
A FŐZNI TUDÓ KONYHAI ROBOTGÉP

Egészséges táplálkozás egy életen át

Alapismeretek
             Funkciók
                       Receptek
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Beregszászi Zsolt,
a Pastrami étterem chefjének ajánlásával
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Receptek 

Előételek, levesek

Köretek

Főételek

Olajok

Mártások 

Bébiételek

Kelt tészták

Reggeli, snack

Édes finomságok 

Fagylalt, sorbet

Lekvárok, sodók

Köszöntő
Kedves Lux Gourmet Chef® tulajdonos!

Gratulálok Önnek, hogy a főzni tudó konyhai robotgépünket, 
a Lux Gourmet Chef®-et választotta. Immár Ön is az egész-
séges táplálkozásról tudatosan gondolkodó és korszerűen főző 
emberek népes táborába tartozik. Mostantól nem kell órákat 
eltöltenie a konyhában, hogy egészségesen hódolhasson a ku-
lináris élvezeteknek!

A több mint 40 éve tartó, folyamatos termékfejlesztésnek kö-
szönhetően asszisztensünk a legmagasabb fokú minőséget 
képviseli, s több évtizedig segítsége lesz Önnek a mindennapi 
konyhai munkában. Használatával megkíméli magát a főzéssel 
járó terhektől, miközben tökéletes, éttermi színvonalú ételt va-
rázsolhat asztalára – mindezt úgy, hogy míg a Gourmet Chef® 
főz, Ön bármelyik más teendőjét elvégezheti.

Napjainkban a nőknek különböző helyzettel kell megbirkózniuk, 
számos szerepet kell betölteniük életük és mindennapjaik so-
rán. Ma már a gyereknevelés és a háztartás körüli teendők mel-
lett fontos és sok időt igénylő hivatásuk is van. Ennyi mindent 
ellátni szinte lehetetlen. A Lux Gourmet Chef® segítségével napi 
több órát is megspórolhatnak a konyhában. 

Alapvető célunk, hogy termékeinkkel és szolgáltatásainkkal 
emberközelibb világot teremtsünk. Munkatársaink azért dol-
goznak, hogy Ön egy egészségesebb otthonban kényelme-
sebben élhessen! 

Az Ön elégedettsége a mi sikerünk!

Sok örömöt kívánok Önnek a Lux Gourmet Chef® konyhai asz-
szisztenshez, az élvezetes és egészséges ételcsodákhoz! 

Üdvözlettel,

Tigyi Attila
ügyvezető igazgató
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1 Központi egység

2 Üsttartó ráerősített bilinccsel

3 Üst

4 Kés

5 Párolókosár

6 Tető

7 Mérőpohár

8 Habverő

9 Kanál levehető nyéllel

10 Kanál levehető nyele

11

Tartozékok gőzzel való főzéshez: párolótál 

a) Fémtálca rozsdamentes acélból

b) Műanyag tálca

c) Fémtálca fedele

d) Fémtálca tömítőgyűrűje (sárga)
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MÉRŐPOHÁR
Mérések és értékek

100g víz

90g olivaolaj

100g fehérbor

100g tej

100g tejszín

100g narancslé

100g vörösbor

100g szójaszósz

60g liszt

60g gabonaliszt

90g cukor

45g zsemlemorzsa

35g őrölt kávé

80g rizs

65g fenyőmag

60g mandula

50g mogyoró

40g 1 tojásfehérje

20g 1 tojássárgája

70g kókuszreszelék

45g reszelt sajt

75g csicseriborsó

80g lencse
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Kezelőpanel a központi egységen

A Idő

B Hőmérséklet

C Sebesség

D Dagasztás

E Turbó

F Mérleg

G Pirítás
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Útmutató a receptekhez

ÜST
Maximális kapacitás: 2 liter 
Belső beosztás: 1 liter/1,5 liter/2 liter

________________________________________________________________________

PROGRAMOZÁSI SORREND 
Idő
Hőmérséklet
Sebesség

________________________________________________________________________

MÉRLEG funkció

TURBÓ funkció
Kemény ételek összevágásához
Krémek és bébiételek pürésítéséhez

DAGASZTÓ funkció
________________________________________________________________________

IDŐ
________________________________________________________________________

HŐMÉRSÉKLET
40°C Dagasztás, csokoládék felolvasztása, melegen tartás
50-60°C Konfitálás, tojásos szószok, olajok 
70-90°C  Rizs, ragu, hosszabb ideig tartő főzés
100-120°C Pirítás, forralás, sűrítés, párolás

________________________________________________________________________

SEBESSÉG
1  Pirítás
2  Keverés, sűrítés
3  Párolás gőzben, tálcában
4-5 Emulgeálás, habverés
6-10  Morzsolás, darálás, finom őrlés, pépesítés

PIKTOGRAMOK

Párolókosár

A tetőre fejjel 
lefelé helyezett 
párolókosár

Kanál 
és párolókosár

Kanálnyél és pá-
rolókosár együttes 
használata

Habverő

Párolótál

Mérőpohár 
zárt pozícióban

Mérőpohár 
felfelé fordított 
pozícióban

8
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Funkciók 

Őrlés / Porítás / Reszelés

Az üst és a kés mindig legyen száraz. Az üst a maximális kapacitás felénél ne legyen jobban megtöltve.
______________________________________________________________________________________________________________

Kis mennyiségnél a kosarat tegyük be az üstbe, így a hozzávalók nem csapódnak a tetőhöz. 
______________________________________________________________________________________________________________

Nagyon kemény hozzávalóknál használjuk a TURBÓ funkciót, majd fokozatosan növeljük a sebességet a maximumig. 
______________________________________________________________________________________________________________

A reszelési idő a keménységtől és a mennyiségtől függ. 
______________________________________________________________________________________________________________

A mérőpoharat helyezzük a tető nyílásába, hogy elkerüljük a kicsapódást.

Rizs, kávé, hüvelyesek, tengeri só sebesség 7<10
Cukor, gabona, fűszerek  sebesség 7<10
Kemény csokoládé (350-500 gr) 15 mp-ig sebesség 10 
Répa, hagyma, száraz kenyér  sebesség 5-6

Figyelem:             Ezeknél a műveleteknél ne használjuk a habverőt!

9
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Aprítás / Darálás / Pépesítés / Vágás

Az üst a maximális kapacitás felénél ne legyen jobban megtöltve.
______________________________________________________________________________________________________________

A kisebb adagokat a tetőn lévő nyíláson keresztül adagoljuk, a gép működése közben.
______________________________________________________________________________________________________________

Finom aprításhoz használjuk a 7-10-es fokozatot.
______________________________________________________________________________________________________________

Nagyon kemény hozzávalóknál használjuk a TURBÓ funkciót. 
______________________________________________________________________________________________________________

A hozzávalókat egészen kicsi adagokban adjuk hozzá.
______________________________________________________________________________________________________________

Vágáskor javasoljuk a 4-es vagy az 5-ös sebességfokozat használatát. 
______________________________________________________________________________________________________________

Forró hozzávalók pépesítésekor, addig nyomjuk a TURBÓ gombot, amíg a kellő állagot el nem érjük.
______________________________________________________________________________________________________________

A mérőpoharat helyezzük a tető nyílásába, hogy elkerüljük a kicsapódást. Jég darálásakor tegyük a kanalat az üstbe a 
tetőnyíláson át. Forró ételek (zöldség krémleves, pürék, krémek, babaételek) pépesítésekor hagyjuk kicsit lehűlni, majd 
nyomjuk addig a TURBÓ gombot, amíg a kellő állagot el nem érjük.

Jég     30 mp-ig sebesség 6
Hús (300 gr)    10 mp-ig sebesség 8
Burgonya, hagyma, répa, uborka  sebesség 4-5
Zeller, karalábé, káposztafélék   10 mp-ig  sebesség 6 
Hideg levesek, gyümölcslevek, jeges italok sebesség 10

Figyelem: Ezeknél a művele-
teknél ne használjuk 
a habverőt!
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Emulgeálás 

A habverővel történő emulgeáláskor, a készüléket ne használjuk 5-ösnél nagyobb sebességen. 
______________________________________________________________________________________________________________

A habverő nélküli emulgeálásnál használjuk a 6-os sebességet.
______________________________________________________________________________________________________________

Tojásos szószok emulgeálásánál az olajat a tetőn keresztül adagoljuk az üstbe.
______________________________________________________________________________________________________________

Mindig helyezzük be a mérőpoharat a tető nyílásába a hozzávalók kicsapódásának elkerülése végett.
______________________________________________________________________________________________________________

Ha fagyott jégrémet keverünk, úgy a tetőnyíláson át tegyük az üstbe a jégkrémdarabokat.

Majonéz, szószok, ecetek, sodók, fagylalt 
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Habverés

Az üst, a kés és a habverő mindig legyen száraz és hideg. 
______________________________________________________________________________________________________________

Habveréshez mindig használjuk a habverőt, de a készüléket ne használjuk 5-ösnél nagyobb sebességen. 
______________________________________________________________________________________________________________

Mindig helyezzük be a mérőpoharat a tető nyílásába a hozzávalók kicsapódásának elkerülése végett.

Tejszínhab   sebesség 5 - a kellő állag eléréséig
    Minimum 30%-os tejszín! 
    Tartsuk a habtejszínt a hűtőben a habverésig!                                                                    
                           

Tojásfehérje   tojásonként 1 percig sebesség 5  
    Válasszuk szét a tojások fehérjét a sárgájától! 
    Ha keményebb fehérjét szeretnénk kapni,  
    adjunk hozzá egy csipet sót.
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Dagasztás

Kelt tésztánál használjuk a dagasztó funkciót.
______________________________________________________________________________________________________________

Lágy tészta keverésénél használjuk a habverőt, de a készüléket ne használjuk 5-ösnél nagyobb sebességen. 
______________________________________________________________________________________________________________

Mindig helyezzük be a mérőpoharat a tető nyílásába a hozzávalók kicsapódásának elkerülése végett.

Lágy tészta  palacsinta, ostya, piskótatészta
Kelt tészta   morzsolt tészta, pizza, leveles tészta

Figyelem:             Ezeknél a műveleteknél ne használjuk a habverőt!
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Pirítás

Csak az 1-es és a 2-es sebességet használjuk!
______________________________________________________________________________________________________________

Először melegítsük fel az olajat és utána tegyük bele a hozzávalókat.

Szósz- és ragualapok (fokhagyma, paradicsom, hagyma, hús, paprika…)
Főzés előtti pirítás (rizs, tészta)
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Tésztafőzés

Töltsük meg az üstöt 1,5 liter vízzel és forraljuk fel. A csomagoláson feltüntetett ideig főzzük a tésztát.
______________________________________________________________________________________________________________ 

A spagettit a tetőnyíláson át tegyük az üstbe, óvatosan nyomjuk le és indítsuk el a gépet.
______________________________________________________________________________________________________________

A spagetti lecsöpögtetéséhez segítségül használhatjuk a fémtálcát vagy a párolókosarat. 
______________________________________________________________________________________________________________

A tészta főzéséhez a 2-es sebességet használjuk!

A főzővizet ízesíthetjük sóval, borssal, zöld- és szárított fűszerekkel. Leszűrés után adjunk a tésztához egy kis olajat vagy 
vajat, így nem fog összeragadni. A tésztát ne hideg vízzel hűtsük le, kivéve, ha tésztasalátát készítünk.

Hozzávalók: 
– 1,5 l víz
– 500 g tészta
– 50 g olivaolaj
– 1 gerezd fokhagyma
– babérlevél
– só 

Tegyük a hozzávalókat - a tészta kivételével - az üstbe: 13 p/120°C/sebesség 2

Adjuk hozzá a tésztát és főzzük a csomagoláson jelzett időtartamig: 8-10 p/100°C/sebesség 2

A lecsöpögtetéshez segítségül használhatjuk a fémtálcát vagy a párolókosarat. 
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Párolás 

Kis mennyiségek párolásánál használjuk a kosarat. Nagy mennyiségek párolásánál használjuk a párolótálat.
______________________________________________________________________________________________________________

Párolásnál ne tegyünk 1,3 liter víznél kevesebbet az üstbe, s mindig 120°C/sebesség 3!
______________________________________________________________________________________________________________

Ha nagyobb mennyiséget párolunk a fémtálcán, ügyeljünk arra, hogy megfelelően legyen rögzítve az üstön.
______________________________________________________________________________________________________________

Amikor a párolási idő lejárt, várjunk néhány másodpercet mielőtt kinyitnánk a tetőt, nehogy a forró gőz égési sérüléseket okoz-
zon!
______________________________________________________________________________________________________________

Amíg a főzési folyamat zajlik, tilos a tetőt kinyitni.

Zöldségek, húsok, halak, tenger gyümölcsei, tojás, desszertek.
A vizet zöldfűszerekkel, desszerteknél (pl. gőzgombóc) vaníliával illatosíthatjuk.
Tálalásig tartsuk az ételt a fémtálcában. 
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Levesfőzés 

Nem ajánlatos az üstöt 1,3 liter víznél többel feltölteni!
______________________________________________________________________________________________________________

Tegyük a hozzávalókat a párolókosárba. 
______________________________________________________________________________________________________________

A kanálnyél segítségével könnyedén ki tudjuk emelni a kosarat az üstből. 
______________________________________________________________________________________________________________

Étkezésig a kosárban tárolhatjuk az ételt.
______________________________________________________________________________________________________________

Maximális főzési hőmérséklet: 110°C 
______________________________________________________________________________________________________________

Maximális sebesség: 2

A zöldségeket ne felejtsük el megmosni. A sót mindig a folyamat végén adjuk hozzá, mert így a hozzávalók nem veszíte-
nek saját nedvességükből a főzés során. Húsalaplé készítésekor pirítsuk elő a húsokat, amíg azok szépen kifehérednek.

Hozzávalók: 
– 1 liter víz
– előpirított étel

Tegyük a vizet az üstbe: 10 p/120°C/sebesség 2

Adjuk hozzá az előpirított ételt és főzzük tovább: 2 p/120°C/sebesség 2
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Előételek, levesek

Köretek

Főételek

Olajok

Mártások

Bébiételek

Kelt tészták

Reggeli, snack

Édes finomságok

Fagylalt, sorbet

Lekvárok, sodók

Speciális étrend

Receptek
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Padlizsánkrém
450 g padlizsán
100 g hagyma
150 g fehérbor
½ mérőpohárnyi petrezselyem
2 gerezd fokhagyma
50 g olivaolaj
cukor
só

Melegítsük fel az olajat: 
1p/120°C/sebesség 1 

Pirítsuk meg a fokhagymát: 
1p/120°C/ sebesség 1

Tegyük az üstbe a hagymát, 
a felkockázott padlizsánt pedig tegyük 
a párolótálba: 5p/120°C/sebesség 1 

Adjuk hozzá a fehérbort: 
5p/120°C/sebesség 1 

Tegyük az üstbe a padlizsánt és petre-
zselymet is, adjuk hozzá a cukrot 
és a sót: 10p/120°C/sebesség 1 

Nyomjuk meg a TURBÓ gombot 5x.

A kanál segítségével szedjük le az ételt 
az üst faláról.

Megint nyomjuk meg 
a TURBÓ gombot 5x.

Zöldségleves 1
1,3 l víz
300 g burgonya
150 g sárgarépa
150 g fehérrépa
100 g hagyma
100 g zeller
½ mérőpohár petrezselyem
só

Tegyük a hagymát, a zellert, a fehér-
répát és a petrezselymet az üstbe: 
10mp/sebesség 6

Adjuk hozzá a vizet, a sót és tegyük
a tetőre a kosarat:
15p/120°C/sebesség 2

Tegyük az üstbe még a felkockázott 
burgonyát is: 15p/100°C/sebesség 2

El
őé

te
le

k,
 le

ve
se

k
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Zöldségleves 2
1,3 l víz
100 g zeller
100 g fehérrépa
120 g sárgarépa
120 g póréhagyma
50 g édeskömény
só

Tegyük a kosárba a megmosott, felvá-
gott zöldséget, majd helyezzük azt az 
üstbe.

Öntsük fel vízzel és sózzuk meg: 
40p/110°C/sebesség 2
 
A mérőpoharat ne tegyük rá!

A kanálnyél segítségével vegyük ki
a kosarat.

Avokádókrém
3 avokádó
½ citrom leve
2 görög joghurt
őrölt feketebors
só

Tegyük az összes hozzávalót az üstbe: 
2p/sebesség 7<10 

Minél magasabb a sebesség,
annál lágyabb krémet kapunk.

Fokhagymaleves
300 g hámozott mandula
2 gerezd fokhagyma
30 g ecet
70 g olivaolaj
500 g víz
só

A mandulát, a fokhagymagerezdeket, 
a sót és az ecetet tegyük az üstbe: 
30mp/sebesség 6 

Jól keverjük össze a kanállal és adjuk 
hozzá az olajat: 20mp/sebesség 6

Adjuk hozzá a vizet: 2p/sebesség 10

Ha finomabb textúrájú levest szeret-
nénk, állítsuk be néhány perccel hosz-
szabb időre és 10-es sebességre.
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Csirkehúsleves
2 bontott csirke
50 g sárgarépa
60 g hagyma
30 g zeller
őrölt feketebors
1,3 l víz
só

Pirítsuk meg az apróra vágott húst: 
3-4p/120°C/sebesség 2

A zöldségeket tegyük felvágva a kosár-
ba, öntsük fel a vízzel és sózzuk meg: 
60p/110°C/sebesség 2 
 
A mérőpoharat ne tegyük rá!

A kanálnyél segítségével vegyük ki
a kosarat. Ezzel el is készült a leszűrt 
levesünk.

Andalúziai gazpacho
650 g paradicsom
1 gerezd fokhagyma
50 g piros színű paprika
50 g zöld színű paprika
60 g hagyma
150 g uborka
90 g olivaolaj
300 g víz
90 g ecet
70 g kenyérmorzsa
só

Tegyük az üstbe a megmosott,
feldarabolt zöldségeket, a sót,
az olajat, a vizet és az ecetbe áztatott 
kenyeret: 4p/sebesség 7

A párolókosár segítségével szűrjük át 
a levest.

Hidegen tálaljuk.

Tárkonyos csirkeraguleves 
2 szál sárgarépa
1 darabka zeller
1 szál fehérrépa
1 tenyérnyi csirkemell
leves kocka
só
bors
tárkony
100 g tejszín
1 kis darab citrom
1 fej hagyma 
olaj

Pirítsuk meg olajon a négybe vágott 
hagymát: 3p/120°C/sebesség 1

Dobjuk rá az apróra vágott zöldségeket 
és a kockára vágott húst, majd pirítsuk: 
2p/100-110°C/sebesség 2

Engedjük fel vízzel és ízesítsük. 

Főzzük: 30p/100°C/sebesség 2

Adjuk hozzá a tejszínt. 
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Meleg spárgakrémleves
50 g olivaolaj
60 g póréhagyma
400 g zöldspárga
100 g krémsajt
400 g víz
só

Melegítsük fel az olajat: 
1p/120°C/sebesség 1

Pirítsuk meg a póréhagymát: 
3p/120°C/sebesség 1

Vágjuk fel a spárgákat,
a fejeket tegyük félre. 

A felvágott darabokat (a fej kivételével) 
tegyük az üstbe: 5p/120°C/sebesség 1

Adjuk hozzá a krémsajtot, 
a vizet és sózzuk meg. 

A spárga fejét tegyük a párolótálba: 
6p/120°C/sebesség 2

Hűtsük néhány percig.

Helyezzük a mérőpoharat
a tetőnyílásba. 

Nyomjuk le a TURBÓ gombot addig, 
míg a kívánt állagot el nem érjük.

Tálaljuk a párolt spárgafejekkel.

Fehérboros hagymaleves
80 g Gruyère sajt 
20 g vaj vagy 2 evőkanál kacsazsír
500 g hagyma 
20 g liszt
200 g fehér bor
800 g víz
1 csirkehúsleves kocka
½ tk só
2 csipet bors
12 szelet száraz bagett

Tegyük a kis darabokra vágott sajtot az 
üstbe és reszeljük: 6mp/sebesség 7   

Ha kész, vegyük ki egy tálba és rakjuk 
félre.

Melegítsük fel a vajat az üstben: 
1p/90°C/sebesség 2

Adjuk hozzá a négybe vágott hagymát, 
aprítsuk: 6mp/sebesség 4, majd pirít-
suk: 5p/120°C/sebesség 1

Most adjuk hozzá a lisztet és keverjük: 
10mp/sebesség 3

Öntsük hozzá a vizet, a fehér bort, te-
gyük hozzá a leveskockát is és főzzük:  
20p/100°C/sebesség 2

Miközben főzzük, melegítsük elő a sü-
tőt 210°C-ra.

Ízesítsük a levest sóval és borssal, ke-
verjük: 20mp/sebesség 2

Öntsük ki a levest kb. 6 hőálló leveses 
tálkába. 

Helyezzünk 2-2 bagettszeletet a tete-
jükre és hintsük meg a Gruyère sajttal. 

Tegyük a tálkákat a sütőbe, amíg a sajt 
meg nem olvad és a színe nem lesz 
világosbarna. 

Azonnal tálaljuk. 
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Cukkinikrémleves
50 g olivaolaj
60 g póréhagyma
850 g cukkini
400 g húsleves vagy víz
só

Melegítsük fel az olajat:
1p/100°C/sebesség 3

Adjuk hozzá a póréhagymát: 
4p/100°C/sebesség 3

Tegyük hozzá a cukkinit,
a húslevest vagy a vizet és sózzuk 
meg: 15p/100°C/sebesség 3

Ha kész, hagyjuk kicsit lehűlni.

Majd helyezzük a mérőpoharat
a tetőnyílásba. 

Nyomjuk addig a TURBÓ gombot, 
amíg a kívánt állagot elérjük.

Burgonyakrémleves
700 g burgonya 
500 g víz
600 g tej
100 g póréhagyma
50 g vaj
őrölt fehérbors
szerecsendió
só

Öntsük a vizet az üstbe, a párolótálat 
tegyük a helyére, tegyük rá a hámozott 
és felvágott burgonyát:
25p/120°C/sebesség 3

Ha esetleg a burgonya nem főtt meg, 
hagyjuk még néhány percig főni. 

Ürítsük ki az üstöt. 

Melegítsük fel a vajat:
1p/120°C/sebesség 1

Tegyük bele a főtt burgonyát, a tejet, 
majd fűszerezzük fehérborssal,
szerecsendióval és sóval. 

Nyomjuk addig a TURBÓ gombot, 
amíg a kívánt állagot elérjük.

Sárgarépakrémleves
750 g sárgarépa
100 g póréhagyma
700 g víz
50 g olivaolaj
só

Melegítsük fel az olajat:
1p/120°C/sebesség 1

Adjuk hozzá a póréhagymát:
4p/100°C/sebesség 1

Tegyük hozzá a sárgarépát:
1p/sebesség 5

Öntsük hozzá a vizet és sózzuk meg. 

Tegyük a kosarat fejjel lefelé a tetőre: 
30p/110°c/sebesség 4

Végül főzzük még néhány percig,
ízlés szerint.

Helyezzük a mérőpoharat
a tetőnyílásba.

Nyomjuk le a TURBÓ gombot addig,
míg a kívánt állagot el nem érjük.
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Lazackrém
1 tk színes bors
2 szál friss kapor
300 g friss lazacfilé
40 g citromlé
2 evőkanál olívaolaj
½ tk Worcestershire szósz
½ tk só
bors
100 g vizitormalevél vagy vegyes saláta

Tegyük a színes borsot és a kaprot az 
üstbe és őröljük: 5mp/sebesség 6

A kanállal keverjük össze.

Adjuk hozzá a 3 részre vágott lazacot, 
a citromlevet, az olívaolajt, a szószt, a 
sót, a borsot és keverjük: sebesség 5

A vizitorma leveleit osszuk el 6 felé a 
kész lazackrém köré, majd díszítsük 
egy kis színes borssal és kaporral. 

Hidegen tálaljuk.

Tonhallal és piros paprikával 
töltött tojás
500 g víz
9 db tojás
150 g piros színű paprika
250 g tonhal
70 g felvágott uborka
½ mérőpohárnyi petrezselyem
só

Öntsük a vizet az üstbe, tegyük a tojá-
sokat a kosárba és a paprikát a pároló-
tálba: 25p/120°C/sebesség 3

Ürítsük ki az üstöt. 

A tojásokat vágjuk félbe, vegyük ki
a sárgájukat.

Tegyük a felvágott uborkát, a lecsöpög-
tetett tonhalat, a megfőzött paprikát, 
tojássárgákat, a petrezselymet és 
sót az üstbe: 1,5p/sebesség 6

Töltsük meg a krémmel a tojásokat. 

Majonézt is adhatunk a krémhez, ízlés sze-
rint!

Sütőtökkrémleves
1 fej hagyma
1 gerezd fokhagyma
450-500 g sütőtök
1 kisebb sárgarépa 
500 g víz
300 g tej
200 g tejszín
szerecsendió
2 db húsleves kocka
1 tk cukor
kevés fehérbors
chili
só

Megpirítjuk a 3-4 részre vágott hagy-
mát és a fokhagymát: 3,5-4p/120°C/
sebesség 1

Hozzáadjuk a sütőtököt és a felkocká-
zott sárgarépát, aprítjuk: 5-ös sebes-
ségen a TURBO gombot folyamatosan 
nyomvatartva.

Felöntjük a vízzel, a tejjel és a tejszínnel. 
(Ezek mennyisége ízlés szerint variál-
ható.)

Fűszerezzük: szerecsendió, leveskoc-
ka, bors. Esetleg chili és só a végén, 
ha még elbírja.

Főzzük: 15p/100°C/sebesség 2-3
 
Krémesítjük 5-ös sebességen, a TUR-
BO gomb többszöri megnyomásával 
a kívánt állag eléréséig.
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Édesburgonyás
hagymakrémleves
100 g vaj
250 g póréhagyma
150 g hagyma
500 g burgonya 
1 l víz
100 g tejszín
só

Melegítsük fel a vajat:
1p/110°C/sebesség 1

Tegyük a póréhagymát és a hagymát a 
sóval az üstbe: 10p/110°C/sebesség 1

Adjuk hozzá a felkockázott burgonyát, 
a vizet és egy csipet sót:
2p/110°C/sebesség 5

Tegyük a kosarat fejjel lefelé a tetőre: 
28p/110°C/sebesség 2

Öntsük hozzá a tejszínt. 

Nyomjuk le a TURBÓ gombot addig, 
míg a kívánt állagot el nem érjük.

Csirkemájkrém
500 g csirkemáj
500 g vaj
4 tojás
só
bors
majoránna
kakukkfű

Tegyük az üstbe a hozzávalókat és főz-
zük: 10p/70°C/sebesség 4

Tegyük egy tálba és hűtsük le.

Fele ennyi alapanyagból is elkészíthet-
jük!

Gombakrémleves
450 g gomba 
1 fej hagyma
1 gerezd fokhagyma
2 db tyúkhúsleves kocka, vagy ételízesítő
szerecsendió
bors
500 g víz
300 g tej
200 g tejszín 

A négybe vágott hagymát 
és a fokhagymát együtt megpirítjuk: 
3-4p/120°C/sebesség 1

Adjuk hozzá a gombát, majd aprítsuk: 
10-15 mp/sebesség 8-9

Tegyük bele az összes további hozzá-
valót és főzzük: 8p/100°C/sebesség 
2-3

Krémesítsük: sebesség 5, a TURBO 
gomb többszöri megnyomásával, 
a kívánt állag eléréséig.
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Könnyű burgonyapüré
700 g burgonya
300 g tej
500 g víz
50 g olivaolaj
szerecsendió
őrölt fehérbors
só

Öntsük a vizet az üstbe.

A párolótálat illesszük az üstre és
tegyük bele a felkockázott burgonyát: 
25p/120°C/sebesség 3

Vegyük le a tálat és kb. 1 dl párolóvizet 
tegyünk félre. 

Vegyük ki a megfőtt burgonyát a tálból 
és tegyük az üstbe.

Adjuk hozzá a félretett párolóvizet
és a tejet. 

Fűszerezzük szerecsendióval, fehér-
borssal és sóval: 2p/90°C/sebesség 5

Öntsük hozzá az olajat: 2p/sebesség 5

K
öretek

Galuska
 
50 dkg liszt
1 tojás
1,3 l víz
só
olaj vagy zsír

Tegyük az üstbe a lisztet, a tojást, majd 
a fél dl vizet és sózzuk: 1p/sebesség 4

Tisztítsuk meg az üstöt.

Öntsünk a vizet az üstbe, sózzuk meg, 
tegyünk bele egy pici olajat:
5p/120°C/sebesség 2

Szaggassuk a tésztát a vízbe. A gép 
nem működik ilyenkor.

Majd: 10p/70°C/sebesség 2

Ha feljön a víz tetejére (a tetőn keresztül 
ellenőrizzük), szűrjük le a galuskákat és 
öblítsük le.

Lecsöpögtetve elkeverjük kevés felme-
legített olajjal, zsiradékkal. 

Pörköltekhez adjuk köretként.

szakacskonyv beliv 20170222.indd   25 2017. 02. 22.   11:17:41



Rizsfőzés
1 l víz
250 g rizs
50 g olivaolaj
1 babérlevél
só

A rizs kivételével tegyük az összes 
hozzávalót az üstbe:
8p/120°C/sebesség 2

Tegyük a rizst a kosárba:
12p/120°C/sebesség 4

A kanálnyél segítségével emeljük ki
a kosarat az üstből és csöpögtessük 
le a rizst.

Párolt zöldség
500 g víz
400 g burgonya
150 g zöldbab
150 g sárgarépa

Öntsük a vizet az üstbe:
5p/120°C/sebesség 3

A megmosott, meghámozott,
felszeletelt zöldséget tegyük a kosárba, 
majd helyezzük azt az üstbe:  
20p/120°C/sebesség 3
 
A mérőpoharat ne tegyük rá!

Csicsókapüré
 
500 g víz
700 g csicsóka 
300 g tej
50 g tejszín
20 g margarin 
fokhagyma 
só 

Öntsük a vizet az üstbe, tegyük bele
a fokhagymát.
 
A párolótálat illesszük az üstre és
tegyük bele a felkockázott csicsókát: 
25p/120°C/sebesség 3
 
Vegyük le a tálat és kb. 1 dl párolóvizet 
tegyünk félre.
 
Vegyük ki a megfőtt csicsókát a tálból 
és tegyük az üstbe.
 
Adjuk hozzá a félretett párolóvizet,
a tejet, a tejszínt és sózzuk:
2p/90°C/sebesség 5
 
Adjuk hozzá a margarint:
2p/sebesség 5

Köretként tálalhatjuk, mint a burgonyapürét.
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Tartáros tészta
250 g krémsajt
50 g felkockázott csemege uborka
50 g olivabogyó
50 g reszelt sajt
1 tojás
100 g olivaolaj
250 g hagyma
petrezselyem
só

Tartárkrém

Melegítsük fel az olajat:
2p/120°C/sebesség 1 

Pirítsuk meg a hagymát:
8p/120°C/sebesség 1

Adjuk hozzá a fennmaradó hozzávaló-
kat: 5p/80°C/sebesség 4

Töltsük meg a tésztákat. 

Süssük meg őket.

Főételek
Tészta 

270 g liszt
80 g olivaolaj
70 g víz
1 tojás
só

Tegyük az összes hozzávalót az üstbe:
1p/dagasztó funkció.  

Vegyük ki a tésztát az üstből.

Vágjuk fel korongokra tésztavágóval. 

Töltsük meg kedvünk szerint
és zárjuk le. 

Kenjük meg felvert tojással és süssük
aranybarnára 10 perc alatt 180°C-on.
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Pácolt sonkás krokett
200 g pácolt Serrano sonka
200 g liszt
120 g hagyma
1 liter tej
50 g olivaolaj
só

Melegítsük fel az olajat:
1p/120°C/sebesség 1

Pirítsuk meg a hagymát:
5p/120°C/sebesség 1

Adjuk hozzá a sonkát és pirítsuk meg: 
1p/100°C/sebesség 4

Az üst oldaláról szedjük le a felragadt 
ételt.

Adjuk hozzá a tejet, a lisztet és a sót: 
5p/100°C/sebesség 4

Az így elkészült tésztából formázzunk 
kedvünk szerint kerek vagy hosszúkás 
kroketteket. 

Panírozzuk be őket. 

Forró olajban süssük ki. 

A felesleges zsiradékot itassuk fel róluk.

Almával töltött sertéskaraj
1 sertéskaraj (400 g)
200 g bacon szalonna
450 g alma
120 g hagyma
250 g vörösbor
100 g víz
50 g olivaolaj
20 g szójaszósz
5 gerezd fokhagyma

Tegyünk 150 g almát az üstbe és önt-
sük rá a szójaszószt: 2p/sebesség 10

Vágjuk fel a húst úgy, hogy kinyitható 
legyen, mint egy könyv. 

Kenjük meg az almás pürével, majd 
hajtogassuk rá a másik oldalát. 

Szúrjuk bele a húsba a fokhagymá-
kat és tekerjük fel folpack fóliába. Jól 
nyomkodjuk össze, nehogy kinyíljon. 

Tegyük félre.

Öntsünk olajat az üstbe:
1p/120°C/sebesség 1

Pirítsuk meg a hagymát:
4p/120°C/sebesség 1

Adjuk hozzá a bacont:
1p/120°C/sebesség 2 

Adjuk hozzá a maradék kimagozott 
almát, bort és a vizet.

Tegyük a helyére a párolótálat,
helyezzük bele a húst:
20p/120°C/sebesség 2

Távolítsuk el a fóliát és a fokhagymát
a húsról, majd tálaljuk melegen.
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Gombával és garnélával
töltött padlizsán
50 g olivaolaj
200 g hagyma
200 g darált hús
3 közepes padlizsán
150 g gomba
150 g hámozott garnéla
reszelt sajt
őrölt feketebors
só

Melegítsük fel az olajat:
1p/120°C/sebesség 1

Pirítsuk meg a hagymát:
7p/120°C/sebesség 1

Adjuk hozzá a darált húst:
3p/120°C/sebesség 1

Vágjuk félbe a padlizsánt és kaparjuk ki 
a közepét egy kanállal. 

Tegyük a padlizsánhúst, a gombát 
és a hámozott garnélát az üstbe: 
15p/120°C/sebesség 3

Töltsük meg a padlizsánokat és süssük 
meg 25 perc alatt 180°C-on. 

Szórjunk rá reszelt sajtot és grillezzük 
még 5 percig a sütőben.

Marharagu
900 g marhalábszár
100 g hagyma
100 g sárgarépa
150 g zöldborsó
1 gerezd fokhagyma
300 g vörösbor
100 g víz
70 g olivaolaj
babérlevél
őrölt feketebors
liszt 
só

Melegítsük fel az olajat:
2p/120°C/sebesség 2

Adjuk hozzá a hagymát, a fokhagymát
és a karikára vágott sárgarépát. 

Főzzük: 5p/120°C/sebesség 2

Vágjuk fel a lábszárat közepes
darabokra és fűszerezzük be,
szórjuk meg liszttel. 

Tegyük hozzá a zöldségekhez: 
10p/120°C/sebesség 2

Adjuk hozzá a bort, a vizet és a babér-
levelet: 60p/120°C/sebesség 2

Ha lejárt az idő, ellenőrizzük,
hogy a hús megfőtt-e rendesen.

Ha nem főtt meg kellőképpen, főzzük 
még néhány percig azonos hőmérsék-
leten, azonos sebességen.

A végén adjuk hozzá a zöldborsót: 
10p/120°C/sebesség 2

Ha kész, vegyük ki a ragut az üstből
és tegyük tálba.
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Csirkepörkölt
1 fej hagyma
só
pirospaprika
500 g csirkehús
300 g víz

Tegyük a hagymát és az olajat az üst-
be: 3p/120°C/sebesség 1

Tegyük az összes hozzávalót az üstbe 
és pirítsuk: 1p/90°C/sebesség 2

Öntsük fel vízzel és főzzük: 25p/100°C/
sebesség 2

A főzés felénél vegyük le a kupakot.

Ha kész, keverhetünk bele tejfölt, vagy 
tálalhatjuk pörköltként galuskával.

Mandulás marharagu
300 g olivaolaj
120 g hagyma
600 g felcsíkozott sovány marhahús
500 g tejszín
150 g szójaszósz
50 g pirított mandula
liszt
só

Melegítsük fel az olajat:
3p/120°C/sebesség 2

Pirítsuk meg a hagymát:
5p/120°C/sebesség 1

Adjuk hozzá a felcsíkozott húst lazán 
fűszerezve, lisztezve:
20p/120°C/sebesség 2

Helyezzük be a kosarat és öntsük le
a segítségével az olajat. 

Öntsük a tejszínt, a szójaszószt
és a pirított mandulát a húsra:
3p/120°C/sebesség 2

Tőkehallal töltött cukkini
3 cukkini
200 g hagyma
200 g paradicsom
3 gerezd fokhagyma
300 g sótlan tőkehal
100 g olivaolaj

Melegítsük fel az olajat:
2p/120°C/sebesség 1

Pirítsuk meg a fokhagymát:
1p/120°C/sebesség 1

Adjuk hozzá a hagymát:
5p/120°C/sebesség 1

Keverjük bele a paradicsomot: 
3p/120°C/sebesség 1

Vágjuk félbe a cukkinit és szedjük ki
a belsejét. 

A belsejét tegyük az üstbe:
5p/120°C/sebesség 1

Adjuk hozzá a sótlan, filézett tőkehalat. 
A cukkinit tegyük a pároló tálba: 
20p/120°C/sebesség 2

Ha az idő lejárt, töltsük meg a cukkini-
ket az üstben lévő töltelékkel. 

Ha sütve jobban szeretjük, tegyük 
sütőbe őket, és süssük meg 30 perc 
alatt, 180°C-on.
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Csirkeszárnyak édes-savanyú 
szószban
5 db csirkeszárny
100 g folyékony karamell
50 g balzsamecet
50 g szójaszósz
50 g olivaolaj
3 kk fűszerpaprika
3 kk szárított kakukkfű
2 kk fokhagyma fűszersó
őrölt feketebors
só

Melegítsük fel az olajat:
2p/120°C/sebesség 2

Tegyük a szárnyakat, a paprikát,
a kakukkfüvet, a fokhagymasót, 
az őrölt borsot és a sót az üstbe: 
10p/120°C/sebesség 2

Öntsük hozzá a balzsamecetet,
a szójaszószt és a folyékony karamellt: 
20p/120°C/sebesség 2

Ha kivettük a szárnyakat az üstből,
forgassuk meg őket szezámmagban.

Tőkehalfilé vajas-citromos
mártással 
800 g víz
400 g burgonya
600 g cukkini
4 db tőkehal filé
1 narancs
1 citrom
só
bors
80 g vaj
1 tk ánizsmag
3 szál friss petrezselyem

Öntsük a vizet az üstbe, helyezzük bele 
a párolókosarat és tegyük bele a kis 
szeletekre vágott burgonyát. 

Helyezzük a fél centis darabokra vágott 
cukkinit az alsó fémtálcába, a folyékony 
vajjal meglocsolt tőkehalfilét pedig a 
felső, műanyag párolótálcába. 

Vékonyan hámozzuk meg a narancsot 
és a citromot. A lehámozott gyümölcs-
héjak ¼ részével hintsük meg a halat 
és ízesítsük sóval és borssal.

Tegyük a párolóegységet a helyére és 
gőzöljük: 25 p/120°C/sebesség 2

Vegyük le a párolóegységet és a szed-
jük ki a párolókosarat. Az üst üres.

A maradék lehámozott gyümölcshéja-
kat, a kis darabokra vágott vajat és az 
ánizsmagot tegyük az üstbe, melegít-
sük: 4p/60°C/sebesség 1

Facsarjuk ki a narancs és a citrom le-
vét, majd öntsük azt az üstbe és kever-
jük: 30mp/sebesség 3 

Tegyük a halat, a cukkinit és a burgo-
nyát tányérokra és öntsük rá a citromos 
vajas mártást. 

Hintsük meg apróra vágott petrezse-
lyemmel a tetejét és tálaljuk. 
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Lasagne
Bolognai szósz
50 g olivaolaj
150 g hagyma
150 g sárgarépa
220 g paradicsom
1 babérlevél
350 g darált hús
só
őrölt feketebors

Fehér szósz
30 g vaj
50 g liszt
500 g tej
20 lap lasagne tészta
szerecsendió
őrölt fehérbors
só

Melegítsük fel az olajat:
1p/120°C/sebesség 1

Tegyük a hagymát az üstbe:
6p/120°C/sebesség 1

Adjuk hozzá a sárgarépát,
a paradicsomot és egy csipet sót: 
5p/120°C/sebesség 3

Adjuk hozzá a babérlevelet és
a befűszerezett darált húst:
7p/120°C/sebesség 2

Keverjük még: 30mp/sebesség 4

Tegyük félre. 

Szilvás ragu pancettával 
(olasz fűszeres szalonna)
500 g pancetta
180 g paradicsom
120 g hagyma
100 g szilva
70 g vörösbor
30 g olivaolaj
őrölt feketebors
só

Melegítsük fel az olajat:
1p/120°C/sebesség 1

Pirítsuk meg a hagymát:
4p/120°C/sebesség 1

Adjuk hozzá a paradicsomot: 
4p/120°C/sebesség 1

Tegyük hozzá az összevágott,
befűszerezett pancettát:
8p/120°C/sebesség 2

Végül, adjuk hozzá a szilvát és
a vörösbort: 3p/120°C/sebesség 2

Készítsük el a fehér szószt anélkül, 
hogy elmosnánk az üstöt.

Melegítsük fel a vajat:
1p/100°C/sebesség 2

Adjuk hozzá a lisztet:
1p/100°C/sebesség 5

Öntsük hozzá a tejet és fűszerezzük 
sóval, szerecsendióval és fehérborssal: 
3p/100°C/sebesség 4

Tegyük a bolognai szószt az üstbe:
30 mp/sebesség 4

Vegyünk egy mély tálat és rétegezve 
pakoljuk tele: 1 sor tészta, 1 sor bolo-
gnai szósz, 1 sor fehér szósz. 

A tetejét borítsuk be reszelt sajttal és 
süssük meg 15 perc alatt 180°C-on.
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Húsgombócok
800 g darált hús
100 g tej
70 g pirított mandula
½ mérőpohárnyi petrezselyem
2 tojás
3 gerezd fokhagyma
őrölt feketebors
só

Salsa szósz
250 g hagyma
180 g összevágott paradicsom
150 g piros színű paprika
150 g zöld színű paprika
300 g víz
100 g olivaolaj
50 g fehérbor
babérlevél
őrölt feketebors
só

Fűszerezzük be a húst és tegyük félre. 

Tegyük az üstbe a fokhagymát,
a petrezselymet, a tojásokat és a tejet: 
2p/sebesség 6

Adjuk hozzá a húshoz. Formázzunk 
labdákat belőle, lisztezzük be és forró 
olajban süssük ki.

Az üstöt tisztítsuk ki és szárítsuk meg.

Melegítsük fel az olajat:
1p/120°C/sebesség 1

Házi készítésű macaroni
Tésztafőzés
1,5 l víz
50 g olivaolaj
500 g macaroni

Szósz
350 g darált hús
100 g sonkakrém
150 g hagyma
150 g répa
220 g paradicsom
50 g fehérbor
50 g vaj
50 g olivaolaj
1 babérlevél
őrölt feketebors
só

Melegítsük fel az olajat:
1p/120°C/sebesség 1

Pirítsuk meg a hagymát:
6p/120°C/sebesség 1

Adjuk hozzá a sárgarépát, a paradicso-
mot és sózzuk: 5p/120°C/sebesség 1

Keverjük: 30mp/sebesség 5

Tegyük hozzá a babérlevelet
és a befűszerezett darált húst: 
7p/120°C/sebesség 2

Végül, adjuk hozzá a sonkakrémet
és a vajat: 30mp/sebesség 3

Adjuk hozzá a paprikákat:
6p/120°C/sebesség 1

Adjuk hozzá az összevágott paradicso-
mot, a babérlevelet, sózzuk,
borsozzuk: 5p/120°C/sebesség 2

Öntsük hozzá a vizet:
6p/120°C/sebesség 2

Öntsük le a húsgolyókat a szósszal, 
és tegyük sütőbe. Süssük meg 20-25 
perc alatt 200°C-on.
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Tárkonyos húsgolyók
500 g darált hús
1 fej vöröshagyma
só
bors
ízlés szerint zöldfűszer (petrezselyem, snid-
ling)
1 db tojás
zsemlemorzsa az összeállításhoz
500 g tejszín
½ tk tárkony
500 g víz
1 ek liszt

A négybe vágott hagymát tegyük az 
üstbe, majd aprítsuk: 6-8mp/sebes-
ség 6

A tejszín és a tárkony kivételével az 
összes hozzávalót tegyük az üstbe és 
dolgozzuk össze: 30mp/sebesség 2-3

Formázzunk kis gombócokat és 
helyezzük őket a párolótál fém- és 
műanyag tálcájára.

Tegyük a tejszínt az üstbe és adjuk 
hozzá a vizet. 

A párolótálat tegyük a helyére 
és főzzük: 20p/120°C/sebesség 3

Ha elkészült, adjuk a mártáshoz 
a lisztet és a tárkonyt, majd keverjük: 
15mp/sebesség 3

Töltött paprika
4-6 kicsi paprika
400 g darált hús
160 g rizs
120 g sárgarépa
120 g hagyma
100 g olivaolaj
400 g víz
babérlevél
őrölt feketebors
só

Melegítsük fel az olajat:
2p/120°C/sebesség 1

Pirítsuk meg a hagymát:
4p/120°C/sebesség 1

Adjuk hozzá a sárgarépát:
5p/120°C/sebesség 1

Vágjuk össze: 30mp/sebesség 5

Tegyük hozzá a darált húst, sózzuk, 
borsozzuk: 5p/120°C/sebesség 2
 
Öntsük hozzá a rizst:
2p/120°C/sebesség 2

Adjuk hozzá a vizet és a babérlevelet: 
18p/90°C/sebesség 2

Töltsük meg a paprikákat a hússal és 
kiolajozott tepsiben süssük meg
60 perc alatt 180°C-on.

Párolt emeletes tál
800 g víz
fűszerek ízlés szerint
150-240 g rizs (vagy burgonya)
aprított zöldségek
olívaolaj
csirkemell / hal 
sajt
liszt

Töltsük az üstbe a vizet és ízlés szerint 
fűszerezzük be.

Tegyük bele a párolókosarat, amibe 
öntsünk bele a rizst (vagy a burgonyát) 
és fűszerezzük.

Az alsó fémtálcába tegyük az aprított 
zöldségeket, ízlés szerint fűszerezve. 
(Mindig az alsó tálba kerüljön a kemé-
nyebb alapanyag!)

A felső tálcába helyezzük a csíkozott 
fűszerezett csirkemellet vagy halat. Lo-
csoljuk meg olívaolajjal. 

Pároljuk: 25-30p/120°C/sebesség 2

A maradék párolólét sűrítsük ízlés sze-
rint darabolt sajttal és 2 kanál liszttel, 
majd ezt főzzük: 1p/100°C/sebesség 3

Krémesítsük: sebesség 5/a TURBÓ 
gomb többszöri lenyomásával

szakacskonyv beliv 20170222.indd   34 2017. 02. 22.   11:18:10



Olasz töltött paradicsom
4 közepes paradicsom
250 g darált hús
150 g hagyma
100 g mozzarella sajt
1 mérőpohárnyi bazsalikom
50 g olivaolaj
őrölt feketebors
só

Melegítsük fel az olajat:
1p/120°C/sebesség 1

Pirítsuk meg a hagymát:
5p/120°C/sebesség 1

Adjuk hozzá a paradicsomok belsejét: 
6p/120°C/sebesség 1

Tegyük az üstbe a befűszerezett darált 
húst és a bazsalikomot. 

Tegyük a fémtálcára a paradicsomokat 
a húsuk nélkül: 10p/120°C/sebesség 2

Vegyük le a fémtálcát.

Tegyük a mozzarellát az üstbe: 
2p/120°C/sebesség 2

Töltsük meg a paradicsomokat
a töltelékkel.

Csirkehúsos-garnélás rizottó
100 g kicsi garnéla
450 g csíkokra vágott csirkehús
1 l húsleves vagy víz
100 g zöld színű paprika
100 g piros színű paprika
120 g hagyma
1 babérlevél
300 g rizs
30 g olivaolaj
őrölt feketebors
só

Melegítsük fel az olajat:
1p/120°C/sebesség 1

Pirítsuk meg a hagymát:
4p/120°C/sebesség 1

Adjuk hozzá a paprikákat és sózzuk: 
4p/100°C/sebesség 4

Tegyük hozzá a befűszerezett,
csíkokra vágott csirkehúst:
5p/120°C/sebesség 2

Adjuk hozzá a rizst, a garnélát: 
2p/120°C/sebesség 2

Tegyük hozzá a babérlevelet, a levest 
és sózzuk: 20p/90°C/sebesség 2

Öntsük tálba, várjunk 3 percet
és tálaljuk.

Vadasmarha
500 g hátszín
300 g víz
4-5 szál sárgarépa
3 db fehérrépa
fél zeller
1 db nagy hagyma
3 gerezd fokhagyma
2 db babérlevél
só
egész bors
45 dkg tejföl
½ citrom reszelt héja
2 kk ecet
2 ek mustár
3 ek cukor
olaj

Vágjuk fel a zöldségeket kockákra. 

A hús és tejföl kivételével az összes 
hozzávalót tegyük az üstbe, öntsünk 
rá kevés vizet és pürésítsük le: 30mp/
sebesség 10

Tegyük a húst a párolótálba és pároljuk: 
40p/120°C/sebesség 3

Ha nem elég puha a hús, még pároljuk 
5 percig.

Tegyük a zöldséghez a tejfölt és még 
egyszer pürésítsük le: sebesség 5 / a 
TURBO gomb többszöri lenyomá- 
sásval.
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Sertéskaraj ananásszal
30 g olivaolaj
100 g hagyma
10 g liszt
300 g (konzerv) ananász
30 g szójaszósz
500 g tejszín
8-10 db karaj

Melegítsük fel az olajat:
1p/120°C/sebesség 2

Adjuk hozzá a hagymát:
3p/120°C/sebesség 4

Tegyük hozzá a lisztet és az ananászt 8 
darabra vágva, a szójaszószt
és a tejszínt.

A karajt tegyük a párolótálba: 
20p/110°C/sebesség 2

Eredeti Carbonara spagetti
30 g hagyma
150 g bacon
20 g olívaolaj
350 g spagetti
1200 g víz
3 tojás
1 tojássárgája
só, bors

Aprítsuk össze a darabokra vágott saj-
tot: 10mp/sebesség 9, majd tegyük ki 
egy tálba.

Aprítsuk össze a hagymát: 3mp/se-
besség 6

Adjuk hozzá a kockákra vágott bacont 
és az olajat, dinszteljük: 4p/120°C/se-
besség 1

Tegyük hozzá a tojásokat, a sárgáját, a 
sajtot, a sót és a borsot, majd mixeljük: 
15mp/sebesség 4

Vegyük ki a mixtúrát, ezután az üstöt 
NE mossuk el!

Öntsük a vizet az üstbe, sózzuk, 
helyezzük rá tetőt és forraljuk: 
10p/100°C/sebesség 2

A spagettit állítva beleengedjük a nyílá-
son át és főzzük (a tészta főzési idejétől 
függően): 15p/100°C/sebesség 2
A tésztát szűrjük le a fém alsó párolótál 
segítségével , majd visszatesszük az 
üstbe és összekeverjük a szósszal.

Gombával és kolbásszal
töltött burgonya
2 közepes burgonya
200 g fehér kolbász
150 g gomba
150 g hagyma
reszelt sajt
500 g víz
70 g olivaolaj
só

Vágjuk ketté keresztben a burgonyá-
kat és kaparjuk ki a közepét egy kanál 
segítségével. 

Öntsük a vizet az üstbe,
a burgonyákat helyezzük a párolótálba:
25p/120°C/sebesség 3

Ha kész, tegyük félre a burgonyát.
Melegítsük fel az olajat a tiszta, száraz 
üstben: 2p/120°C/sebesség 1

Adjuk hozzá a fehér kolbászt: 
6p/120°C/sebesség 1

Tegyük hozzá a burgonyák belsejét, 
amit az előbb félretettünk:
2p/sebesség 1

Töltsük meg a burgonyákat, szórjuk 
meg reszelt sajttal és süssük meg.
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Carbonara spagetti
Főtt tészta
1,5 l víz
50 g olivaolaj
500 g spagetti
só

Szósz
50 g olivaolaj
120 g hagyma
200 g bacon szalonna (kockára vágott)
500 g tejszín

Melegítsük fel az olajat:
1p/120°C/sebesség 1

Pirítsuk meg a hagymát és a szalonnát: 
5p/120°C/sebesség 1

A kanál segítségével szedjük le az üst 
oldalára ragadt ételdarabokat. 

Adjuk hozzá a tejszínt:
5p/120°C/sebesség 2

Keverjük össze a szószt
a megfőtt tésztával.

Spenótos garnélás terrine
50 g olivaolaj
2 gerezd fokhagyma
200 g főtt spenót
150 g főtt garnéla
150 g tejszín
350 g tej
4 tojás
só

Melegítsük fel az olajat:
1p/120°C/sebesség 1

Adjuk hozzá a felszeletelt fokhagymát 
és pirítsuk meg: 2p/120°C/sebesség 1

Tegyük hozzá a megpirított spenótot: 
30mp/TURBÓ

Adjuk hozzá a garnélát:
1p/120°C/sebesség 2

Végül tegyük a tejszínt a tejjel és
a tojásokkal együtt az üstbe és kever-
jük: 1p/sebesség 3

Öntsük a mixtúrát a sütőformába, majd 
süssük meg 40 perc alatt 180°C-on.

Rokfortos, lazacos tagliatelle
Főtt tészta
1,5 l víz
50 g olivaolaj
500 g tagliatelle
só

Szósz
200 g füstölt lazac
100 g rokfort sajt
100 g hagyma
500 g tejszín
50 g fehérbor
50 g olivaolaj

Melegítsük fel az olajat:
1p/120°C/sebesség 1

Adjuk hozzá a hagymát:
5p/120°C/sebesség 1

Tegyük hozzá a lazacot, a sajtot,
a tejszínt és a fehérbort:
2p/120°C/sebesség 1

Keverjük össze a szószt a tésztával.
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Tatárbifsztek
30 g kapribogyó
60 g hagyma
1 mérőpohárnyi petrezselyem
50 g mustár
20 g olivaolaj
20 g ecet
1 főtt tojás
500 g bélszín vagy felsál
őrölt feketebors
só

A hús kivételével tegyük az összes hoz-
závalót az üstbe: 10mp/sebesség 6

Szedjük le az üst faláról a feltapadt 
ételt: 10mp/sebesség 6

Tegyük félre.

Vágjunk fel 250 g húst: TURBÓ 7x

Tegyük félre és adjuk hozzá az előbb 
összekevert masszát. 

Aprítsuk fel a maradék húst:
TURBÓ 7x

Az egészet keverjük össze jól
a fűszerekkel.

Töltött pulykamell
700 g pulykamell
100 g füstölt bacon
100 g pancetta
100 g gomba
60 g hagyma
30 g zsemlemorzsa
20 g liszt
1 tojás

Töltelék
500 g húsleves
30 g brandy
30 g tej
30 g olivaolaj
őrölt feketebors
só

Vágjuk fel a bacont és a fűszerezett 
pancettát : 1p/sebesség10

Melegítsük fel az olajat:
1p/120°C/sebesség 1

Adjuk hozzá a gombát:
4p/120°C/sebesség 1

Tegyük hozzá a már elkészített bacont, 
pancettát, zsemlemorzsát, tejet,
brandy-t és a tojást: 1p/sebesség 4

Nyissuk fel a melleket, töltsük meg
a töltelékkel, majd tekerjük fel folpack 
fóliába és jól nyomkodjuk meg. 

Néhány percre tegyük a hűtőbe,
hogy a formáját megtartsa. 

Vegyük le a fóliát. Fűszerezzük meg. 

Kiolajozott sütőben 220°C-on 15 perc 
alatt süssük meg, majd fordítsuk meg
a húsokat és süssük még 10 percig. 

Aztán locsoljuk meg 100 g húslevessel 
és süssük még 5 percig. 

A maradék húslevest öntsük az üstbe, 
a párolótálat tegyük a helyére (egyelőre 
üresen): 4p/120°C/sebesség 2

Mikor a sütési idő lejárt, a pulykát
tegyük a párolótálba. 

A tepsiből öntsük az üstbe a húslevest: 
10p/120°C/sebesség 2

Adjuk a leveshez a levessel elkevert 
lisztet: 2p/120°C/sebesség 4

Végül vágjuk szeletekre a húst
és öntsük le a szósszal. Tálaljuk!
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Cayenne borsos olaj
20 g cayenne
500 g olivaolaj

Tegyük a cayenne borsot és az olajat 
az üstbe: 15p/50°C/sebesség 2

Öntsük az olajat kis üvegekbe, majd 
tegyük napfénytől védett helyre. 

Tésztákhoz és pizzákhoz kiváló!

Fahéjas olaj
50 g fahéj
500 g olivaolaj

Tegyük a fahéjat és az olajat az üstbe: 
15p/50°C/sebesség 2

Öntsük az olajat kis üvegekbe, majd 
tegyük napfénytől védett helyre. 

Tésztákhoz és pizzákhoz kiváló!

O
lajok
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Fokhagymás olaj
15 gerezd fokhagyma
500 g olivaolaj

Tegyük a fokhagymát és az olajat
az üstbe: 15p/50°C/sebesség 2

Öntsük az olajat kis üvegekbe, majd 
tegyük napfénytől védett helyre. 

Tésztákhoz, pizzákhoz, zöldséges krémleve-
sekhez kiváló!

Mentás olaj
20 g szárított mentalevél
500 g olivaolaj

Tegyük a mentát és az olajat az üstbe: 
15p/50°C/sebesség 2

Öntsük az olajat kis üvegekbe, majd 
tegyük napfénytől védett helyre. 

Kiváló zöldségekhez, salátákhoz!

Citromos olaj
3 citrom szárított héja
500 g olivaolaj

Tegyük a citromhéjat és az olajat
az üstbe: 15p/50°C/sebesség 2

Öntsük az olajat kis üvegekbe, majd 
tegyük napfénytől védett helyre. 

Kiváló salátaöntetekhez, halakhoz!
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Narancsos olaj
3 narancs szárított héja
500 g olivaolaj

Tegyük a narancshéjat és az olajat
az üstbe: 15p/50°C/sebesség 2

Öntsük az olajat kis üvegekbe, majd 
tegyük napfénytől védett helyre. 

Salátákhoz és zöldséges krémlevesekhez 
kiváló!

Kakukkfüves olaj
10 g kakukkfű
500 g olivaolaj

Tegyük a kakukkfüvet és az olajat
az üstbe: 15p/50°C/sebesség 2

Öntsük az olajat kis üvegekbe, majd 
tegyük napfénytől védett helyre. 

Kiváló tésztákhoz és őszi salátákhoz!

Medvehagymás olaj
50 g medvehagyma
500 g olivaolaj  
 

Mossuk meg a leveleket és alaposan 
szárítsuk le konyharuhával. Fontos, 
hogy teljesen száraz legyen!

Tegyük a medvehagymát az üstbe: 
15mp/sebesség 5-6

Öntsük az olajat az üstbe:
15p/50°C/sebesség 2

Öntsük az olajat kis üvegekbe, majd 
tegyük napfénytől védett helyre.
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M
ár

tá
so

k Kéksajtos krém
200 g krémsajt
100 g kéksajt
50 g tej

Tegyük az összes hozzávalót az üstbe: 
2p/sebesség 8

Kápia
vagy kaliforniai paprikás krém

400 g piros színű paprika
200 g krémsajt
100 g olivaolaj
só

Tegyük az olajat az üstbe:
2p/120°C/sebesség 1

Adjuk hozzá a paprikát, a sót és
pirítsuk meg: 10p/120°C/sebesség 1

Majd adjuk hozzá a krémsajtot és 
nyomjuk a TURBÓ gombot addig,
amíg a kellő textúrát el nem érjük.

Hűtsük le a krémet és pirítóssal tálaljuk.
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Fűszeres mártogatós
30 g olivaolaj
50 g víz
10 g élesztő
150 g liszt
2 tk fűszerpaprika
5-10 csepp Worchester szósz (ízlés szerint)
1 tk cukor
só

Tegyük az olajat, a vizet, a sót
és a cukrot az üstbe:
30mp/40°C/sebesség 2

Adjuk hozzá az élesztőt, a lisztet,
a paprikát és a fűszeres szószt:
1p/dagasztó funkció.

Vegyük ki a tésztát és kelesszük meg
1 óra alatt, ruhával letakarva.

Formázzunk belőle vékony csíkokat.

Süssük 1 órán keresztül 200°C-on.

Fűszervaj
500 g tejszín (min. 30%-os)
1 cayenne bors
1 kk őrölt feketebors
1 kk kakukkfű
1 kk fokhagymás fűszersó
szerecsendió
só

Készítsük el a házi vajat! Tegyük a tej-
színt és a sót az üstbe: 7p/sebesség 4

Adjuk hozzá a többi hozzávalót:
40mp/sebesség 7

Terítsünk ki egy darab folpack fóliát, 
tegyük rá a vajat és tekerjük fel
hengerformára.

Fogyasztásig tároljuk a hűtőben.

Aioli mártás
1 tojás
3 gerezd fokhagyma
50 g víz
400 ml olivaolaj
só

Tegyük a hozzávalókat az olaj kivételé-
vel az üstbe: 30mp/sebesség 7

Majd a gépet hagyjuk 7-es sebesség-
fokozaton és óvatosan öntsük az olajat 
a tetőre. 

Ha sűrűbb szószt szeretnénk kapni,
ne adjunk hozzá vizet, vagy adjunk 
hozzá több olajat!
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Bechamel mártás
40 g vaj
40 g liszt
500 g tej
szerecsendió
őrölt fehérbors
só

Helyezzük be a habverőt. 

Melegítsük fel a vajat:
1p/80°C/sebesség 5

Adjuk hozzá a lisztet:
1p/80°C/ sebesség 5

Adjuk hozzá a tejet, a sót, a szerecsen-
diót és a borsot: 5p/80°C/ sebesség 5

Bolognai szósz
220 g paradicsom
150 g hagyma
150 g sárgarépa
350 g darált hús
50 g fehérbor
50 g olivaolaj
1 babérlevél
őrölt feketebors
só

Melegítsük fel az olajat:
1p/120°C/sebesség 1

Adjuk hozzá a hagymát és pirítsuk 
meg: 6p/120°C/ sebesség 1

Tegyük hozzá a répát, a paradicsomot 
és egy csipet sót:
5p/120°C/ sebesség 3

Adjuk hozzá a babérlevelet, a darált 
húst és a borsot:
7p/120°C/ sebesség 2

Végül, adjuk hozzá a fehérbort: 
2p/120°C/ sebesség 2

Kiváló makarónihoz, spagettihez!

Sajtos-mogyorós mártás
100 g ementáli sajt
100 g Brie sajt
80 g kéksajt
500 g tejszín
80 g mogyoró

Tegyük a hozzávalókat
a mogyoró kivételével az üstbe:
15p/120°C/sebesség 3

Hagyjuk néhány percig hűlni. 

Tegyük a tetőnyílásba a mérőpoharat.

Nyomjuk meg a TURBÓ gombot, amíg 
a kívánt finomságú állagot el nem érjük.
 
Adjuk hozzá a mogyorót:
1p/120°C/sebesség 4
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Pác
200 g sárgarépa
200 g hagyma
10 g édesnemes fűszerpaprika
300 g ecet
5 gerezd fokhagyma
2 babérlevél
1,2 l olivaolaj
őrölt feketebors

Tegyük a répát, a hagymát,
a fűszerpaprikát és az ecetet az üstbe 
és vágjuk össze: 10mp/sebesség 6

Adjuk hozzá a fokhagymát, a bor-
sot, babérlevelet és az olivaolajat: 
2p/100°C/sebesség 2 

Kiváló fehér húsokhoz vagy kék halakhoz (pl. 
szardínia)!

Fokhagymamártás
20 gerezd hámozott fokhagyma
300 g tejszín
250 g olivaolaj
só

Tegyük a hámozott fokhagymát és az 
olajat az üstbe: 10p/90°C/sebesség 2

Tegyük a kosarat az üstbe és így önt-
sük ki az olajat, ami később felhasznál-
ható lesz még.

Adjuk hozzá a tejszínt és a sót.

Tegyük a kosarat a tetőre, lefelé fordít-
va: 10p/100°C/sebesség 2

Vegyük le a kosarat és néhány percig 
hagyjuk hűlni.

Helyezzük a mérőpoharat
a tetőnyílásba.

Nyomjuk a TURBÓ gombot addig, 
amíg a kívánt állagot el nem érjük.

Zöldborsmártás
50 g olivaolaj
120 g hagyma
20 g egész zöldbors
70 g fehérbor
500 g tejszín
só

Melegítsük fel az olajat:
1p/120°C/sebesség 1

Pirítsuk meg a hagymát:
5p/120°C/sebesség 1

TURBÓ 2x 

A kanál segítségével szedjük le az üst 
oldalára ragadt ételt. 

Adjuk hozzá az zöldborsot:
1p/120°C/sebesség 2

Öntsük hozzá a fehérbort:
1p/120°C/sebesség 2

Végül, adjuk hozzá a tejszínt és a sót: 
10p/120°C/sebesség 2
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Hollandi mártás
150 g vaj
20 g fehérbor
30 g víz
4 tojássárgája
20 g kapribogyó
30 g felkockázott csemege uborka
50 g hagyma
só

Tegyük a kapribogyót, a felkockázott 
uborkát, a hagymát, illetve öntsük
a vizet és a fehérbort az üstbe.
Vágjuk össze: 10mp/sebesség 6 

Helyezzük be a habverőt. 

Adjuk hozzá a vajat és a tojások
sárgáját: 12p/60°C/sebesség 3

Hollandi szósz
4 tojássárgája
30 g víz
20 g fehérbor
150 g vaj
½ citrom leve
só

Helyezzük be a habverőt. 

Tegyük az üstbe az összes hozzávalót: 
1p/60°C/sebesség 3

Pesto
30 g bazsalikom
50 g fenyőmag
50 g őrölt parmezán
200 g olivaolaj
100 g víz
1 gerezd fokhagyma
só

Tegyük az összes hozzávalót az üstbe: 
30mp/sebesség 10

Ideális szószok, tészták ízesítéséhez!
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Majonéz
1 tojás
250 ml olivaolaj
só

Tegyük a tojást és a sót az üstbe,
indítsuk el: sebesség 6 

Helyezzük a mérőpoharat a tetőnyílás-
ba a kicsapódás elkerülése végett.

A tetőn keresztül, lassan adagoljuk 
hozzá az olajat.

Gombaszósz
300 g gomba
500 g tejszín
50 g fehérbor
50 g olivaolaj
só

Melegítsük fel az olajat:
1p/120°C/sebesség 1

Pirítsuk meg a hagymát:
4p/120°C/ sebesség 1

Öntsük hozzá a fehérbort:
2p/120°C/ sebesség 2

Adjuk hozzá a tejszínt és a sót. 
Tegyük a kosarat fejjel lefelé a tetőre:  
15p/120°C/ sebesség 3

Vegyük le a kosarat, hagyjuk néhány 
percig hűlni. 

Helyezzük a mérőpoharat
a tetőnyílásba.

Nyomjuk a TURBÓ gombot addig, 
amíg a kívánt állagot el nem érjük.

Mustáros szósz
4 tojásfehérje
40 g víz
10 g fehérbor
150 g vaj
100 g mustár
½ citrom leve
só

Helyezzük be a habverőt. 

Tegyük az összes hozzávalót az üstbe: 
12p/60°C/sebesség 3
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Ketchup
1 kg érett paradicsom 
180 g színes bors 
130 g lilahagyma 
2 gerezd fokhagyma
100 g vörösborecet
1 csipet szerecsendió
10 db mustármag
10 db feketeborsszem
1 db szárított babérlevél
1 tk erős paprika
1 csipet cayenne bors
1 tk só
100 g méz

Tegyük az összevágott paradicsomo-
kat, az őrölt színes borsot, lilahagymát, 
a fokhagymát és vörösborecet felét az 
üstbe, majd aprítsuk: 5mp/sebesség 7

Főzzük: 40p/100°C/sebesség 2

Tegyük a párolókosarat az üst fedelére.

Adjuk hozzá a maradék vörösborece-
tet, a fűszereket és a mézet, főzzük: 
15-20 p/100°C/sebesség 2

Távolítsuk el a párolókosarat és helyez-
zük be a mérőkupakot. 

Keverjük: 1p/sebesség 10

Öntsük befőttes üvegekbe, zárjuk le és 
hűtsük le. Tároljuk hűtőben.

Salsa szósz
500 g halleves/víz
150 g póréhagyma
40 g liszt
100 g olivaolaj
100 g fehérbor
2 mérőpohárnyi petrezselyem
2 gerezd fokhagyma
só

Melegítsük fel az olajat:
1p/120°C/sebesség 1

Adjuk hozzá a lisztet:
1p/120°C/sebesség 1

Óvatosan öntsük hozzá a fehérbort: 
2p/120°C/sebesség 1

Öntsük hozzá a levest, tegyük hozzá
a sót és a petrezselymet:
10p/120°C/sebesség 4

Ha lágyabb szószt szeretnénk kapni, 
helyezzük a mérőpoharat
a tetőnyílásba. 

Hűtsük néhány percig.

Nyomjuk a TURBÓ gombot addig, 
amíg a kívánt textúrát el nem érjük.

Tartármártás
80 g hagyma
40 g szeletelt csemege uborka
20 g kapribogyó
petrezselyem
1 tojás
500 ml olivaolaj
só

Az olaj kivételével tegyük az összes 
hozzávalót az üstbe: 30mp/sebesség 6

Helyezzük a mérőpoharat
a tetőnyílásba.

Lassan adagoljuk hozzá az olajat
és keverjük tovább a kellő állagig:
sebesség 6
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Paradicsomszósz
750 g paradicsom
100 g póréhagyma
50 g sárgarépa
2 gerezd fokhagyma
100 g olivaolaj
½ mérőpohárnyi petrezselyem
1 babérlevél
4 ek cukor
3 ek só

Melegítsük fel az olajat:
2p/120°C/sebesség 1

Pirítsuk meg a fokhagymát és a répát: 
5p/120°C/sebesség 1

Adjuk hozzá a paradicsomot, a babér-
levelet, a sót, a cukrot és a petrezsely-
met: 20p/120°C/sebesség 1

Néhány percig hagyjuk hűlni.

Helyezzük a mérőpoharat
a tetőnyílásba.

Nyomjuk a TURBÓ gombot addig, 
amíg a kellő textúrát elérjük.

Cseresznyés-vaníliás szósz
 
500g kimagozott cseresznye
200g cukor
1 citrom reszelt héja
1 rúd vanília
  

Nyomjuk meg a mérleggombot és mér-
jünk le 400 g kimagozott, megmosott 
cseresznyét a kosárban, majd tegyük 
félre.
 
Tegyük az üstbe a cukrot: 20mp/se-
besség 10 (amíg porcukor nem lesz 
belőle), majd tegyük félre.
 
Ismét nyomjuk meg a mérleggombot 
és mérjünk le 100 g cseresznyét az 
üstben.
 
Vágjuk össze a cseresznyét:
15mp/TURBÓ
 
Adjuk hozzá a félretett cseresznyét és
a citrom héját: 4p/100°C/sebesség 2
 
Egy éles késsel vágjuk fel a vanília rudat 
középen, és kaparjuk ki a magját.
 
Adjuk hozzá a kikapart vaníliamagokat, 
a megőrölt cukrot: 7p/100°C/sebes-
ség 2

Édes-savanyú mártás
 
1 fej hagyma                                                  
2 gerezd fokhagyma
1 db színes paprika
1 db kisebb sárgarépa
1/4 zellergumó
1 kis konzerv paradicsompüré
1/2 konzerv darabolt ananász
1 kk ketchup
1-2 kávéskanál ecet
2 kk cukor
3 dl húsleves
kevés olaj
só
 

Melegítsük fel az olajat:
1p/120°C/sebesség 2
 
Tegyük az üstbe a félbe vágott hagy-
mát és a fokhagymát, majd pirítsuk: 
3p/120°C/sebesség 1
 
Vágjuk vékony csíkokra a sárgarépát,
a paprikát, a zellert pedig kockákra.
 
Tegyük az előbb felvágott zöldségeket 
a hagymára és pirítsuk:
2p/120°C/sebesség 2
 
Adjuk hozzá a paradicsompürét,
az ananászt, a ketchupot, a cukrot,
az ecetet.
 
Öntsük fel a húslevessel, ízlés szerint 
sózzuk, főzzük: 5p/90°C/sebesség 2

 
Elősütött csirkemell csíkokhoz mártásként, 
párolt rizzsel tálaljuk.
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le
k Marhahúsos zöldségpüré

200 g burgonya
100 g hagyma
100 g paradicsom
100 g sárgarépa
100 g zöldbab
200 g marhahús   
30 g olivaolaj
só

Tegyük az összes hozzávalót az üstbe, 
az olaj kivételével. 

A tetőre fejjel lefelé állítsuk rá a kosarat: 
20p/120°C/sebesség 2

Főzzük még tovább:
25p/100°C/sebesség 2

Vegyük le a kosarat, hűtsük néhány 
percig, majd adjuk hozzá az olajat. 

Helyezzük a mérőpoharat
a tetőnyílásba.

Nyomjuk a TURBÓ gombot addig, 
amíg a kívánt állagot elérjük.

Csirkepüré rizzsel
100 g hagyma
100 g paradicsom
100 g sárgarépa
1 mérőpohárnyi rizs
200 g csirkehús filé
800 g víz
30 g olivaolaj
só

Tegyük az összes hozzávalót az üstbe, 
az olaj kivételével. 

A tetőre fejjel lefelé állítsuk rá a kosarat: 
20p/120°C/sebesség 2

Főzzük még tovább:
10p/90°C/sebesség 2

Vegyük le a kosarat, hűtsük néhány 
percig, majd adjuk hozzá az olajat.
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Gyümölcspüré
150 g narancs
100 g körte
100 g banán
40 g háztartási keksz

Tegyük az összes hozzávalót az üstbe: 
1p/sebesség 7<10

Ha néhány ételdarab az üst oldalára 
ragadt, azt a kanál segítségével
szedjük le róla. 

Pürésítsük még néhány percig.

Vegyes zöldségpüré
200 g burgonya
100 g zöldbab
100 g cukkini
50 g sárgarépa
50 g póréhagyma
50 g fehérrépa
10 g zeller
1 l víz
30 g olivaolaj
só

Tegyük az összes összevágott hozzá-
valót az üstbe, az olaj kivételével. 

A tetőre fejjel lefelé állítsuk rá a kosarat: 
20p/120°C/sebesség 2

Főzzük még tovább:
10p/100°C/sebesség 2

Vegyük le a kosarat, hűtsük néhány 
percig, majd adjuk hozzá az olajat. 

Helyezzük a mérőpoharat
a tetőnyílásba.

Nyomjuk a TURBÓ gombot addig, 
amíg a kívánt állagot elérjük.

Nyelvhalas zöldségpüré
300 g burgonya
100 g póréhagyma
100 g hagyma
100 g sárgarépa
200 g nyelvhal
1 mérőpohárnyi petrezselyem
800 g víz
30 olivaolaj
só

Tegyük az üstbe az összes összevágott 
hozzávalót, az olaj kivételével. 

A tetőre fejjel lefelé állítsuk rá a kosarat: 
20p/120°C/sebesség 2

Főzzük még tovább:
10p/90°C/sebesség 2

Vegyük le a kosarat, hűtsük néhány 
percig, majd adjuk hozzá az olajat. 

Helyezzük a mérőpoharat
a tetőnyílásba.

Nyomjuk a TURBÓ gombot addig, 
amíg a kívánt állagot elérjük.
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Nyári gyümölcspüré
150 g barack
50 g alma
100 g ananász
50 g banán
50 g háztartási keksz

Tegyük az összes hozzávalót az üstbe: 
1p/sebesség 7<10

Ha ételdarabok maradtak az üst olda-
lán, azt a kanál segítségével szedjük le.

Pürésítsük még néhány percig.

Hüvelyes püré gazdagon
200 g burgonya
100 g tök
50 g hagyma
50 g sárgarépa
100 g főtt csicseriborsó
600 g víz
10 g olivaolaj
só

A csicseriborsó és az olaj kivételével 
tegyük az összes összevágott hozzá-
valót az üstbe. 

Állítsuk a kosarat a tetőre:
20p/120°C/sebesség 2

Vegyük le a kosarat és hűtsük le
néhány perc alatt. 

Adjuk hozzá az olajat és
a csicseriborsót. 

Helyezzük a mérőpoharat
a tetőnyílásba. 

Nyomjuk a TURBÓ gombot addig, 
amíg a kívánt állagot elérjük.

Joghurtos kekszpüré
1 joghurt
8 db háztartási keksz
cukor

Tegyük az összes hozzávalót az üstbe: 
30mp/sebesség 7<10

Ha néhány ételdarab az üst oldalára 
ragadt, azt a kanál segítségével
szedjük le.

Pürésítsük még néhány percig.
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K
elt tészták

Kenyértészta
400 g liszt
200 g víz
50 g olivaolaj
30 g friss élesztő
2 tk cukor
2 tk só

Tegyük az összes hozzávalót az üstbe: 
2p/dagasztó funkció

Vegyük ki a tésztát az üstből,
locsoljuk meg egy kevés olajjal
és kelesszük meg. 

Süssük meg 20 perc alatt 220°C-on.
Formázzuk a tésztát kedvünk szerint.

Ízesíthetjük különböző magokkal.

Csokoládés sütemény
200 g cukor
4 tojás
100 g tortabevonó
100 g vaj
200 g liszt
10 g sütőpor

Aprítsuk fel a csokoládét:
10mp/TURBÓ

A felaprított csokoládét tegyük félre
egy tálba.

Helyezzük be a habverőt.

Tegyük az üstbe a cukrot és
a tojásokat: 2p/sebesség 4

Adjuk hozzá a felaprított csokoládét: 
4p/40°C/sebesség 2

Vegyük ki a habverőt. 

Tegyük az üstbe a lisztet, a vajat
és a sütőport: 1p/dagasztó funkció

Öntsük kivajazott sütőformába és süs-
sük meg kb. 30 perc alatt 180°C-on.
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Leveles tészta
270 g liszt
80 g olivaolaj
70 g víz
1 tojás
só

Tegyük az összes hozzávalót az üstbe: 
1p/dagasztó funkció

Vegyük ki a tésztát az üstből és tészta-
vágóval vágjuk fel korongokra.
 
Töltsük meg kedvünk szerint a tésztát, 
és zárjuk le. 

Kenjük meg felvert tojással és süssük 
aranybarnára 10 perc alatt 180°C-on.

Pizzatészta
350 g liszt
170 g víz
30 g olivaolaj
10 g friss élesztő
só

Öntsük a vizet az olajjal és a sóval
az üstbe: 30mp/120°C/sebesség 2

Adjuk hozzá az élesztőt és a lisztet: 
2p/dagasztó funkció

Vegyük ki a tésztát az üstből
és kelesszük meg. 

Ha megkelt, nyújtsuk ki,
tegyünk rá feltétet és süssük meg
15 perc alatt 220°C-on.

Fánktészta
100 g vaj
150 g liszt
250 g víz
5 tojás

Öntsük a vizet és a vajat az üstbe: 
7p/120°C/sebesség 2 

Tegyük hozzá a lisztet:
10mp/sebesség 5
Adjuk hozzá egyesével
a tojásokat: sebesség 5
 
Azután adjuk csak a következő tojást
a tésztához, mikor látjuk, hogy az előző 
már jól elkeveredett benne.

Formázzuk kedvünk szerint
a tésztát, és süssük meg
15-20 perc alatt 200°C-on.
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Piskóta
150 g cukor
3 tojás
150 g liszt
10 g sütőpor

Helyezzük be a habverőt. 

Tegyük a tojásokat és a cukrot
az üstbe: 2p/sebesség 4

Adjuk hozzá a lisztet és a sütőport:
1p/sebesség 4

Öntsük a tésztát kivajazott
sütőformába, és süssük meg
15 perc alatt 180°C-on.

Berliner fánk
100 g vaj vagy margarin
500 g liszt
30 g cukor
1 tasak élesztő
1 tasak vaníliás cukor
3 csepp mandula aroma
1 csapott teáskanál só
1 tojássárgája
2 tojás
100 g tej
25 g tejszín
A kisütéshez: zsiradék

Tegyük az összes hozzávalót az üstbe: 
4p/dagasztó funkció

Tegyük meleg helyre és hagyjuk meg-
kelni a tésztát.

Ha a tészta megkelt, akkor jól gyúrjuk 
át, szaggassunk belőle fánkokat és 
tegyük vissza a melegre, hogy ismét 
megemelkedjen a tészta.

Ha újra megkelt, süssük ki forró olaj-
ban.

Porcukorral és lekvárral tálaljuk!

Tarhonya
12 közepes tojás
200 g liszt

A lisztet és a tojást tegyük az üstbe, 
majd dagasszuk: 30mp

A kapott tésztát terítsük egy száraz, 
tiszta konyharuhára, szárítsuk ki. 

Tároljuk zacskóban.
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Tejes kalács
300 g tej
50 g vaj
20 g friss élesztő
60 g cukor
550 g liszt
¼ tk só
1 tojás, felverve

Tegyük a tejet, vajat, élesztőt, cukrot 
az üstbe, melegítsük: 3p/40°C/sebes-
ség 2

Adjuk hozzá a többi hozzávalót is és 
dagasszuk: 3p

Vegyük ki a masszát, helyezzük egy 
nagy lisztezett tálba, takarjuk le és te-
gyük meleg helyre, amíg a kétszeresére 
nem dagad.

A masszát szedjük 3 részre és fonjuk 
össze őket. A két végén nyomkodjuk 
össze. Majd hagyjuk pihenni 5 percig. 

Tegyük a fonott tésztát egy sütőpapírral 
kibélelt tepsibe, takarjuk le konyharuhá-
val, majd hagyjuk meleg helyen, amíg a 
kétszeresére nem dagad (kb. 30 perc).
Amíg dagad, melegítsük elő a sütőt 
180°C-ra.

Kenjük be a tésztát felvert tojással, 
tegyük a sütőbe és süssük 180°C-on 
25-30 percig. Várjunk, míg kihűl és utá-
na szeleteljük.

Almás – diós kenyér
750 g alma 
100 g cukor
150 g mazsola
500 g liszt
1 ek kakaópor
1 tk fahéj, őrölt
200 g dió
1 cs sütőpor
vaj a sütőtálca kikenéséhez

Tegyük a felkockázott almákat az üst-
be, aprítsuk: 5mp/sebesség 5

A kanál segítségével keverjük össze. 

Vegyük ki egy tálba, majd rakjuk félre. 

Tegyük a cukrot, mazsolát, lisztet, sütő-
port, kakaóport és a fahéjat az üstbe 
és keverjük össze: 10mp/sebesség 3

A darált almát és diót adjuk hozzá a 
kanállal, majd dagasszuk: 3p

Tegyük a tésztát egy kivajazott sütő-
formába (kb. 30 x 12 x 10 cm) és süs-
sük előmelegített sütőben 180°C-on 
60 percig. 

Hűtsük le a sütőformát 15 percig, mie-
lőtt a hütőbe tesszük. 

Mielőtt szeleteljük teljesen hűtsük le. 

Toast
240 g víz
1 cs száraz élesztő
30 g barna cukor
30 g vaj (lehet kicsit több)
500 g liszt
1 tk só

Tegyük a vizet, az élesztőt, a cukrot és 
a vajat az üstbe, majd keverjük össze: 
1p/40°C/sebesség 3

Adjuk hozzá a lisztet és a sót, majd 
dagasszuk: 3 p

Tegyük a masszát egy nagy tálba, 
takarjuk le egy konyharuhával, majd te-
gyük egy meleg helyre 30 percre. 

Osszuk a tésztát 3 részre, formáljuk 
őket labda alakúra és helyezzük egy 
sorba egy kivajazott sütőformába 
(kb. 30x12x10 cm).

Tegyük félre megint egy meleg helyre 
és hagyjuk, amíg duplájára nem dagad.

Süssük előmelegített sütőben 180°C-
on 30 percig. 

Hagyjuk kihűlni, mielőtt szeletekre 
vágjuk. 
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Kakaós csiga
500 g liszt
280 g víz
csipet só
csipet cukor
½ élesztő
3-4 ek kakaó
kevés olaj

Az olajon és a kakaón kívül tegyük az 
összes hozzávalót az üstbe, dagasz-
szuk: 2p.

Vegyük ki a tésztát az üstből, locsol-
juk meg egy kevés olajjal és kelesszük 
meg.

Ha megkelt, nyújtsuk ki, spricceljük 
meg vízzel, szórjuk rá a kakaót és 
tekerjük fel.

Vágjunk belőle kis karikákat, süssük 
meg a sütőben 20 perc alatt 220o C 
fokon.

Pizzatészta másképpen
500 g liszt
280 g víz
csipet só
csipet cukor
½ élesztő
Feltét:
mozzarella sajt
sűrített paradicsom
bazsalikom
bors
só

A tészta összes hozzávalóját tegyük 
az üstbe és dagasszuk: 2p

Vegyük ki a tésztát az üstből, locsol-
juk meg egy kevés olajjal és kelesszük 
meg. 

Míg a tészta kel, a feltét hozzávalóit 
a sajt kivételével tegyük az üstbe és 
főzzük meg: 5p/90°C/sebesség 2

Ha megkelt a tészta, nyújtsuk ki vé-
konyra, tegyük tepsire és süssük elő 
5 percig 200oC fokon légkeveréssel.

Kenjük rá a paradicsomos szószt, 
tegyük rá a felkarikázott mozzarellát 
és süssük addig, míg a sajt ropogósra 
nem sül. 

Friss bazsalikomlevelekkel és olívaolajjal 
tálaljuk.

Gőzgombóc
300 g liszt
1 tojás
100 g tej
40 g cukor
40 g folyékony vaj
7 g tasakos élesztő
1 liter víz

Tegyük az összes hozzávalót - kivéve 
a vizet - az üstbe és dagasszuk: 3p 

Kelesszük 15-30 percig.

Gyúrjuk hengeres formára, majd 
vegyük 8 felé.

Töltsük meg lekvárral, majd formázzuk 
gombócokká.

10 percig állni hagyjuk.

Öntsünk a vizet az üstbe, a kicsit meg-
olajozott gombócokat négyesével 
helyezzük az alsó és a felső pároló-
tálakba. 

Pároljuk: 30p/120°C/sebesség 2

Mákkal, cukorral, vajjal vagy pudinggal 
tálalaljuk.
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Kemény tojás 
1-9 db tojás
500 g víz

Öntsük a vizet az üstbe.

Tegyük a tojásokat a kosárba: 
14p/120°C/sebesség 3

Vegyük ki a kosarat a kanálnyél
segítségével. 

Hűtsük le a tojásokat a kosárban,
hideg folyóvíz alá téve.

Burgonyás omlett
400 g burgonya
4 tojás
150 g hagyma
100 g olivaolaj
2 gerezd fokhagyma
só

Melegítsük fel az olajat:
2p/120°C/sebesség 1

Adjuk hozzá a fokhagymát és pirítsuk 
meg: 1p/ 120°C/sebesség 1

Tegyük hozzá a hagymát is:
8p/120°C/ sebesség 1

Adjuk hozzá a felszeletelt burgonyát
és sózzuk meg: 7p/120°C/sebesség 2

Vegyük ki az üstből és tegyük félre.

Helyezzük be a habverőt és verjük fel
a tojásokat: 15mp/sebesség 5

Adjuk a felvert tojásokhoz az előbb el-
készített keveréket: 15mp/sebesség 5 

Melegítsük fel az olajat egy lábosban
és készítsük el az omlettet.
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Almalé
600 g alma
350 g jég
300 g víz
1 kifacsart citrom

Tegyük a hozzávalókat az üstbe:
3p/sebesség 7<10

A kosár segítségével szűrjük le
a gyümölcslevet, és hűtsük le. 

Hidegen kínáljuk.

Briós
Alaptészta
20 g friss élesztő
50 g víz
100 g liszt

Egyszerű tészta
100 g vaj
100 g cukor
2 tojás
10 g só
citrom- és narancsaroma
500 g liszt
100 g tej

Máz
1 tojás
50 g tej

Ha igazán jó brióst akarunk készíteni, 
először az alaptésztát kell elkészíteni, 
utána az egyszerű tésztát. Majd a két 
tésztát gyúrjuk össze, és hagyjuk őket 
kicsit összeérni.

Tegyük az összes alaptészta hozzáva-
lóját az üstbe: 2p/dagasztó funkció

Vegyük ki, formázzuk meg kézzel cipó-
formára. Hagyjuk pihenni, míg az egy-
szerű tésztát elkészítjük.

Tegyük be a vajat az üstbe:
1p/40°C/sebesség 2

Adjuk hozzá a cukrot és a tojásokat: 
1p/sebesség 6

Majd adjuk hozzá a lisztet, a sót és cit-
rusaromát (levet): 3p/dagasztó funkció

Ha nem állt össze eléggé, segítsünk
a kanállal leszedni a maradékot és
dagasszuk még további 2 percig.
 
Öntsük hozzá a tejet:
1p/dagasztó funkció

Tegyük hozzá kis darabokban az alap-
tésztát: 3p/dagasztó funkció 

Vegyük ki a tésztát az üstből, lisztezzük 
meg, majd tegyük félre pihenni
30 percre.

Pihenés után tegyük vissza az üstbe: 
1p/dagasztó funkció
 
Negyedeljük el a tésztát, formázzunk 
belőle cipókat és tegyük a sütőbe
minimum hőfokra, 1 órára. 

Vegyük ki. 

Kenjük meg a brióst 1 tojás
és 50 g tej keverékével. 

Állítsuk be 200°C-ra a sütőt. 

Ha a sütő eléri a 200°C-ot, tegyük be 
a briósokat és süssük meg 5-10 perc 
alatt.
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Csokoládés ital 
700 g melegíthető csokoládé
600 g tej

Tegyük a csokoládét az üstbe:
20mp/sebesség 10

Öntsük hozzá a tejet:
5p/60°C/sebesség 5

Hidegen és melegen, a tetején
tejszínhabbal is fogyasztható.

Kiwis gyümölcsital
500 g kiwi
100 g cukor
600 g víz

Tegyük a hozzávalókat az üstbe:
2p/sebesség 10

Hidegen tálaljuk.

Csokoládékrém
300 g tortabevonó
300 g mogyoró
300 g tej
200 g cukor

Melegítsük fel a csokoládét:
3p/40°C/sebesség 3

A maradék hozzávalót tegyük az üstbe: 
4p/sebesség 7<10

Minél nagyobb a sebesség, annál lágyabb 
krémet kapunk.
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Narancsos-citromos-répás ital
500 g narancs
100 g citrom
300 g sárgarépa
700 g víz
150 g cukor

Tegyük a hámozott narancsot, répát, 
citromot az üstbe a cukorral és vízzel: 
3p/sebesség 10

Lehűtve kínáljuk.

Narancslé
1 kg narancs
250 g víz
cukor

Tegyük a hozzávalókat az üstbe:
1p/sebesség: 10

A kosár segítségével szűrjük le
a gyümölcslevet.

Hidegen kínáljuk. 

Narancslekvár
500 g narancs
400 g cukor
50 g víz

A narancsokat felvágva tegyük
az üstbe: 10mp/TURBÓ 5x
(teljes ideig kitartva)

Tegyük félre. 

Az üstöt ne mossuk el! 

Tegyük bele a cukrot és a vizet:
5p/100°C/sebesség 3

Adjuk hozzá a narancsot:
30p/100°C/sebesség 2
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Körtelé
500 g körte
500 g víz
50 g cukor

Tegyük a meghámozott körtét, cukrot 
és vizet az üstbe: 1p/sebesség 10

Lehűtve kínáljuk.

Ananász- és baracklé
300 g ananász
400 g barack
800 g víz
100 g cukor

Tegyük a hozzávalókat az üstbe:
2p/sebesség 10

Ha finomabb állagot szeretnénk elérni, 
akkor pürésítsük még néhány másod-
percig. 

Ha hígabb levet szeretnénk kapni,
adjunk hozzá még vizet. 

Hidegen kínáljuk.

Barackdzsem
500 g barack
400 g cukor
1 kifacsart citrom
50 g víz

Tegyük a cukrot, a vizet és a citrom-
levelet az üstbe: 5p/sebesség 3

Adjuk hozzá a felszeletelt barackot: 
30p/100°C/sebesség 2
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Ananászlé
500 g ananász
500 g víz
50 g cukor

Tegyük az összes hozzávalót az üstbe: 
3p/sebesség 10

Hidegen kínáljuk.

Eperdzsem
500 g eper
400 g cukor
1 kifacsart citrom
50 g víz

Tegyük a cukrot, a vizet és a citromle-
vet az üstbe: 5p/100°C/sebesség 3

Adjuk hozzá az epret, tegyük a kosarat 
fejjel lefelé a tetőre:
30p/100°C/sebesség 2

Édes vaj
300 g habtejszín
50 g cukor

Helyezzük be a habverőt. 
Öntsük a tejszínt és a cukrot az üstbe: 
2p/sebesség 5

A párolókosár segítségével szűrjük le
a felesleges savót. 

Szárítsuk le még egyszer konyhai
papírtörlőn. 

Formázzuk meg és tegyük a hűtőbe.
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Tejbegríz
1000 g tej
100 g gríz
25 g cukor

Helyezzük a késre a habverőt.

Tegyük a hozzávalókat az üstbe és főz-
zük: 9p/90°C/sebesség 3

Öntsük ki a tejbegrízt egy tálba és 
hagyjuk kihűlni. 

Tejberizs
1 l tej
60 g cukor + 1 cs vaníliás cukor
1 csipet só
180-200 g rizs

A tejet, cukrot, sót forraljuk: 8p/100°C/
sebesség 2

Beletesszük a rizst, rátesszük a tetőt 
a mérőpohár nélkül: 40p/90°C/sebes-
ség 2

Paradicsomital
1 kg paradicsom
500 g víz
50 g olivaolaj
őrölt feketebors
cukor
só

Tegyük az összes hozzávalót az üstbe: 
1p/sebesség 10

Szűrjük le a paradicsomlevet
a párolókosárral.

Hidegen tálaljuk.
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Baconos Quiche Lorraine
Tészta
300 g liszt
150 g vaj
1 tojás
50 g víz
só

Tegyük a tészta hozzávalóit az üstbe: 
2p/dagasztó funkció

Vegyük ki a tésztát az üstből
és nyújtsuk ki. 

Tegyük sütőformába, szurkáljuk meg 
egy villával, hogy ne hólyagosodjon fel, 
és süssük meg 20 perc alatt 200°C-on.
 
Tegyük félre.

Töltelék
50 g olivaolaj
120 g hagyma
200 g bacon szalonna
130 g tejszín
370 g tej
4 tojás
100 g reszelt sajt
zöldfűszeres keverék
só

Melegítsük fel az olajat:
1p/120°C/sebesség 1

Adjuk hozzá a hagymát:
5p/120°C/sebesség 1

Csokoládés tejturmix
500 g tej
150 g kakaó
30 g cukor

Helyezzük be a habverőt. 

Tegyünk minden hozzávalót az üstbe: 
5p/90°C/sebesség 3

Forrón vagy hidegen kínáljuk. 

Ha dupla adagot szeretnénk készíteni, az idő, 
a hőfok és a sebesség azonos.

Tegyük hozzá az összes hozzávalót: 
2p/sebesség 4

Fedjük be a masszával a tésztát és 
süssük meg 30 perc alatt 170°C-on.

szakacskonyv beliv 20170222.indd   65 2017. 02. 22.   11:19:16



Éd
es

 fi
no

m
sá

go
k

Édes palacsintatészta
500 g tej
4 tojás
100 g cukor
240 g liszt

Helyezzük be a habverőt. 

Tegyük az üstbe az összes hozzávalót:
1p/sebesség 4

Melegítsünk fel egy vajjal kikent serpe-
nyőt, és süssünk vékony palacsintákat 
a tésztából.

Tölthetjük csokoládéval, mézzel, lekvár-
ral, pudinggal, stb.

Csokifürdő
120 g cukor
120 g víz
500 g tortabevonó

Vágjuk fel a csokoládét: 10 mp/TURBÓ 
Az összevágott csokoládét tegyük félre 
egy tálba. 

Öntsük a vizet és a cukrot az üstbe: 
3p/120°C/sebesség 3

Adjuk hozzá a félretett csokoládét: 
4p/40°C/sebesség 2 

Ideális sütemények és torták bevonására!
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Csoki crispies
250 g tortabevonó
50 g ropogós rizs

Tegyük a csokoládét az üstbe: 
3p/40°C/sebesség 3

Adjuk hozzá a ropogós rizst:
1p/sebesség 2

Készítsünk golyócskákat belőlük két 
kanál segítségével és tegyük őket
sütőpapírra.

Tegyük a hűtőbe őket, hogy elérjük
a megfelelő állagot.

Csokoládés keksz
200 g háztartási keksz
250 g fekete csokoládé

Tegyük a kekszet az üstbe:
30mp/sebesség 10

A ledarált kekszet tegyük félre.
Adjuk hozzá a csokoládét:
3p/40°C/sebesség 4

Az üstöt ne mossuk el! 
Adjuk hozzá a félretett kekszet:
1p/sebesség 5

Terítsük ki a tésztát két sütőpapír közé, 
tekerjük fel, majd vágjuk fel szeletekre.
A hűtőben hűtsük le. 

Ízesíthetjük narancshéj-,
citromhéj- vagy kókuszreszelékkel.

Teasütemény
300 g liszt
170 g vaj
120 g porcukor
130 g durvára őrölt mandula
3 tojás
1 citrom reszelt héja
1 kk só

Keverjük össze a vajat a porcukorral: 
1p/sebesség 4

Tegyük hozzá a tojásokat: 1,5p/4

Adjuk hozzá a lisztet és az őrölt
mandulát, a citrom héját és a sót:
1,5p/dagasztó funkció

Vegyük ki a tésztát az üstből.

Tegyük zacskóba, vágjuk ki az egyik 
sarkát, majd nyomjuk ki a tésztát
sütőpapírra. 

Süssük aranybarnára
20 perc alatt 175°C-on.
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Marcipános sütemény
500 g mandula
50 g főtt édesburgonya
300 g cukor
1 tojás
10 g víz

Vágjuk fel a mandulát:
15mp/sebesség 6

A felaprított mandulát tegyük félre. 
Öntsük a vizet és a cukrot az üstbe: 
8p/120°C/sebesség 2

Tegyük hozzá a mandulát és a megfő-
zött édesburgonyát: 2p/sebesség 5

Adjuk hozzá a tojásokat:
1p/sebesség 5

Vegyük ki az üstből és kézzel
formázzuk meg. 

Hűtsük le. 

Osszuk annyi felé,
ahány ízűt szeretnénk.

Ízesítés után süssük addig, még
mindkét oldala aranybarna nem lesz.

Toffee
200 g folyékony karamell
200 g tejszín

Helyezzük be a habverőt. 

Öntsük a folyékony karamellt és a tej-
színt az üstbe: 5p/120°C/sebesség 2

Kiváló kávé mellé és mandulás fagyira ön-
tetnek!

Ízesítés

Kávés: 

A kávét oldjuk fel vízben, adjuk a tész-
tához és formázzunk belőle kis golyó-
kat vagy kávészemeket.

Kókuszos: 

Adjuk a tésztához az őrölt kókuszt
és formázzuk meg őket.

Fenyőmagos: 

Formázzuk meg a golyókat, mártsuk 
őket tojásfehérjébe, szórjuk meg fenyő-
maggal, és kenjük meg felvert tojással.

Birsalmás: 

Tekerjük ki a tésztát, töltsük meg birsal-
ma zselével, majd tekerjük fel. Szeletel-
jük fel, majd kenjük meg felvert tojással.

Mandulás: 

Formázzunk hosszúkás tésztát, márt-
suk tojásfehérjébe és őrölt mandulába. 
Kenjük meg felvert tojással.
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Tejszínes trüffel
100 g cukor
100 g kakaópor
200 g habtejszín

Helyezzük be a habverőt.

Öntsük az összes hozzávalót az üstbe: 
1p/sebesség 5

Tegyük zacskóba, vágjuk ki az egyik 
sarkát, majd nyomjuk a krémet
a tésztára.

Használhatjuk profiterolhoz vagy más tészta 
készítéséhez!

Bundás alma
2-3 alma
250 g liszt
200 g víz
3 tojás
50 g olaj
20 g porélesztő
1 kk cukor
1 kk só

Helyezzük be a habverőt.

Öntsük az összes hozzávalót az üstbe 
az alma kivételével: 1p/sebesség 4

A kapott tésztát tegyük egy tálba.

Magozzuk ki az almát, majd forgassuk 
bele a tésztába, amit az előbb
készítettünk. 

Forró olajban süssük aranybarnára 
őket.

Ha megsültek, itassuk fel róluk
a felesleges olajat. 

Tálalhatjuk vaníliaöntettel.

Banánhab
250 g banán
350 g tejszínhab
150 g narancs dzsúsz
120 g cukor
2 lap zselatin

Tegyük a zselatin lapokat egy tálba
és áztassuk be.

Melegítsük fel a narancslevet: 
2p/100°C/sebesség 2

Tegyük hozzá a beáztatott,
lecsöpögtetett zselatint: 1p/sebesség 3
 
Adjuk hozzá a cukrot és a banánt:
2p/sebesség 6

Tegyük ki egy tálba.

Helyezzük be a habverőt a száraz
és tiszta üstbe. 

Öntsük hozzá a habtejszínt: annyi idő-
re, amíg felveri a tejszínt/sebesség 5  
 
Ha nem elég kemény, verhetjük még 
néhány percig. 

Borítsuk be a tejszínhabbal a tálban 
lévő banánt.
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Karamellizált ananász
joghurttal
300 g cukor
300 g víz
400 g ananász

Öntsük a vizet és a cukrot az üstbe: 
4p/120°C/sebesség 3

Ezzel egy időben hámozzuk meg
az ananászt és vágjuk fel kb. 20 g-os 
darabokra. 

Helyezzük be a habverőt.
 
Adjuk hozzá az ananászt:
10p/100°C/sebesség 2

Az ananászt tegyük zsírpapírral bélelt 
tepsire, majd süssük meg 5 perc alatt 
190°C-on.

Katalán krém
1 l tej
8 tojássárgája
200 g cukor
40 g gabonaliszt
1 narancs héja
1 citrom héja
fahéj

Helyezzük be a habverőt. 

Öntsük az összes hozzávalót az üstbe:  
13p/100°C/sebesség 3

Növeljük még az időt: 1p/sebesség 2

A krémet szűrjük le a kosár
segítségével.

Vegyük ki a fahéjat, a citrom-
és narancshéjat.

Sajtfelfújt
100 g ementáli sajt
100 g cheddar sajt
500 g tej
4 tojásfehérje
30 g vaj
70 g liszt
szerecsendió
őrölt fehérbors
olivaolaj
oregánó
só

Tegyük a vajat az üstbe:
1p/80°C/sebesség 5 

Adjuk hozzá a lisztet:
1p/80°C/sebesség 5

Majd adjuk hozzá a tejet, az ementáli 
és a cheddar sajtot.

Fűszerezzük sóval, szerecsendióval
és fehérborssal: 5p/90°C/sebesség 4

Vegyük ki egy tálba és tegyük be
a hűtőbe. Helyezzük be a habverőt
a hideg és tiszta üstbe. 

Verjük fel a tojásfehérjéket: 4p/sebes-
ség 5. Adjuk hozzá a hűtőben lévő 
krémhez, majd keverjük össze. 

Tegyük a kapott tésztát kivajazott
szuflé sütőformába és szórjuk meg 
oregánóval. 

Süssük meg sütőben 20 perc alatt 
200°C-on.
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Csokoládés-lekváros
sütemény
Lekvár
100 narancs (héjával együtt)
100 g barack
150 g cukor

Csokoládébevonó
250 g csokoládé
70 g víz
70 g cukor

Készítsük el a csokoládés piskótát.

Süssük meg egy 20-25 cm átmérőjű, 
kerek, magas sütőformában. 

Amíg a tészta sül, tegyük a narancsot 
és a hámozott barackot az üstbe:
TURBÓ 4x. 

Adjuk hozzá a cukrot:
15p/100°C/sebesség 2

Mikor a sütemény megsült, várjuk meg, 
amíg kihűl, majd vágjuk félbe.

Töltsük meg a lekvárral.
 
A tiszta és száraz üstben vágjuk össze 
a csokoládét: TURBÓ 7x

Tegyük félre.

Öntsük a cukrot és a vizet az üstbe: 
2p/120°C/sebesség 3

Adjuk hozzá az összevágott
csokoládét: 4p/40°C/sebesség 2

Borítsuk be a süteményt a folyékony 
csokoládéval, és tegyük a hűtőbe hűlni.

Csokoládés brownie
250 g liszt
250 g vaj
200 g csokoládé
150 g cukor
3 tojás

Helyezzük be a habverőt.
 
Verjük fel a tojásokat a cukorral: 
8p/50°C/sebesség 5

Tegyük félre.

A tiszta és száraz üstbe újra helyezzük 
be a habverőt. 

Tegyük bele a csokoládét:
1p/40°C/sebesség 3

Adjuk hozzá a vajat: 1p/sebesség 3

Majd adjuk a krémhez a cukros tojást: 
15mp/sebesség 3

Szitáljuk a lisztet az üstbe:
15mp/sebesség 3

A sütőformát (lehet muffin forma is) 
vajazzuk és lisztezzünk ki, majd öntsük 
bele a tésztát.
 
Süssük meg 20 perc alatt 180°C-on.

Fagylalttal tálaljuk.

szakacskonyv beliv 20170222.indd   71 2017. 02. 22.   11:19:34



Csokoládékrémes sütemény
Csokoládékrém
750 g habtejszín
150 g cukor
150 g csokoládé ital

Ananászlé
250 g ananász
250 g víz
30 g cukor

Készítsük el a csokoládés piskótát.

Süssük meg egy 20-25 cm átmérőjű 
sütőformában. 

Amíg a tészta sül, tegyük a dzsúsz 
hozzávalóit az üstbe: 2p/sebesség 10

Tegyük félre és tisztítsuk ki az üstöt.

Helyezzük be a habverőt.

Tegyük az üstbe a csokoládékrém 
hozzávalóit:1p/sebesség 5

Tegyük félre.

Mikor a piskóta megsült tegyük félre, 
amíg kihűl, majd vágjuk félbe.

Mindkét felét mártsuk az ananászlébe. 
Az egyikre borítsuk rá a csokoládékré-
met, majd tegyük rá a másik felét.

Csokoládés palacsinta
500 g tej
4 tojás
100 g cukor
100 g liszt
140 g csokoládés ital

Helyezzük be a habverőt. 

Tegyük az összes hozzávalót
az üstbe: 1p/sebesség 5

Készítsük el a palacsintatésztát. 

Melegítsünk meg egy kis vajat
serpenyőben. 

Tegyünk vékonyan a serpenyőbe
a tésztából és süssük meg mindkét 
oldalát.

Ismételjük addig, amíg az összes tészta 
el nem fogy.

Ízlés szerint megtölthetjük csokoládé-
krémmel, barack- vagy narancslekvár-
ral… stb.

A maradék csokoládéval borítsuk be 
a sütemény tetejét és tegyük a hűtőbe.

Lehűtve tálaljuk.
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Bundás csokoládé
200-400 g csokoládé
250 g liszt
200 g víz
3 tojás
50 g olaj
20 g élesztő
1 kk cukor
1 kk só

Helyezzük be a habverőt.

Tegyük a hozzávalókat az üstbe a
csokoládé kivételével: 1p/sebesség 4

Tegyük a tésztát egy tálba.

Vágjuk össze a csokoládét kb. 10 g-os 
darabokra és bundázzuk be őket a 
tésztával egy kanál segítségével.

Forró olajban süssük ki a golyócskákat, 
úgy, hogy mindkét oldaluk aranybarná-
ra süljön, de a közepe olvadt maradjon.

A felesleges olajat itassuk fel róluk.

Narancsos sorbet-val is tálalhatjuk. 
(Receptet lásd a szakácskönyvben.) 

Csokoládés tekercs
300 g liszt
100 g csokoládé
170 g víz
30 g olivaolaj
1 kk só
tortabevonó

A csokoládé kivételével tegyük
az összes hozzávalót az üstbe:
2p/dagasztó funkció

A tészta tetejét szórjuk meg liszttel, 
majd nyújtsuk ki. 

Vágjuk fel 15x20 cm átmérőjű
négyszögekké. 

Töltsük meg a négyszögeket
csokoládéval, és tekerjük fel őket.

 Jól nyomjuk össze őket, nehogy
a csokoládé kifolyjon.  

Tegyük tepsire és süssük meg őket
15 perc alatt 200°C-on.

Melegen tálaljuk.

Tálalhatjuk eperöntettel is.

Csokoládés felfújt
200 g csokoládé
500 g tej
100 g cukor
60 g gabonaliszt
4 tojás
só

Vágjuk össze a csokoládét:
30mp/TURBÓ

Majd: 2p/40°C/sebesség 2 

Helyezzük be a habverőt. 

Adjuk hozzá a tojássárgákat, a cukrot 
és a lisztet: 6p/100°C/sebesség 3

Tegyük a krémet egy tálba és tegyük
a hűtőbe. 

Helyezzük be a habverőt és egy csipet 
sóval verjük fel a tojásfehérjéket:
4p/sebesség 5

A felvert habot keverjük a hűtőben lévő 
krémhez. 

Vajazzunk ki szuflé sütőformát, öntsük 
bele a krémet és süssük meg 15 perc 
alatt 200°C-on.
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Mentával töltött csokoládé
250 g fekete csokoládé
200 g keksz
500 g tej
4 tojássárgája
50 g mentaszirup
50 g cukor
40 g liszt

Őröljük meg a kekszet:
30 mp/sebesség 10

Tegyük félre. 

Melegítsük fel a csokoládét:
3p/40°C/sebesség 4

Adjuk hozzá a kekszet: 1p/sebesség 6

Tegyük a mixet két sütőlap közé,
hűtsük le, majd vágjuk fel 4 cm-es 
négyzetekre. 

Tegyük a hűtőbe.
 
Tegyük az üstbe a maradék hozzávalót: 
17p/100°C/sebesség 3

Keverjük: 1p/sebesség 2

Majd állítsuk le,
nehogy becsomósodjon a krém. 

Hűtsük le. 

Készítsük el az édességet. 

Citromsodó
1 citrom héja
60-100 g cukor – ízlés szerint
2 tojás
500 g magas zsírtartalmú tej
30 g liszt

A citromhéjat a cukorral aprítjuk: 15mp/
sebesség 10

A citrom és cukordarabokat szedjük le 
az edény oldaláról.

Adjuk hozzá a többi hozzávalót, és 
tegyük be a habverőt, főzzük: 7p/90°C/
sebesség 3

Ha a sodó elérte a kívánt állagot, kis 
tálakba öntjük.

Tegyük a mentás krémet 2 csokoládé 
lap közé és nyomjuk össze. 

Fogyasztásig tartsuk a hűtőben.
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Kávés felfújt
Szuflé
500 g tej
100 g cukor
60 g liszt
10 g instant kávé
4 tojás
só

Helyezzük be habverőt. 

Tegyük a tojássárgákat, a tejet,
a cukrot, a lisztet és az instant kávét
az üstbe: 6p/100°C/sebesség 3

Tegyük ki egy tálba,
és tegyük a hűtőbe. 

Helyezzük be a habverőt a tiszta, szá-
raz üstbe, majd verjük fel a tojásfehér-
jéket egy csipet sóval: 4p/sebesség 5

Adjuk a felvert habot a hűtőben lévő 
krémhez és keverjük össze.

Vajazzunk ki egy szuflé sütőformát
és öntsük bele a krémet. 

Süssük meg 15 perc alatt 200°C-on.

Crème Caramel
1 l tej
170 g cukor
8 db tojás
1 citrom héja
1 narancs héja
1 rúd fahéj
folyékony karamell

Helyezzük be a habverőt.

Tegyük az üstbe a tejet, citrom-
és narancshéjat, fahéjat:
10p/90°C/sebesség 2

Adjuk hozzá a tojásokat:
1p/sebesség 4

Szűrjük le a krémet
a kosár segítségével. 

Melegítsük elő a sütőt 90°C-ra.

Locsoljuk meg a sütőformát egy kis 
folyékony karamellel.

Öntsük a formába a krémet,
majd süssük meg 20 perc alatt.
 
Ha nagyobb edényben sütjük
a sütési időt növelni kell! 

Tűpróbával ellenőrizzük: ha nem ragad 
a tűre a tészta, akkor kész.

Éclair fánk
250 g víz
90 g vaj
130 g liszt
4 tojás

Öntsük a vizet és a vajat az üstbe: 
4p/120°C/sebesség 2

Adjuk hozzá a lisztet: 2p/sebesség 4

Egyesével adjuk hozzá a tojásokat, úgy, 
hogy folyamatosan keverjük:
sebesség 4
 
A következő tojást csak akkor adjuk 
hozzá, ha az előző már rendesen el-
keveredett.

Tegyük a tésztát kivágott sarkú
zacskóba. 

Sütőpapírra nyomjunk ki kis golyókat 
és süssük meg őket kb. 12 perc alatt 
220°c-on. 

Ha kész, vágjuk félbe őket. 

Megtölthetjük sodóval, csokoládés 
vagy vaníliás krémmel.
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Narancshab
500 g habtejszín
250 g tej
100 g cukor
3 narancs héja
3 lap zselatin
1 narancs aroma

Rakjuk a zselatint egy tálba és áztassuk 
be hideg vízbe. 

Tegyük a tejet, a narancshéjat és
a cukrot az üstbe: 8p/90°C/sebesség 2

Helyezzük a kosarat az üstbe,
hogy a tejet lent tartsuk.

Adjuk hozzá a lecsöpögtetett zselatint, 
majd keverjük el a kanállal és tegyük
a hűtőbe. 

Helyezzük a habverőt az üstbe. 

Öntsük bele a lehűlt a tejet, a narancs-
aromát és a habtejszínt, verjük fel: 
sebesség 5  

Ha nem verte fel kellően, verjük még 
néhány másodpercig. 

Tegyük ki tálba.

Barackos bólé 
600 g barack
600 g vörösbor
300 g cukor
1 rúd fahéj
2 szegfűszeg
1 narancs héja

Helyezzük be a habverőt.

Magozzuk ki a barackot és vágjuk
darabokra.

Az összes hozzávalót tegyük az üstbe: 
30p/90°C/sebesség 2

Tegyük a hűtőbe, a tetejét locsoljuk 
meg egy kis borral.

Hidegen tálaljuk.

Erdei gyümölcsös joghurthab
300 g tejszín
150 g cukor
2 joghurt
250 g erdei gyümölcs
5 lap zselatin

Tegyük a zselatin lapokat egy tálba
és borítsuk be őket vízzel.

Öntsük a tejszínt és a cukrot az üstbe: 
3p/70°C/sebesség 2

Csöpögtessük le a zselatint és keverjük 
hozzá: 30mp/sebesség 5

Adjuk hozzá a joghurtot és
a gyümölcsöt: 30mp/sebesség 5

Öntsük formába, és hűtsük le
a hűtőben egészen addig, amíg
a zselatin megköt.
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Eperkrém
250 g eper
300 g tejszín
150 g cukor
3 tojás
2-3 ek liszt

Verjük fel a tojásokat a cukorral: 
8p/50°C/sebesség 5

Öntsük egy tálba és tegyük a hűtőbe.

Az epret tegyük a tiszta üstbe,
és nyomjuk meg a TURBÓ gombot 
EGYSZER!

Helyezzük be a habverőt.

Öntsük bele a tejszínt és a lisztet:
4p/sebesség 5

Adjuk hozzá a lehűtött tojásos krémet: 
2p/sebesség 3-4

Felhasználásig tegyük a hűtőbe a kré-
met.

 
Kiváló piskótatekercshez, sütemények tölte-
lékének, de önmagában is fogyaszthatjuk.

Málnakrém
200 g habtejszín
250 g málna
100 g narancs dzsúsz
50 g cukor
5 tojássárgája
4 lap zselatin

Rakjuk egy tálba a zselatint és áztassuk 
be hideg vízbe. 

Helyezzük be habverőt.
 
Tegyük az üstbe a tojássárgákat,
a cukrot és a narancslevet:
8p/60°C/sebesség 5

Adjuk hozzá a lecsöpögtetett zselatint: 
30mp/sebesség 5

Tegyük a hűtőbe. 

Tisztítsuk ki az üstöt és helyezzük
vissza a habverőt.

Öntsük bele a tejszínt:1p/sebesség 5

Az így kapott tejszínhabot keverjük
össze a lehűtött krémünkkel. 

Öntsük formába, pl. szilikonos muffin 
formába.  

Tálalásig tartsuk a hűtőben.

Rizspuding
1,3 l víz
150 g cukor
200 g rizs
citromhéj
narancshéj
fahéj

Tegyük a hozzávalókat az üstbe a rizs 
kivételével: 10p/100°C/sebesség 2

Öntsük a rizst az üstbe, a kosarat fejjel 
lefelé tegyük a tetőre:
20p/100°C/sebesség 2

Hidegen tálaljuk. 

Megszórhatjuk fahéjjal is.
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Tiramisu
Piskóta
150 g cukor
3 tojás
150 g liszt
2 kk porélesztő

Öntet
200 g víz
20 g cukor
20 g instant kávé

Krém
300 g krémsajt
150 g habtejszín

Helyezzük be a habverőt. 

Adjuk hozzá a cukrot és a tojásokat: 
2p/sebesség 4

Tegyük hozzá a lisztet és az élesztőt: 
1p/sebesség 4

Öntsük ki tepsibe a tésztát és süssük 
meg 10 perc alatt 180°C-on.

Amíg sül a piskóta, keverjük össze 
a vizet, a cukrot és az instant kávét: 
1p/70°C/sebesség 3

Mikor kivettük a piskótát, áztassuk bele 
ebbe a kávéba. 

A tiszta üstbe öntsük bele a krémsajtot 
és a tejszínt: 1p/sebesség 4. Tegyük 
a tészta tetejére, tekerjük fel és locsol-
juk meg csokival.

Trüffel
500 g csokoládé
200 g habtejszín
100 g vaj
rengeteg csokoládé
csokoládés ital

Vágjuk össze a csokoládét:
TURBÓ 7x

Öntsük hozzá a tejszínt:
3p/70°C/sebesség 4

Adjuk hozzá a vajat: 1p/sebesség 4

Tegyük egy mély edénybe,
majd hűtsük le.  

Mikor a trüffel megkeményedett, fagy-
laltos kanállal formáljunk gombócokat 
belőle és borítsuk be csokoládéval.

Eperpuding
250 g eper
300 g tejszín
150 g cukor
3 tojás
5 lap zselatin

Rakjuk a zselatin lapokat egy tálba
és öntsünk rá hideg vizet. 

Verjük fel a tojásokat a cukorral: 
8p/50°C/sebesség 5

Csöpögtessük le a zselatint és tegyük 
hozzá a felvert tojásokhoz:
30mp/sebesség 5

Öntsük egy tálba és tegyük a hűtőbe.
 
Az epret tegyük a tiszta üstbe,
és nyomjuk meg
a TURBÓ gombot EGYSZER!

Helyezzük be a habverőt.

Öntsük bele a tejszínt: 3p/sebesség 5

Keverjük össze őket és felhasználásig 
tegyük a hűtőbe.
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Joghurtos tortácskák
barackos zseléborítással 
 
Tészta  
200 g háztartási keksz 
150 g vaj  
 
Joghurtos krém  
4 db görög joghurt 
150 g víz  
100 g cukor 
5 lap zselatin  
300 g habtejszín  
 
Borítás  
300 g barack 
100 g víz 
1/2 citrom leve 
2 lap zselatin 
 

Rakjuk a zselatint egy tálba
és áztassuk be. 
 
Tegyük a kekszet és a vajat az üstbe: 
2p/sebesség 10 
 
A kapott tésztával béleljünk ki
egy tepsit, és tegyük a hűtőbe. 
 
Helyezzük a habverőt az üstbe, önt-
sünk bele egy joghurtot és a vizet:
2 p/80°C/sebesség 3

Adjuk hozzá az 5 db lecsöpögtetett 
zselatin lapot: 20mp/sebesség 3

Zabaglione
égetett amarettóval
100 g amarettó
50 g cukor
5 tojássárgája

Helyezzük a habverőt az üstbe. 

Tegyük bele az összes hozzávalót: 
2p/80°C/sebesség 5

Öntsük a krémet egy mély tálba
és tegyük a sütőbe, grillező funkcióra.

Ha szeretnénk,
tehetünk bele gyümölcsöt is.

Adjuk hozzá a többi joghurtot
és a cukrot: 30mp/sebesség 5

A kapott krémet öntsük ki egy tálba, 
majd tegyük a hűtőbe pihenni. 
 
A tisztára mosott, kiszárított üstbe
helyezzük be a habverőt.

Öntsük bele a tejszínt: 1,5p/sebesség 5  
 
Adjuk hozzá a hűtőben pihentetett
krémet: 40mp/sebesség 3

Öntsük a kapott krémet a hűtőben lévő 
alaptésztára, majd tegyük vissza
a hűtőbe pihenni. 
 
Tegyük a barackot, a vizet és a citrom-
levet az üstbe: 3p/80°C/sebesség 5

Nyomjuk meg a TURBÓ gombot 2x

Adjuk hozzá a két lap zselatint:
20mp/sebesség 3

Mikor a zselés öntet kicsit lehűlt, fedjük 
be a hűtőben pihenő tortánkat vele. 
 
Hagyjuk a hűtőben egészen addig, 
amíg a zselé megszilárdul rajta.
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Mandula fagylalt
100 g pirított mandula
500 g tej
100 g cukor
5 tojássárgája

Tegyük a hámozott mandulát az üstbe: 
20mp/sebesség 10

Helyezzük be a habverőt. 

Öntsük bele az üstbe a tejet,
a cukrot és a tojássárgákat.

Tegyük a kosarat fejjel lefelé a tetőre: 
5p/90°C/sebesség 4

Az egészet keverjük össze:
1p/sebesség 5

Ha mélyhűtőbe tesszük, fogyasztás 
előtt keverjük át: 1p/sebesség 5

Csokoládé fagylalt
200 g csokoládé
500 g tej
100 g cukor
5 tojássárga

Helyezzük be a habverőt. 

Tegyük az üstbe az összes hozzávalót 
a csokoládé kivételével:
5p/100°C/sebesség 4

A kosarat tegyük a tetőre fejjel lefelé.
Keverjük össze: 3p/sebesség 3

Tegyük félre az elkészített krémet.
Rakjuk az üstbe a csokoládét: 
1p/50°C/sebesség 3

Adjuk hozzá a félretett krémet:
2p/sebesség 4

Fagyasszuk le.

Fogyasztás előtt keverjük át:
1p/sebesség 5
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Kávés fagylalt
500 g tej
100 g cukor
10 g instant kávé
5 tojássárgája

Helyezzük be a habverőt. 

Tegyük az összes hozzávalót az üstbe.
A tetőre tegyük fejjel lefelé a kosarat: 
6p/90°C/sebesség 3

Keverjük össze:
1p/sebesség 5
Fagyasszuk le. 

Fogyasztás előtt keverjük át:
1p/sebesség 5

Sodó (alaprecept)
500 g tej
100 g cukor
5 tojássárga

Helyezzük be a habverőt. 

Tegyük az összes hozzávalót az üstbe.
A kosarat tegyük fejjel lefelé a tetőre: 
6p/90°C/sebesség 3

Folytassuk: 10p/80°C/sebesség 3

Végül, hogy elérjük a kívánt állagot:
2p/sebesség 3

Fekete csokoládés sorbet
400 g fekete csokoládé
500 g jégkocka

Rakjuk a felvágott csokoládét az üstbe: 
2p/40°C/sebesség 3

Adjunk hozzá 200 g jeget:
40mp/sebesség 7-8

Tegyük hozzá a maradék jeget:
1p/sebesség 8-10
 
A kanalat állítsuk az üstbe a nyíláson 
keresztül, és hagyjuk a jéggel együtt 
forogni. Így biztosan a kellő állagot 
érjük el.

Hidegen fogyasszuk!
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Erdei gyümölcsös sorbet
500 g erdei gyümölcs
200 g porcukor
100 g víz
2 tojásfehérje

Fagyasszuk le a gyümölcsöt. 

A megfagyott gyümölcsöt tegyük bele 
az üstbe a cukorral és a vízzel:
2p/sebesség 7-10

Helyezzük be a habverőt.

Adjuk hozzá a tojásfehérjéket:
2p/sebesség 5

Nyáron hűsítőnek, vagy télen, pl. forró almás 
sütemény mellé kiváló!

Jegeskávé
300 g jégkocka
150 g cukor
50 g víz
3 tk instant kávé

Zúzzuk össze az összes jeget a cukor-
ral és a vízzel: 30mp/sebesség 7

Helyezzük be a habverőt.

Adjuk hozzá a kávét még egy kis vízzel: 
5mp/sebesség 3

Nyári hűsítőnek kiváló!

Jeges limonádé
300 g jégkocka
3 citrom
150 g cukor

Tegyük be a jeget az üstbe:
20mp/sebesség 7

Adjuk hozzá a hámozott citromot
és a cukrot: 10mp/sebesség 7

Ha túl enyhe, adjunk hozzá
még néhány jégkockát.
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Kiwi sorbet
150 g cukor
150 g víz
8 db kiwi

Tegyük a cukrot és a vizet az üstbe: 
4p/120°C/sebesség 3

Adjuk hozzá a kiwit: 1p/sebesség 7-10

Tegyük a mélyhűtőbe.

Fogyasztás előtt keverjük át:
1p/sebesség 5

Citrom sorbet
200 g cukor
200 g víz
250 g citromlé

Tegyük a cukrot és a vizet az üstbe: 
4p/120°C/sebesség 3

Adjuk hozzá a citromlevet:
30mp/sebesség 3

Tegyük a mélyhűtőbe, fagyasszuk le. 

Fogyasztás előtt keverjük át:
1p/sebesség 5

Narancs sorbet
100 g cukor
100 g víz
160 g narancslé

Öntsük a cukrot és a vizet az üstbe: 
2p/120°C/sebesség 3

Adjuk hozzá a narancslevet és keverjük 
össze: 30mp/sebesség 3 

Tegyük a mélyhűtőbe, fagyasszuk le. 

Fogyasztás előtt keverjük át:
1p/sebesség 5
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Barack sorbet
200 g porcukor
100 g víz
700 g barack

Vágjuk fel a barackot és fagyasszuk le.
 
A fagyott gyümölcsöt tegyük az üstbe a 
cukorral és a vízzel: 2p/sebesség 7-10

Azonnal tálaljuk.

Ananász sorbet
200 g cukor
200 g víz
900 g ananász

Öntsük a cukrot és a vizet az üstbe: 
4p/120°C/sebesség 3

Adjuk hozzá az ananászt felvágva:
2p/sebesség 7-10

Fagyasszuk le. 

Fogyasztás előtt keverjük át:
1p/sebesség 5

Alapfagylalt
300 g tej
400 g habtejszín
100 g cukor

Helyezzük be a habverőt. 

Tegyük az üstbe a hozzávalókat: 
4p/100°C/sebesség 3

Fagyasszuk le.
 
Fogyasztás előtt keverjük át:
1p/sebesség 5
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Szirup (alapfagylalthoz)
200 g cukor
200 g víz

Öntsük a cukrot és a vizet az üstbe: 
4p/120°C/sebesség 2

Ez egy alapszirup, mely használható gyü-
mölcs sorbet-hoz és más szirupos ételekhez. 

Joghurtos-málnás sorbet
200 g cukor
200 g víz
6 görög joghurt

Málnaszósz
150 g málnadzsem
30 g víz

A dzsemet tegyük a vízzel együtt
az üstbe: 1p/sebesség 7

Helyezzük be a habverőt.

Öntsük az üstbe a cukrot és a vizet:
4p/120°C/sebesség 3

Adjuk hozzá a joghurtot:
1p/sebesség 3

A kapott krémet fagyasszuk le.
 
Ha megfagyott, keverjük át:
1p/sebesség 5

A málnaszószt tegyük a sorbet tetejére.

Eper sorbet                                                  
100 g víz
65 g porcukor
500 g fagyasztott eper (ha nem fagyasztott, 
felhasználás előtt fagyasszuk le)
1 evőkanál citromlé
1 evőkanál Grand Marnier 

Fagyasszuk le a gyümölcsöt.
 
A megfagyott gyümölcsöt tegyük bele 
az üstbe a cukorral és a vízzel, citrom-
lével, likőrrel: 2p/sebesség 7-10
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Sodó
300 g tej
50 g cukor
3 tojássárgája

Helyezzük be a habverőt. 

Tegyük az üstbe az összes hozzávalót.

A kosarat tegyük fejjel lefelé
a tetőre: 6p/90°C/sebesség 3

Főzzük: 10p/80°C/sebesség3

Krémesítsük: 2p/sebesség 3

Narancslekvár 1
500 g cukor
500 g víz
4 narancs héja

Helyezzük be a habverőt.

Öntsük a vizet és a cukrot az üstbe: 
5p/120°C/sebesség 3

Adjuk hozzá a narancs héját: 
60p/100°C/sebesség 2
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Narancslekvár 2
500 g narancs
400 g cukor
50 g víz

A narancsokat felvágva tegyük
az üstbe: 10mp/TURBÓ 5x
(teljes ideig kitartva)

Tegyük félre. 

Az üstöt ne mossuk el!

Öntsük bele a cukrot és a vizet: 
5p/100°C/sebesség 3

Adjuk hozzá a narancsot:
30p/100°C/sebesség 2

Málnaszósz
150 g málnadzsem
30 g víz

A dzsemet tegyük a vízzel együtt
az üstbe: 1p/sebesség 7

Palacsintákhoz, kevert tésztákhoz, tejberizs-
hez öntetként kiváló!

Édes tojássárgás krém
süteményhez
300 g cukor
150 g víz
5 tojássárgája

Öntsük a cukrot és a vizet az üstbe: 
5p/120°C/sebesség 2

Az elkészült szirupot 10 percre tegyük 
a hűtőbe. 

Helyezzük be a habverőt.
 
Tegyük a tojássárgákat az üstbe: 
12p/80°C/sebesség 3

Lassan adagoljuk hozzá az előbb
elkészített szirupot.

Ha kész a krém, tegyük a hűtőbe
felhasználásig.
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Barackdzsem
500 g barack
400 g cukor
1 kifacsart citrom
50 g víz

Öntsük a cukrot, a vizet és a citrom-
levelet az üstbe: 5p/sebesség 3

Adjuk hozzá a felszeletelt barackot: 
30p/100°C/sebesség 2

Eperdzsem
500 g eper
400 g cukor
1 kifacsart citrom
50 g víz

Öntsük a cukrot, a vizet és a citromle-
vet az üstbe: 5p/100°C/sebesség 3

Adjuk hozzá az epret, és tegyük
a kosarat fejjel lefelé a tetőre: 
30p/100°C/sebesség 2

Csipkebogyó lekvár
500 g csipkebogyó
400 g cukor
50 g víz

Tegyük a cukrot és a vizet az üstbe: 
5p/sebesség 3

Adjuk hozzá a szárától és a csésze-
levelektől megszabadított, kimagozott 
csipkebogyót: 50p/100°C/sebesség 2

Ha kész, tegyük kis üvegekbe, és hűtve 
tároljuk.

Téli időben, megfázás ellen, C-vitamin pótlá-
sára kiváló!
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S
peciális étrendek

Kókusztej
10 dkg kókuszreszelék 
1 ek méz
csipet só
800 ml víz

Tegyük az üstbe a reszeléket, őröljük: 
1p/sebesség 10

Tegyük hozzá a többi hozzávalót, főz-
zük: 6p/100°C/sebesség 4

Pürésítsük: 1p/sebesség 10

Szűrjük le egy muszlinruhán át. 

Ha jól behűtjük, akkor finom, sűrű kókusztej-
szín képződik a tetején. 

A visszamaradt kókuszpürét felhasználhatjuk 
süteményekbe.

A kókusztej remekül felhasználható pl. thai 
ételek készítéséhez is.

Rizstej
50 g rizs
1 ek méz
1 l víz
1 tk növényi zsiradék (pl. kókuszolaj)
csipet só

A rizst tegyük az üstbe, majd őröljük 
meg: 1p/sebesség 10

Adjuk hozzá a többi hozzávalót, homo-
genizáljuk: 10mp/sebesség 6

Főzzük, folyamatos keverés mellett: 
6p/70°C/sebesség 4

Pürésítsük: 1p/sebesség 9

A kész tejet muszlinruhán keresztül 
szűrjük át. 
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Mandulatej
10 dkg mandula
1 ek méz
csipet só
800 ml víz

Tegyünk az üstbe minden hozzávalót. 
A mandulát aprítsuk: 30 mp/sebes-
ség 10

Tegyük hozzá a többi hozzávalót, darál-
juk: 1p/sebesség 10

Főzzük: 6p/100°C/sebesség 4

Pürésítsük: 1p/sebesség 10

Szűrjük le egy muszlinruhán át.

Ha jól behűtjük, akkor finom, sűrű mandula-
tejszín képződik a tetején. 

A visszamaradt mandulapürét felhasználhat-
juk süteményekbe.
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