül a fedőn

... lecsapódik 
a fedőről

és újból
felmelegszik.

2

31

4
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A készlet

A LUXGOURMET készlet a modern és funkcionális design legújabb remeke, és tökéletesen 
illik mindenféle stílusú konyhába. Különböző méretű edényből áll, hogy mindenféle ételt meg 
tudjunk főzni bennük. Mosogatógépben tisztíthatóak, sütőben egészen 220oC fokig betehe-
tőek (kivéve a hőmérsékletjelzőt!). 

Az elegáns, nemesacél külsőnek köszönhetően tálalásra is kiválóan alkalmas, a legünnepibb 
asztalnak is a dísze lesz.  A fedő alátétként is használható, így az ételek hosszabb ideig ma-
radnak melegek.



Egyetlen fedőcserével gyorsfőző edénnyé alakíthatóak 
az edények. Használata egyszerű! A fedő egy egysze-
rű kattintással zárható és nyitható; 1,1 atm nyomáson 
főz. A hermetikusan lezárt edényben fokozott nyomás 
keletkezik. Olyan hőmérsékleten főz, amelyen az éte-
lek megtartják vitamin- és ásványi anyagtartalmukat. 
80% időt és 60% energiát takarít meg! Ideális hosszú 
főzési időt igénylő ételek elkészítéséhez, pl. hüvelye-
sek, vörös húsok, hústekercsek, gulyásleves, káposz-
ta, stb. esetén. Az ízek még intenzívebbek lesznek!

Kérjük, tartsa be a következőket:
–  Soha ne töltse az edényt több mint 2/3-ad részéig.
–  Mindig öntsön egy bizonyos mennyiségű folyadékot 

az edénybe.
–  Melegítse fel az edényt a legmagasabb hőmérsék-

leten, míg a piros nyomásszabályzó gomb ki nem 
emelkedik, ekkor nyomás alá kerül az edény. 
Az optimális főzési tartomány a „11-13 óra” állás között 
van. Amikor eléri a „11 óra” állást, a hőfokozatot kap-
csolja a legalacsonyabbra. Ha „13 óra” állás után áll a 
mutató, kapcsolja le a tűzhelyet, amíg vissza nem hűl.

–  Az edényt csak akkor nyissa ki, ha a nyomássza-
bályzó szelep visszasüllyedt a kiinduló helyzetbe. 

A fedő kizárólag eredeti LUX Gourmet edényekhez használható. 
Az alábbi Lux Gourmet edényekhez NEM HASZNÁLHATÓ:
– Lux Gourmet sütőedények: Ø 24 cm 2,7 l és Ø 24 cm 1,4 l 
– Lux Gourmet kombi tál: Ø 20 és 24 cm

LUXEASYQUICK gyorsfőző fedő
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Világszabadalom! – Gyorsan és biztonságosan!



Speciális főzőegységek

A speciális ovális edény és kupolás fedő 
a nagyobb sültek, halak, baromfik és vadak 
elkészítésére alkalmas. 
Az edény egy szűrőbetéttel egészül ki. Külön 
opció a párolásra szolgáló ovális szűrőedény.

A piramis aljú grillsütő, valamint 
a steak- és palacsintasütő ideálisak 
hirtelensültek elkészítésére.

A wok kiváló ázsiai-, illetve nagyobb 
mennyiségű magyaros ételek elkészí-
téséhez. Speciális kialakítása révén 
ide varázsolja a különleges, keleties 
ízvilágot.



Kombinációs lehetőségek
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Szűrőfazék 
– gőzgombóc készítéséhez; 
– kombinált főzéshez (párolás);
– gyümölcsök és zöldségek mosásához; 
– tésztaszűréshez.

Kombi tál 
– előkészítéshez; 
– tálaláshoz;
– tároláshoz; 
–  harangfedőként nagyobb 

mennyiség főzéséhez;
– kiolvasztáshoz;
– krémek készítéséhez;
– melegentartáshoz;
– átsütéshez, pirításhoz sütőben.

Univerzális kosár
előkészítéshez; 
– előkészítéshez;
– tésztafőzéshez ; 
– szűréshez; 
– tálaláshoz.

Univerzális betét 
– reszeléshez; 
– szeleteléshéz; 
– gyaluláshoz; 
– szűréshez; 
– pirításhoz
– sütéshez;  
– kombinált főzéshez és pároláshoz.



Főzés víz nélkül

FŐZÉS VÍZ NÉLKÜL = PÁROLÁS
A ZÖLDSÉGEKNÉL IDEÁLIS! 

A főzés víz nélkül nem lehetetlen, mivel 
a legtöbb élelmiszer már tartalmaz vizet. 
A hőtakarékos, akkutherm  aljzat és 
a tökéletesen illeszkedő fedő révén 
a LUXGOURMET edényekben ez nem 
jelent problémát! 

Hogyan főzzön víz nélkül a Lux Gourmet edényben:
–  Mindig vizesen tegye a hideg edénybe az előkészí-

tett zöldségeket. 
–  Tegye a fedőt az edényre. 
–  Közepes hőmérsékleten kezdje a főzést, majd 

„10 óra ” állásnál csökkentse a legkisebb fokozatra.
–  A második piros jelzésnél, általában az étel elkészült, 

vegye le a tűzhelyről az edényt. 
–  Mindig tartsa az edényt zárva, ne emelgesse a fedőt 

főzés közben. 
–  Kevésbé sózzon és fűszerezzen! 

Előnyök
–  A zöldségek ízletesebbek, egészségesebbek: meg-

tartják élénk színüket és ez étvágygerjesztőbbé teszi 
őket. 

–  A vízben oldódó vitaminok és ásványi anyagok 
sértetlenek maradnak.

A legfontosabb zöldségek és főzési 
idejük (500 g zöldség esetén)

Spárga cca. 15 perc
Cékla cca. 50 perc
Brokkoli cca. 8 perc 
Kelbimbó cca. 15 perc
Káposzta cca. 20 perc
Sárgarépa cca. 8 perc
Karfiol rózsák cca. 12 perc 
Zellergumó cca. 12 perc
Cikória cca. 10 perc
Zöldbab cca. 12 perc 
Karalábé cca. 8 perc
Póréhagyma cca. 5 perc
Gomba cca. 5 perc
Zöldborsó, friss cca. 6 perc
Paprika cca. 6 perc
Burgonya cca. 25 perc
Kelkáposzta cca. 15 perc
Spenót cca. 5 perc
Cukkini  cca. 5 perc



Párolt hal

Hogyan pároljon halat víz nélkül a Lux Gourmet 
edényben:
Tisztítás után öblítse le a halat és locsolja meg citrom-
mal, kicsit hagyja állni. Helyezze bele az edénybe. 
(Az egész hal, pl. pisztráng leginkább az ovális edény-
ben süthető a legideálisabban.) Ha ízletes szósszal 
szeretné elkészíteni a halat, tegyen az edénybe fűszer-
növényeket és fűszereket is a halhoz. Öntsön hozzá 
egy korty fehérbort vagy némi kész hallét, majd fedje 
le és főzze meg.
Szűrje át a levet egy edénybe, majd ahhoz, hogy egy 
finom, krémes szószt kapjon, főzze még egy kicsit, 
azaz  sűrítse be és finomítsa tejszínnel vagy vajjal. 
Egy csipetnyi só elég fűszerezésképpen. 

Főzési idők
A főzési idők a halhús szerkezete szerint változóak. 
A tömör haltípusokat, mint például a sárga tőkehalat, 
a lazacot és a tengeri sügért hosszabb ideig kell főzni, 
mint a kényes pisztrángot. Természetesen, a kisebb 
darabok gyorsabban főnek meg, mint a filék vagy 
egész halak.

Előny
A hal nem tud kiszáradni még akkor sem, ha a java-
solt főzési időt egy kicsit túlléptük. A tárolt hő sosem 
ér el olyan magas hőmérsékleteket, mint a sütés 
során. A hal szaftos marad. 

Halfilé (darabok) 6-8 perc
Halfilé (egész) 10-15 perc
Egész hal 20-30 perc

Párolt hal

Ami a halat illeti, sok embernek nincs hozzá 
bátorsága. A bizonytalanság általánosan 
elterjedt. A halat gyakran sütik, pedig a pá-
rolt hal jobban emészthető és jótékonyabb 
hatású. Most Ön mindent a LUXGOURMET 
edényeire bízhat, hiszen ezekben a halké-
szítés minden sikeres lesz. A párolás mellett 
a lassú tűzön való főzés is ideális módszer.
Akik az előző oldalakon olvastak a víz nél-
küli főzésről és a zöldségek elkészítéséről, 
biztosak lehetnek a párolt hal elkészítésé-
ben, mivel a főzési mód ugyanaz.

A halhoz illő fűszernövények és fűszerek

Kapor, petrezselyem, tárkony, turbolya, 
ánizsmag, mustármag, curry. 
Ezenkívül újhagyma, karórépa, szójaszósz, 
fokhagyma, vagy egy csipetnyi gyömbér.

Átlagos főzési idő 500g hal esetén
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Sütés zsiradék nélkül

Finomabb, egészségesebb, könnyebb!

Szaftos bordák, puha bécsi szeletek, ha-
talmas sültek vagy fűszeres roládok — aki 
szeret húst enni, a legjobb eredményeket 
a „zsiradékmentes” módszerrel érheti el.

A kiváló minőségű, nagy értékű, hőtakarékos, 
akkutherm aljzatú LUXGOURMET edény-
készlettel Ön garantáltan zsiradék nélkül 
süthet!

Hogyan süssön zsír, olaj nélkül a Lux Gourmet 
edényben:
–  Üresen melegítse fel fedővel az edényt, közepes 

hőmérsékleten. 
–  „10 óra” állásnál tegye a megmosott és szárazra 

törölt húst az edénybe. 
–  Ekkor a hús odatapad az edény aljához, amíg 

a rostok össze nem záródnak. 
–  Ha már a hús szép pirosra sült és elvált az edény al-

jától, megfordíthatja. Fűszerezze a megsütött oldalt. 
–  Süsse ropogósra a másik oldalt is. 
–  Most fedje le az edényt és csökkentse a hőmérsék-

letet a legalacsonyabb szintre.
–  Akkor sült meg a hús, amikor hallja az ismerős ser-

cegő hangot.

Ne felejtse el! 
–  Sütés előtt papírtörlővel jól szárítsa meg a húst. 

A nedvesség miatt a hús lassan sül. A húsfehérje nem 
tud elég gyorsan megszilárdulni. A hús rágós lesz.

–  Ne fektesse a húsdarabokat túl közel egymáshoz.
–  A csontos húsnak hosszabb a sütési ideje, mint 

a kicsontozott húsnak. 
–  Mindig fordítsa meg a húst hirtelensütés során. 
–  A sütés után sózza csak meg. A só elvonja a ned-

vességet, ami gátolja a sütési folyamatot. Az őrölt 
borsot, paprikát és a curryport csak a sütési folya-
mat végén adja hozzá a húshoz.

Sütési idők

Marha
Bélszín (4 cm vastag)
Félig átsült cca. 5-6 perc 
Közepesen átsült cca. 8-9 perc
Jól átsütött cca. 13-14 perc
Marhaszelet cca. 8-10 perc
T-bone steak (600g) cca. 20-30 perc 
Bélszínszelet cca. 5-6 perc

Sertés  
Bécsi szelet cca. 6-8 perc
Sült borda cca. 15-18 perc

Bárány
Sült borda cca. 5-6 perc

Csirke 
Mell cca. 5 perc
Comb cca. 15-20 perc



Praktikus tippek

Ötletek hirtelensült ételekhez
–  Kenjen be cukkinicsíkokat pár csepp olívaolajjal. 

Röviddel a főzési folyamat vége előtt adja hozzá 
az ételhez. Szükség szerint ízesítse frissen nyomott 
fokhagymával. 

–  Fehérbor helyett adjon marsalát vagy száraz vermu-
tot a főzőlevekhez, a változatosság kedvéért.

–  Közvetlenül a hús pirítása után adja hozzá a gom-
bát. Mivel gyorsan nedvességet enged ki, 
leválasztja a letapadt, sülő húst az edényről.

–  A főzési folyamat végén adja az ételhez a finom-
ra aprított paprikát és ízesítse egy kis csípős 
chiliszósszal. 

–  Akik nem akarják nélkülözni a fűszernövények (roz-
maring, zsálya, kakukkfű, oregano) és fokhagyma 
illatát az étel készítése közben, adjanak hozzá egy 
kevés olívaolajat (vagy semleges növényi olajat). 
Az aromák így különösen jól képződnek. Annak ér-
dekében, hogy semmi ne égjen oda, csak a hőmér-
séklet lekapcsolása után adja hozzá az olajat.

Hirtelensült hal

A hal sütésének technikája pontosan 
megegyezik a hús sütésével, de vannak 
olyan halfajták, amelyeket hideg edénybe 
teszünk és együtt melegítünk az edénnyel 
(pl. fagyasztott hal).
Mivel azonban a halban sokkal kevesebb 
természetes zsír van, mint a húsban, 
sokkal nagyobb szükség van az ujjhegyünk 
érzékenységére. Ha túl sokáig sütjük magas 
hőmérsékleten, az gyorsan kiszárítja a puha 
halhúst. A hal sütéséhez elég, ha a hőmér-
sékletmutató eléri a „12 óra” állást. 
A hőmérséklet ekkor már lekapcsolható. 
Gyakorlatlan szakácsoknak ajánlatos az 
edény alját vékonyan beolajozni (óvato-
san használjon vajat, mert az túl gyorsan 
megég).

Körülbelüli sütési idők hal/tenger
gyümölcsei esetén

Halfilé (200 g) cca. 6-8 perc
Halszelet (200 g) cca. 8-10 perc
Sima lepényhal- 
és nyelvhalfilé

cca. 4-6 perc

Nyelvhal (kicsi, egész) cca. 12-15 perc
Lazacszelet (150g) cca. 8-10 perc
Laposhal szelet 
(200g)

cca. 12-14 perc

Rákok, nyersen, 
páncéllal együtt

cca. 3-4 perc

Rákok, nyersen, 
páncél nélkül

cca. 2-3 perc
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