
Multi-Cooker  12-in-1

Recept
füzet 



HU: Természetvédelmi okokból a recepteket az alábbi  
linken tudja letölteni

CZ: Z důvodu ochrany životního prostředí naleznete  
recepty online ke stažení na adrese

SK: Z dôvodu ochrany životného prostredia sú recepty  
online a môžete si ich stiahnuť na

RO: Dun motive de protecție a mediului, rețetele le  
puteți descărca de pe internet de la adresa

https://www.mediashop.tv/DE/power-xl-multi-cooker-12-in-1/

TUDNIVALÓ:
1 csésze kb. 240 ml űrtartalmú csészének felel meg!

1 tk. = 1 teáskanál, 1 ek. = 1 evőkanál. 
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450 g makaróni

2 csésze reszelt cheddar-sajt

950 ml tejszín

2 ek. vaj

1. A belső edényt tegye bele az alapkészülékbe. Minden 
hozzávalót tegye az edénybe, majd kavarja össze az 
egészet. A belső edényt fedje le az üvegfedéllel.

2. Forgassa el a gombot, és válassza a Slow Cook (lassú 
sütés) (90° C 4 órán keresztül) beállítást. Nyomja meg a 
Start-gombot a főzési folyamat megkezdéséhez.

3. Amikor az időzítő 0-ra áll, nyomja meg a „Cancel“ 
(Mégsem) gombot.

4. Ha szükségesnek tartja, szórjon még sajtot és 
panírmorzsát az ételre, vegye le az üvegfedelet az 
edényről, és tegye rá a forrólevegős fedelt. A gombot 
forgassa az Air Fry (forrólevegős sütés) beállításra. 
Nyomja meg a hőmérsékletgombot, és az elkészítési 
hőmérsékletet állítsa be 200° C-ra. Nyomja meg az időzítő 
gombot, és a sütési időt 3 percre állítsa be. Nyomja meg 
a Start-gombot a főzési folyamat megkezdéséhez. Forró 
levegőn addig süsse, míg a kéreg az ételen aranyszínű 
nem lesz (1–2 perc).

Mac & Cheese
8-10 adag
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1. A belső edényt tegye bele az alapkészülékbe. A tojásokat 
tegye a belső edénybe, majd engedjen rájuk vizet. A 
belső edényt fedje le az üvegfedéllel. 

2. Forgassa el a gombot, és válassza a Steam (gőzön főzés) 
(100° C) beállítást. Nyomja meg az időzítő gombot, a 
főzési időt pedig 20 percre állítsa be. Nyomja meg a Start-
gombot a főzési folyamat megkezdéséhez.

3. Amikor a tojások megfőttek, nyomja meg a Cancel-
gombot. Vegye ki a tojásokat a belső edényből, tegyek 
azokat jeges vízbe, míg kellőképpen le nem hűlnek, hogy 
feldolgozhatók legyenek. Pucolja meg és vágja félbe a 
tojásokat. Távolítsa el és tegye egy keverőtálba a tojások 
sárgáját.

4. Adja hozzá a majonézt, az ecetet, a csípős szószt, a 
mustárt és a sót, majd a keverőtálban keverje össze az 
egészet.

5. A keveréket tegye habzsákba, és töltse vissza a 
megfelezett tojásokba. 

6. Tálalás előtt a töltött tojásokat paprikával díszítse. 

12 tojás

1/³ csésze majonéz

1 tk. fehérecet

¼ tk. csípős szósz

2 tk dijoni mustár

¼ tk. só

Paprika a körethez 

Csípős töltött tojás
12 adag 



Elkészítés  Hozzávalók  

7



Elkészítés  Hozzávalók  

8

1. A tojásokat és a tejet egy tálban habverővel keverje össze. 
Ezután a lisztet állandó keverés mellett adja hozzá.

2. A belső edényt tegye bele az alapkészülékbe.

3. A feldarabolt burgonyát tegye a belső edénybe. A 
feldarabolt burgonyát az elkészített lisztes-tojásos 
keverékkel, a sonkával, a vöröshagymával, a felkockázott 
paprikákkal, a spenóttal és a cheddar-sajttal fedje le, majd 
sóval és borssal fűszerezze.

4. A gombot forgassa a Bake (sütés) beállításra. Nyomja 
meg a hőmérsékletgombot, az elkészítési hőmérsékletet 
pedig 121°C-ra állítsa be. Nyomja meg az időzítő 
gombot, a sütési időt pedig 60 percre állítsa be. Nyomja 
meg a Start-gombot a főzési folyamat megkezdéséhez.

5. Amikor az időzítő 0-ra áll, nyomja meg a Cancel-gombot. 
Tegye fel a forrólevegős fedelet az edényre. A gombot 
forgassa az Air Fry (forrólevegős sütés) beállításra. 
Nyomja meg az időzítő gombot, a főzési időt pedig 20 
percre állítsa be. Nyomja meg a hőmérsékletgombot, a 
hőfokot pedig állítsa be 149 °C-ra. Nyomja meg a Start-
gombot a főzési folyamat megkezdéséhez.

25 tojás

¾ csésze tej

2 ek. liszt

680 g feldarabolt burgonya

170 g felkockázott sonka

1 vöröshagyma, felkockázva

½ piros paprikahüvely, 
felkockázva

½ zöld paprikahüvely, 
felkockázva

150 g bébispenót

1 ½ csésze reszelt cheddar-sajt

½ tk. tengeri só

½ tk. őrölt feketebors

Burgonyás frittata   
12 adag
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1. A belső edényt tegye bele az alapkészülékbe. 

2. A gombot forgassa el a Sauté (pirítás) (177°C, 35 perc) 
beállításra. Nyomja meg a Start-gombot a főzési folyamat 
megkezdéséhez.

3. Öntse az olajat a belső edénybe, majd forrósítsa fel.

4. A csíkokra vágott marhahúst Fajita-fűszerrel fűszerezze 
meg. A marhahúscsíkokat tegye az edénybe, majd addig 
süsse őket, míg meg nem barnulnak.

5. Nyomja meg a Cancel-gombot. Forgassa el a gombot, 
és válassza a Rice (rizs) (45 perc párolási idő) beállítást.. 
Nyomja meg a Start-gombot a főzési folyamat 
megkezdéséhez.

6. Tegye a belső edénybe a paprikahüvelyeket, a salsát, a 
marhahúsleves alaplevet és a rizst a megbarnított hússal 
együtt. Az egészet keverje össze. A belső edényt fedje le 
az üvegfedéllel.

7. Amikor az étel készen van, nyomja meg a Cancel-gombot, 
és azonnal adja hozzá a sajtot, amíg a rizs meleg. A belső 
edényt fedje le az üvegfedéllel.

8. Amikor a sajt megolvadt, a keveréket tegye a tortillára, és 
hajtogassa burrito formájúra. Körítésnek használjon tejfölt 
és koriandert.

3 ek. olívaolaj

450 g marhahús csíkokra vágva

1 csomag Fajita-fűszer (30 g)

400 g paprikahüvely 
felszeletelve

0,5 l friss salsa

3 csésze marhahúsleves alaplé

1 ½ csésze fehér rizs

2 csésze reszelt cheddar-sajt

8 tortilla, Ø 20 cm

tejföl

koriander, apróra vágva 

Marhahúsos burrito  
8-10 adag
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1. A lisztet szórja egy tálba.

2. A tojást és a tejet egy tálban habverővel keverje össze.

3. A panírmorzsát tegye külön tálba.

4. Minden szelet húst forgasson meg először a lisztben, utána 
a tojáskeverékben, végül pedig a panírmorzsában. 

5. Tegye fel a forrólevegős fedelet az edényre. Helyezze a 
grillezőlapot a belső edénybe.

6. A gombot forgassa az Air Fry (forrólevegős sütés) 
beállításra. Nyomja meg a hőmérsékletgombot, 
és az elkészítési hőmérsékletet 200°C-ra állítsa be. 
Nyomja meg az időzítő gombot, a sütési időt pedig 17 
percre állítsa be. Nyomja meg a Start-gombot a főzési 
folyamat megkezdéséhez. A készüléket 3 percig hagyja 
előmelegedni, aztán vegye le a fedelet.

7. Helyezze a hússzeleteket a grillezőlapra.

8. A sütési idő felénél fordítsa meg a húsokat.

½ csésze liszt

3 nagy tojás

kb. 60 ml tej

1 csésze durva panírmorzsa 

8 szelet csirkehús

1 tk. tengeri só

½ tk. őrölt feketebors

1 tk. olívaolaj

120 g mézes mustár a 
tálaláshoz 

Rántott csirkecsíkok 
4 adag



Elkészítés  Hozzávalók  

11



Elkészítés  Hozzávalók  

12

1. A csirkemelleket tegye zárható műanyag zacskókba, 
amelyeket szorosan zárjon le.

2. A belső edényt tegye bele az alapkészülékbe. A belső 
edényt háromnegyed részéig töltse meg meleg vízzel.

3. A gombot forgassa a Sous Vide (szuvidálás) beállításra. 
Nyomja meg a hőmérsékletgombot, és az elkészítési 
hőmérsékletet 66°C-ra állítsa be. Nyomja meg az időzítő 
gombot, a sütési időt pedig 60 percre állítsa be. Nyomja 
meg a Start-gombot a főzési folyamat megkezdéséhez.

4. Amikor a készülék sípoló hanggal jelzi, hogy elérte a 
hőmérsékletet, a zacskókat tegye bele a vízbe.

5. Amikor az időzítő 0-ra áll, nyomja meg a Cancel-gombot. 
A csirkemelleket vegye ki a zacskóból, és papírtörlővel 
itassa le róluk a nedvességet. Öntse ki a vizet a belső 
edényből, majd törölje szárazra az edényt.

6. A belső edényt tegye bele az alapkészülékbe. A gombot 
forgassa el a Sauté (pirítás) (177°C, 35 perc) beállításra. 
Nyomja meg az elforgatható gombot a főzési folyamat 
megkezdéséhez.

7. A csirkemelleket tegye a belső edénybe, és minden 
oldalukat 1 percig süsse. Amikor a hús külseje kicsit 
megsült, nyomja meg a Cancel-gombot.

8. A Vinaigrette (francia öntet) hozzávalóit tegye egy tálba, 
majd kavarja össze.

9. Tegye bele a Vinaigretteébe (francia öntetbe) a vegyes 
leveleszöldségeket, a tojást, a vöröshagymát, a szalonnát, 
a kékpenészes sajtot és a koktélparadicsomot.

10. A húst vágja csíkokra, és tegye rá a salátára.

2 db előre befűszerezett 
csirkemell

Vinaigrette (francia öntet)

¼ csésze olívaolaj, extra szűz

2 ek. vörösborecet

1 tk. cukor

¼ tk. tengeri só

¼ tk. fokhagymapor

¼ tk. vöröshagymapor

____________

1 l vegyes leveleszöldség

2 db kemény tojás felkockázva

½ vöröshagyma, felkockázva

4 csík szalonna, felkockázva

¼ csésze kékpenészes sajt

½ csésze koktélparadicsom, 
félbevágva

Cobb-saláta 
szárnyashússal

2 adag

Vákuumos sütés-főzés
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1. A belső edényt tegye bele az alapkészülékbe. A 
sertéslapockát tegye bele a belső edénybe, és öntse le a 
grillszósszal, a Bourbon-whiskeyvel és a juharsziruppal.

2. Forgassa el a gombot, és válassza a Slow Cook (lassú 
sütés) (90°C) beállítást. Nyomja meg az időzítő gombot, a 
sütési időt pedig 8 órára állítsa be. Nyomja meg a 
Start-gombot a főzési folyamat megkezdéséhez.

3. Amikor az időzítő 0-ra áll, nyomja meg a 
Cancel-gombot. A sertéshúst tálalás előtt tépkedje 
apróbb darabokra. Tacosszal vagy Mac & Cheese-zel 
tálalja. 

kb. 1,3 kg kicsontozott 
sertéslapocka

1 csésze grillszósz (BBQ szósz)

¼ csésze Bourbon-whiskey

¼ csésze juharszirup

Juharszirupos-whiskeys 
tépett sertéssült
8 adag
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1. Kenje meg vajjal 2 kenyérszelet egyik oldalát.

2. A megvajazott kenyereket vajas oldalukkal lefelé tegye 
egy vágódeszkára.

3. Minden szelet kenyérre tegyen egy-egy réteg svájci sajtot, 
pulykahúst, káposztasalátát és öntetet. Ezekre helyezze rá 
a meg nem vajazott kenyérszeleteket.

4. Tegye fel a forrólevegős fedelet az edényre. Helyezze a 
grillezőlapot a belső edénybe.

5. A gombot forgassa az Air Fry (forrólevegős sütés) 
beállításra. Nyomja meg a hőmérsékletgombot, 
és az elkészítési hőmérsékletet 154°C-ra állítsa be. 
Nyomja meg az időzítő gombot, a sütési időt pedig 12 
percre állítsa be. Nyomja meg a Start-gombot a főzési 
folyamat megkezdéséhez. A készüléket 3 percig hagyja 
előmelegedni, aztán vegye le a fedelet.

6. Az elkészített szendvicseket helyezze a grillezőlapra.

7. A sütési idő felénél fordítsa meg a szendvicseket.

8. Tálalás előtt vágja félbe a szendvicseket. 

2 ek. sótlan vaj

4 szelet rozsos toastkenyér

8 szelet svájci sajt

8 szelet sült pulykamell, 
lebőrözve

4 ek. káposztasaláta

2 ek. francia öntet vagy 
koktélszósz

Reuben-szendvics 
pulykahússal 

2 adag
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1. Tegye a csirkerészeket egy tálba, és öntse rájuk az írót. 
A csirkehúst éjszakára tegye a hűtőbe, hogy az íróban 
marinálódjon.

2. A belső edényt tegye bele az alapkészülékbe. Öntsön 
annyi olajat a belső edénybe, hogy az olaj az edény 
egyharmadát töltse meg.

3. A gombot forgassa el a Roast (sütés) (191°C, 45 perc) 
beállításra. Nyomja meg az elforgatható gombot a főzési 
folyamat megkezdéséhez.

4. Keverje össze egy külön tálban a lisztet, a 
vöröshagymaport, a cayenne-borsot és a paprikát.

5. A csirkerészeket vegye ki a tálból, a felesleges írót pedig 
hagyja lecsöpögni róluk. A húsokat forgassa meg a 
lisztkeverékben, majd az olajban süsse ki.

6. Mac & Cheese-zel tálalja.

8 csirkerész

1 l író

1 l és 2 csésze repceolaj vagy 
növényi olaj

3 csésze liszt

1 ek. fokhagymapor

½ ek. vöröshagymapor

¼ tk. őrölt cayenne-bors

1 ek. paprika 

Tanyasi rántott csirke 
8 adag
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1. Tegye fel a forrólevegős fedelet az edényre. Helyezze a 
grillezőlapot a belső edénybe.

2. A gombot forgassa az Air Fry (forrólevegős sütés) 
beállításra. Nyomja meg a hőmérsékletgombot, 
és az elkészítési hőmérsékletet 200°C-ra állítsa be. 
Nyomja meg az időzítő gombot, a sütési időt pedig 25 
percre állítsa be. Nyomja meg a Start-gombot a főzési 
folyamat megkezdéséhez. A készüléket 3 percig hagyja 
előmelegedni, aztán vegye le a fedelet.

3. A csirkeszárnyakat helyezze a grillezőlapra.

4. A sütési idő felénél a csirkeszárnyakat fordítsa át.

5. Szedje ki az edényből a csirkeszárnyakat, és locsoljon 
rájuk Buffalo-szószt.

6. A szárnyakat tegye vissza a sütőkosárba.

7. A gombot forgassa az Air Fry (forrólevegős sütés) 
beállításra. Nyomja meg a hőmérsékletgombot, és az 
elkészítési hőmérsékletet 200°C-ra állítsa be. Nyomja 
meg az időzítő gombot, a sütési időt pedig 8 percre 
állítsa be. Nyomja meg a Start-gombot a főzési folyamat 
megkezdéséhez.

30 nyers csirkeszárny

1 csésze Buffalo-szósz 

Sült csirkeszárnyak 
5 adag
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Pulykapástétom 
8 adag

1. A belső edényt tegye bele az alapkészülékbe. Tegye a 
belső edénybe a pulykahúst, a sárgarépát, a zellert, a 
zöldborsót, a burgonyát, a gyöngyhagymát és a levest. A 
belső edényt fedje le az üvegfedéllel.

2. A gombot forgassa a Simmer (párolás) (96°C) beállításra. 
Nyomja meg az időzítő gombot, a főzési időt pedig 20 
percre állítsa be. Nyomja meg a Start-gombot a főzési 
folyamat megkezdéséhez.

3. Amikor az időzítő 0-ra áll, nyomja meg a Cancel-gombot. 
A belső edényben lévő hozzávalókat borítsa be a leveles 
tésztával. A leveles tésztát kenje be a tojással.

4. Tegye fel a forrólevegős fedelet az edényre. A gombot 
forgassa az Air Fry (forrólevegős sütés) beállításra. 
Nyomja meg az időzítő gombot, a sütési időt pedig 35 
percre állítsa be. Nyomja meg a hőmérsékletgombot, és 
az elkészítési hőmérsékletet 163°C-ra állítsa be. Nyomja 
meg a Start-gombot. Forró levegőn addig süsse, míg a 
tészta felszíne aranyszínű nem lesz (35-45 perc).

5. Melegen tálalja. 

1 közepes méretű pulykamell, 
megsütve és nagy darabokra 
vágva

2 csésze hámozott és vékony 
szeletekre vágott sárgarépa

1 csésze vékony szeletekre 
vágott zeller

350 g fagyasztott zöldborsó

900 g piros bébiburgonya, 
félbe vágva

2 csésze gyöngyhagyma

850 ml tyúkhúskrémleves

2 csomag leveles tészta

tojás a tészta megkenéséhez (1 
tojás, felverve 1 ek. vízzel vagy 
tejjel) 



Elkészítés  Hozzávalók  

21



Elkészítés  Hozzávalók  

22

1. A garnélarákokat tegye konyhai papírtörlőre.

2. A kókuszreszeléket és a panírmorzsát egy sütőpapíron 
keverje össze.

3. Egy másik sütőpapíron pedig a lisztet és a 
kukoricakeményítőt keverje össze.

4. A tojásfehérjét tegye egy tálba.

5. A garnélarákokat egyenként forgassa meg a 
lisztkeverékben, aztán a tojásfehérjében, végül pedig a 
kókuszos keverékben. Ezt a folyamatot addig ismételje, 
míg minden garnélát be nem paníroz.

6. Tegye fel a forrólevegős fedelet az edényre. Helyezze a 
grillezőlapot a belső edénybe.

7. A gombot forgassa az Air Fry (forrólevegős sütés) 
beállításra. Nyomja meg a hőmérsékletgombot, 
és az elkészítési hőmérsékletet 160°C-ra állítsa be. 
Nyomja meg az időzítő gombot, a sütési időt pedig 15 
percre állítsa be. Nyomja meg a Start-gombot a főzési 
folyamat megkezdéséhez. A készüléket 3 percig hagyja 
előmelegedni, aztán vegye le a fedelet.

8. A garnélarákokat tegye a grillezőlapra, közben pedig 
ügyeljen arra, hogy ne legyenek túl közel egymáshoz 
vagy ne fedjék egymást.

9. A sütési idő felénél fordítsa meg a garnélarákokat. 

18 db nagy méretű garnélarák, 
megtisztítva és páncéljából 
kiszedve (konyhakész)

1 1/4 csésze nem édesített 
kókuszreszelék

1 1/2 csésze panírmorzsa

170 g liszt

1 ek. kukoricakeményítő

½ csésze tojásfehérje, nyers

Kókuszos garnéla
5 adag 
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Párolt lazac
2 adag 

2 lazacfilé, egyenként 140 g

1 újhagyma, apróra vágva

½ tk. őrölt feketebors

1 tk. paprika

½ citrom, szeletekre vágva

1 kaporág

2 újhagyma, felaprítva

½ csésze fehérbor

½ csésze víz

1 ek. szójaszósz

1. A belső edényt tegye bele az alapkészülékbe. Helyezze 
a grillezőlapot a belső edénybe. A lazacot tegye a 
grillezőlapra, és szórjon rá újhagymát, feketeborsot és 
paprikát.

2. A lazacra tegye rá a citromszeleteket, a kaprot és az 
újhagymát.

3. Adja hozzá a bort, a vizet és a szójaszószt. A belső edényt 
fedje le az üvegfedéllel.

4. Forgassa el a gombot, és válassza a Steam (gőzön főzés) 
(100°C) beállítást. Nyomja meg az időzítő gombot, a 
sütési időt pedig 10 percre állítsa be. Nyomja meg a Start-
gombot a főzési folyamat megkezdéséhez.

5. Amikor az időzítő 0-ra áll, nyomja meg a Cancel-gombot, 
és a lazacot vegye ki a belső edényből. 
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1. A lazacon, a són és a feketeborson kívül minden 
hozzávalót keverjen össze egy serpenyőben alacsony 
hőfokon.

2. A keveréket forralja fel, aztán állandó keverés mellett 15 
percen keresztül hagyja foráásközeli állapotban főni.

3. Minden lazacfilét dörzsöljön be olívaolajjal, majd sóval és 
borssal fűszerezzen.

4. Tegye fel a forrólevegős fedelet az edényre. Helyezze a 
grillezőlapot a belső edénybe.

5. A gombot forgassa az Air Fry (forrólevegős sütés) 
beállításra. Nyomja meg a hőmérsékletgombot, 
és az elkészítési hőmérsékletet 160°C-ra állítsa be. 
Nyomja meg az időzítő gombot, a sütési időt pedig 12 
percre állítsa be. Nyomja meg a Start-gombot a főzési 
folyamat megkezdéséhez. A készüléket 3 percig hagyja 
előmelegedni, aztán vegye le a fedelet.

6. A lazacot helyezze a grillezőlapra.

7. Amikor a főzési folyamat befejeződött, a lazacot kenje be 
a szósszal.

8. A lazacot ismét helyezze a grillezőlapra. A gombot 
forgassa az Air Fry (forrólevegős sütés) beállításra. 
Nyomja meg a hőmérsékletgombot, és az elkészítési 
hőmérsékletet 188°C-ra állítsa be. Nyomja meg az időzítő 
gombot, a sütési időt pedig 4 percre állítsa be. Nyomja 
meg a Start-gombot a főzési folyamat megkezdéséhez.

9. A lazacot a szósszal és az apróra vágott tavaszi hagymával 
tálalja. 

¾ csésze méz

¹/³ csésze édes szójaszósz

2 ek. barna nyerscukor

¼ csésze narancslé

2 ek. citromlé

2 ek. vörösborecet

2 tk. olívaolaj

2 gerezd fokhagyma

1 újhagyma, apróra vágva

2 lazacfilé, egyenként 125 g 

só és őrölt feketebors a 
fűszerezéshez 

Sült lazac mézzel  
2 adag 
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1. A szárított Sriracha-port és a kukoricakeményítőt tegye 
egy tálba és keverje össze.

2. A garnélarákokat forgassa bele a kukoricakeményítős 
keverékbe. A bepanírozott garnélákra cseppentsen 
néhány csepp olajat. 

3. Tegye fel a forrólevegős fedelet az edényre. Helyezze a 
grillezőlapot a belső edénybe.

4. A gombot forgassa az Air Fry (forrólevegős sütés) 
beállításra. Nyomja meg a hőmérsékletgombot, 
és az elkészítési hőmérsékletet 200°C-ra állítsa be. 
Nyomja meg az időzítő gombot, a sütési időt pedig 16 
percre állítsa be. Nyomja meg a Start-gombot a főzési 
folyamat megkezdéséhez. A készüléket 3 percig hagyja 
előmelegedni, aztán vegye le a fedelet. 

5. A garnélákat egy rétegben helyezze a grillezőlapra.

6. A garnélákat 8 perc elteltével fordítsa meg.

7. Amíg a garnélák sülnek, keverje össze egymással a 
majonézt és az édes chili szószt.

8. A garnélákat jégsalátán és mártogatásra alkalmas szósszal 
tálalja.

¼ tk. szárított Sriracha-por

1 csésze kukoricakeményítő

900 g (= kb. 21-25 darab) 
garnélarák, megtisztítva 
és páncéljából kiszedve 
(konyhakész)

¼ csésze édes chili szósz

¼ csésze majonéz

jégsaláta a tálaláshoz

Bang bang garnéla
6 adag
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1. A belső edényt tegye bele az alapkészülékbe. A belső 
edényt háromnegyed részéig töltse meg vízzel.

2. A gombot forgassa a Simmer (párolás) beállításra. 
Nyomja meg a hőmérsékletgombot, és az elkészítési 
hőmérsékletet 99°C-ra állítsa be. Nyomja meg az időzítő 
gombot, a főzési időt pedig 20 percre állítsa be. Nyomja 
meg a Start-gombot a főzési folyamat megkezdéséhez. 
Forralja fel a vizet, majd tegye bele a spagettit.

3. Amikor a spagetti megfőtt, szűrje le. Tegye félre a 
spagettit, tisztítsa meg a belső edényt, majd helyezze 
vissza az alapkészülékbe.

4. A gombot forgassa el a Sauté (pirítás) (177°C, 35 perc) 
beállításra. Nyomja meg az elforgatható gombot a főzési 
folyamat megkezdéséhez.

5. Öntse az olajat a belső edénybe, majd forrósítsa fel.
6. Tegye bele a fokhagymát, és addig süsse, amíg enyhén 

meg nem barnul.
7. Adja hozzá a paradicsomot, a chilipelyhet, a sót, az 

oregánót, a bazsalikomot és a kagylót. A belső edényt 
fedje le az üvegfedéllel. Forralja fel, aztán pedig nyomja 
meg a Cancel-gombot.

8. A gombot forgassa a Simmer (párolás) (96°C) beállításra. 
Nyomja meg az időzítő gombot, a sütési időt pedig 10 
percre állítsa be. Nyomja meg a Start-gombot a főzési 
folyamat megkezdéséhez.

9. Amikor az időzítő 0-ra áll, nyomja meg a Cancel-gombot. 
Dobjon ki minden olyan kagylót, amelyik nem nyílt 
ki. A kagylókat tegye rá a spagettire, és szórja meg 
chilipehellyel. 

400 g spagetti

2 ek. olívaolaj

6 gerezd fokhagyma, vékony 
szeletekre vágva

1 konzerv passzírozott 
paradicsom (800 g)

¼ tk. chilipehely

1 tk. só

¼ tk. szárított oregánó

¼ csésze nagy darabokra 
vágott, friss bazsalikomlevél

900 feketekagyló, megtisztítva 

Feketekagyló 
marinara szószban 

4 adag 

Tipp:
A kagylókat, mielőtt a belső 
edénybe teszi azokat, mossa 
le hideg vízzel. Távolítsa 
el a kagylóhéjra tapadt 
szennyeződéseket, és dobjon 
ki minden kinyílt vagy törött 
kagylóhéjat. Távolítson el minden 
hajszálhoz hasonló fonalat a 
kagylókról.
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1. A belső edényt tegye bele az alapkészülékbe.

2. A gombot forgassa el a Sauté (pirítás) (177°C, 35 perc) 
beállításra. Nyomja meg a Start-gombot.

3. A húst sóval és borssal fűszerezze. A húst tegye a tálba.

4. Adja hozzá az olívaolajat, és a húst minden oldalán pirítsa 
meg egy kicsit.

5. Nyomja meg a Cancel-gombot. Adja hozzá a 
vöröshagymát, a zellert, a fokhagymát, a babérlevelet, 
a sűrített paradicsomot, a kakukkfüvet, a burgonyát, a 
sárgarépát, a bort és a marhahúsleves alaplevet.

6. A gombot forgassa a Simmer (párolás) beállításra. 
Nyomja meg a hőmérsékletgombot, és az elkészítési 
hőmérsékletet 99°C-ra állítsa be. Nyomja meg az időzítő 
gombot, a sütési időt pedig 90 percre állítsa be. Nyomja 
meg a Start-gombot a főzési folyamat megkezdéséhez.

7. Amikor a sült puha és szétomlik, nyomja meg a Cancel-
gombot, és a sültet vegye ki a készülékből. 

1,5 kg marhalapocka

2 tk. tengeri só

1 tk. őrölt feketebors

1 ek. olívaolaj

1 közepes méretű 
vöröshagyma, felvágva

1 zellerszár, apróra felkockázva

1 ek. feldarabolt fokhagyma

1 babérlevél

1 ek. sűrített paradicsom

4 szál kakukkfű

4 közepes méretű (piros) 
burgonya, négybe vágva

10 bébirépa, meghámozva

½ csésze vörösbor

2 csésze marhahúsleves alaplé 

Párolt marhahús
4 adag 
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1. A vajkeverék hozzávalóit egy tálban keverje össze, 
majd tegye félre.

2. A hússzeleteket sóval és borssal fűszerezze.

3. A belső edényt tegye bele az alapkészülékbe. 
Helyezze a grillezőlapot a belső edénybe.

4. A gombot forgassa az Air Fry (forrólevegős sütés) 
beállításra. Nyomja meg a hőmérsékletgombot, 
és az elkészítési hőmérsékletet 260°C-ra állítsa be. 
Nyomja meg az időzítő gombot, a sütési időt pedig 
30 percre állítsa be. Nyomja meg a Start-gombot 
a főzési folyamat megkezdéséhez. A készüléket 10 
percig hagyja előmelegedni.

5. A hússzeletekkel tegye bele a készülékbe, és 
mindkét oldalukat hirtelen addig süsse, amíg azok 
el nem érik a kívánt átsütöttségi állapotot.*

6. Amikor a steakek átsültek, nyomja meg a Cancel-
gombot. Minden szelet húst 1-1 ek. vajkeverékkel 
tálaljon. 

*sütési hőmérsékletek
Rare (véres): 54° C
Medium Rare (rozé): 57° C
Közepes: 60° C
Well done (átsült): 71° C 

vajkeverék

125 g vaj

3 ek. kékpenészes sajt

1 tk. dijoni mustár

½ tk. őrölt feketebors

½ újhagyma, apróra vágva

Marhaszelet

4 marhaszelet, egyenként 
170 g

1 tk. tengeri só

½ tk. őrölt feketebors

¼ csésze olívaolaj 

Sült marhaszelet
4 adag 
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1. Tegye egy tálba, és keverje össze a vöröshagymaport, 
a fokhagymaport, a köményt, a koriandert, a sót és a 
feketeborsot. A bordákat dörzsölje be a fűszerekkel, és 
kenje be ½ csésze grillszósszal.

2. A belső edényt tegye bele az alapkészülékbe. A bordákat 
tegye a belső edénybe, majd öntsön rájuk vizet. A belső 
edényt fedje le az üvegfedéllel.

3. Forgassa el a gombot, és válassza a Slow Cook (lassú 
sütés) (90°C) beállítást. Nyomja meg az időzítő gombot, a 
sütési időt pedig 8 órára állítsa be. Nyomja meg a Start-
gombot a főzési folyamat megkezdéséhez.

4. Amikor az időzítő 0-ra áll, nyomja meg a Cancel-gombot. 
A bordákat vegye ki a készülékből, és kenje be a maradék 
grillszósszal.

Opcionális: A bordák elkészítése után a grillszószt úgy 
karamellizálja, hogy a forrólevegős fedél a készüléken 
van, a készüléket Air Fry (forrólevegős sütés) beállításon 
205°C-ra melegíti elő, a bordákat egy rétegben helyezi 
rá a sütésálló alufóliára, és mindkét oldalukat forró 
levegőn addig süti, míg szép barnák nem lesznek 
(körülbelül 5 perc oldalanként).

½ tk. vöröshagymapor

½ tk. fokhagymapor

¼ tk. őrölt kömény

¼ tk. őrölt koriander

½ tk. tengeri só

½ tk. őrölt feketebors

kis méretű bordák, félbe vágva

1 csésze grillszósz, megfelezve

2 csésze víz 

Grillezett borda  
4 adag
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1. A fokhagymaport, a vöröshagymaport, a gyömbérport és 
a Sriracha-szószt egy tálban keverje össze, és a bordákat 
dörzsölje be ezzel a fűszerkeverékkel.

2. A belső edényt tegye bele az alapkészülékbe.

3. A gombot forgassa el a Sauté (pirítás) (177°C, 35 perc) 
beállításra. Nyomja meg a Start-gombot a főzési folyamat 
megkezdéséhez.

4. A bordákat tegye bele a belső edénybe, és minden 
oldalukon pirítsa meg egy kicsit azokat.

5. Nyomja meg a Cancel-gombot. Az öntet hozzávalóit 
tegye egy tálba, majd kavarja össze. Az öntetet tegye 
a belső edénybe, majd a belső edényt fedje le az 
üvegfedéllel.

6. A gombot forgassa a Simmer (párolás) beállításra. 
Nyomja meg a hőmérsékletgombot, és az elkészítési 
hőmérsékletet 99°C-ra állítsa be. Nyomja meg az időzítő 
gombot, a főzési időt pedig 2 órára állítsa be. Nyomja 
meg a Start-gombot a főzési folyamat megkezdéséhez.

7. Amikor az időzítő 0-ra áll, nyomja meg a Cancel-gombot. 
Vegye ki a bordákat a készülékből, és rizsre fektetve tálalja 
azokat.

1 tk. fokhagymapor

1 tk. vöröshagymapor

1 tk. gyömbérpor

1 ek. Sriracha-szósz

12 oldalas

szósz

1 doboz Coca-Cola

1 ½ csésze ketchup

2 ek. Worcestershire-szósz

2 ek. szirup

 
Marhaoldalas

12 adag 
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1. Minden hozzávalót tegyen bele egy zárható 
műanyag zacskóba, amelyet szorosan zárjon le.

2. A belső edényt tegye bele az alapkészülékbe.
3. A belső edényt háromnegyed részéig töltse 

meg meleg vízzel. 
4. A gombot forgassa a Sous Vide (szuvidálás) 

beállításra. Nyomja meg a hőmérsékletgombot, 
az elkészítési hőmérsékletet pedig a kívánt 
átsütöttségi állapotnak megfelelően állítsa be.* 
Nyomja meg az időzítő gombot, a sütési időt 
pedig 60 percre állítsa be. Nyomja meg a Start-
gombot a főzési folyamat megkezdéséhez.

5. Amikor az időzítő 0-ra áll, nyomja meg a Cancel-
gombot. A zacskókat óvatosan vegye ki a vízből, 
vegye ki belőlük a hússzelteket, és papírtörlővel 
itassa le róluk a nedvességet.

6. Tisztítsa meg, majd törölje szárazra a belső edényt. 
A belső edényt tegye bele az alapkészülékbe.

7. A gombot forgassa el a Sauté (pirítás) (177°C, 
35 perc) beállításra. Nyomja meg a Start-
gombot a főzési folyamat megkezdéséhez.

8. A hússzeleteket tegye a belső edénybe, és 
minden oldalukat 2 percen keresztül süsse.

9. Amikor a steakek megpirítása megtörtént, 
nyomja meg a Cancel-gombot.

2 felcsíkozott marhasteak, 
egyenként 225 g

2 gerezd fokhagyma

2 rozmaringág

½ tk. tengeri só

¼ tk. őrölt feketebors

1 ek. olívaolaj

*sütési hőmérsékletek

Rare (véres): 54° C

Medium Rare (rozé): 57° C

Közepes: 60° C

Well done (átsült): 71° C

Szuvidált, felcsíkozott 
marhasteak
2 adag 

Szuvidálás 
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1. A belső edényt tegye bele az alapkészülékbe.
2. A gombot forgassa el a Sauté (pirítás) (177°C, 35 perc) 

beállításra. Nyomja meg a Start-gombot a főzési folyamat 
megkezdéséhez.

3. Tegye bele az edénybe az olívaolajat, a vöröshagymát és 
a fokhagymát, és addig süsse, amíg a hagymák enyhén 
meg nem barnulnak.

4. Nyomja meg a Cancel-gombot. Adja hozzá a 
paradicsomszósz megmaradt hozzávalóit.

5. A gombot forgassa a Simmer (párolás) beállításra. 
Nyomja meg a hőmérsékletgombot, és az elkészítési 
hőmérsékletet 93°C-ra állítsa be. Nyomja meg az időzítő 
gombot, a sütési időt pedig 60 percre állítsa be. Nyomja 
meg a Start-gombot a főzési folyamat megkezdéséhez.

6. Amíg fő a szósz, a húsgombócok minden hozzávalóját 
tegye egy tálba a mozzarella kivételével, és jó alaposan 
keverje össze.

7. A keverékből készítsen 16 darab gombócot, és minden 
húsgombócba gyúrjon bele 1-1 mozzarellakockát.

8. Amikor az időzítő eléri a 0 értéket, a húsgombócokat 
tegye bele a forró szószba. Nyomja meg a Cancel-
gombot. A belső edényt fedje le az üvegfedéllel.

9. A gombot forgassa a Simmer (párolás) beállításra. 
Nyomja meg a hőmérsékletgombot, és az elkészítési 
hőmérsékletet 93°C-ra állítsa be. Nyomja meg az időzítő 
gombot, a sütési időt pedig 60 percre állítsa be. Nyomja 
meg a Start-gombot a főzési folyamat megkezdéséhez.

10. Amikor az időzítő 0-ra áll, nyomja meg a Cancel-gombot. 
Forró spagettin tálalja. 

paradicsomszósz
3 ek. olívaolaj
1 kis méretű vöröshagyma, apróra 
felkockázva
3 gerezd fokhagyma, finomra 
vágva
2 doboz felkockázott paradicsom 
(800 g)
1 tk. cukor
½ tk. tengeri só
½ tk. őrölt feketebors
1 babérlevél
¼ csésze felaprított petrezselyem
10 bazsalikomlevél, feldarabolva

Húsgombócok
900 g darált marhahús
½ vöröshagyma, finomra vágva
2 gerezd fokhagyma, finomra 
vágva
½ tk. só
¼ tk. őrölt feketebors
3 tojás
½ csésze panírmorzsa
¼ csésze reszelt parmezán
¼ csésze felaprított petrezselyem
¼ csésze tej
400 g főtt spagetti
220 g mozzarellasajt, 16 kockára 
felvágva 

Töltött 
húsgombócok

8 adag
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1. A belső edényt tegye bele az alapkészülékbe. A belső 
edényt harmadáig töltse meg repceolajjal vagy növényi 
olajjal.

2. A gombot forgassa el a Roast (sütés) (190°C, 45 perc) 
beállításra. Nyomja meg a Start-gombot a főzési folyamat 
megkezdéséhez.

3. Amikor az olaj forró, tegye bele a pizzatésztát az olajba.

4. Amikor minden tészta megsült, nyomja meg a Cancel-
gombot. A tésztát tegye óvatosan egy konyhai 
papírtörlővel leterített tányérra, hogy a papír felszívja a 
felesleges olajat.

5. A karamellszószt csorgassa rá a tésztára, majd a tésztát 
szórja meg porcukorral.

1 l és 2 csésze repceolaj vagy 
növényi olaj

450 g pizzatészta, 18 darabra 
felvágva

½ csésze karamellszósz

porcukor 

Zeppole 
(olasz fánkféleség) 

6 adag
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1. Terítse ki a tésztát, és vágja négy háromszögbe.

2. Minden háromszög csúcsára kenjen körülbelül 1 tk. 
csokoládés mogyorókrémet, a tészta széleinél körben 
hagyjon körülbelül 1 cm szabad helyet.

3. Minden háromszöget tekerjen fel a szélesebb végétől 
a keskenyebb felé úgy, hogy a töltelék belül legyen. A 
tekercsekből óvatosan formáljon félhol alakzatokat.

4. Tegye fel a forrólevegős fedelet az edényre. Helyezze a 
grillezőlapot a belső edénybe.

5. A gombot forgassa az Air Fry (forrólevegős sütés) 
beállításra. Nyomja meg a hőmérsékletgombot, 
és az elkészítési hőmérsékletet 160°C-ra állítsa be. 
Nyomja meg az időzítő gombot, a sütési időt pedig 11 
percre állítsa be. Nyomja meg a Start-gombot a főzési 
folyamat megkezdéséhez. A készüléket 3 percig hagyja 
előmelegedni, aztán vegye le a fedelet.

6. A croissant-okat helyezze a grillezőlapra.

7. Amikor az időzítő 0-ra áll, nyomja meg a Cancel-gombot. 

1 csomag leveles tészta

8 tk. csokoládés mogyorókrém

Croissant csokoládés-
mogyorókrémes töltelékkel

4 adag 
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Francia pirítós 
tekercs 

4 adag

115 g friss sajt

½ narancs héja

2 ek. plusz ½ csésze cukor, 
kiporciózva

12 szelet fehérkenyér

500 g földieper-lekvár

2 csésze repceolaj

2 ek. fahéj

tejszínhab a tálaláshoz

földieper a tálaláshoz 

1. A friss sajtból készült keverékhez keverje össze egy tálban 
a friss sajtot, a narancslevet és a 2 ek. cukrot.

2. A kenyérszeleteket helyezze egy vágódeszkára, és 
nyújtófával lapítsa ki mindegyiket.

3. Minden szelet kenyérre kenjen 1 ek. friss sajtból készült 
tölteléket.

4. A friss sajtra kenjen egy kis eperlekvárt. 

5. A megtöltött kenyeret hajtsa össze tekercs formában.

6. A belső edényt tegye bele az alapkészülékbe.

7. A repceolajat öntse a belső edénybe.

8. A gombot forgassa el a Fry (sütés) (190°C, 45 perc) 
beállításra. Nyomja meg a Start-gombot a főzési folyamat 
megkezdéséhez.

9. Egy tányéron keverje össze a fahéjat ½ csésze cukorral.

10. A tekercseket addig süsse a belső edényben, amíg 
aranybarna színük nem lesz. Minden tekerecset, 
amikor elkészült, vegyen ki az olajból, tegyen konyhai 
papírtörlővel leterített tányérra, hogy a papír felszívhassa 
a felesleges olajat.

11. Amikor minden tekercs megsült, nyomja meg a 
Cancel-gombot. A tejszínhabbal és foldieperrel történő 
tálalás előtt a tekercseket forgassa bele a fahéjas-cukros 
keverékbe
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1. A levelestésztát vágja négy négyzetbe.

2. Minden négyzetet töltsön meg 2 ek. őszibaracklekvárral. 
A négyzeteket hajtsa össze háromszögekké, széleiket 
pedig villával nyomja össze, hogy jól lezáródjanak.

3. Tegye fel a forrólevegős fedelet az edényre. Helyezze a 
grillezőlapot a belső edénybe.

4. A gombot forgassa el az Air Fry (légkeveréses sütés) 
beállításra. Nyomja meg a hőmérsékletgombot, 
és az elkészítési hőmérsékletet 160°C-ra állítsa be. 
Nyomja meg az időzítő gombot, a sütési időt pedig 15 
percre állítsa be. Nyomja meg a Start-gombot a főzési 
folyamat megkezdéséhez. A készüléket 3 percig hagyja 
előmelegedni, aztán vegye le a fedelet.

5. A tésztatáskákat helyezze a grillezőlapra.

6. A sütési idő felénél fordítsa át a tésztatáskákat.

7. Ezután vegye ki a táskákat a készülékből, és szórja meg 
porcukorral. 

1 csomag leveles tészta

8 ek. őszibaracklekvár

1 ek. cukor 

Őszibarackos 
tésztatáskák 

4 adag
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