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Crêpes bogyós gyümölcsökből
készült öntettel és tejszínhabbal
20

1~2

PERC

12-14 CRÊPES
KÉSZÍTHETŐ BELŐLE

PERC

Hozzávalók
2 nagy tojás
350 ml teljes tej (3,5 %)

Elkészítés

1.

A tojásokat és a tejet egy tálban kézi
habverőgéppel verje fel. Adja hozzá a lisztet,
a csipetnyi sót és a cukrot, ha kívánja, és
az egészet keverje össze 5 másodpercen
keresztül, miközben a vajat lassan adagolja
hozzá.

100 g sima liszt
2 ek. porcukor
1 csipetnyi tengeri só
40 g sótlan vaj,
megolvasztva (mikrohullámú
sütőben 50 másodpercig a
legmagasabb fokozaton)
Olaj a crêpes kisütéséhez

2.
3.

A keveréket tegye 30 percre a
hűtőszekrénybe.
Miután a tészta lenyugodott, közepes
hőmérsékleten melegítse fel a serpenyőt,
és öntsön bele egy kis olajat. Rázza meg a
serpenyőt. Merítsen tele egy merő kanalat,
vagy mérjen ki 60 ml tésztát, majd öntse
a seprnyőbe, miközben a serpenyőt úgy
rázogassa, hogy a tészta egyenletesen
terüljön szét benne. Nagyjából 1 perc
elteltével fordítsa meg a crêpe-et, és még
egyszer kb. 30 másodpercig hagyja sülni,
mielőtt egy tányérra teszi. Addig ismételje
ezt a folyamatot, amíg a tészta el nem fogy.

Szósz:
500 g vegyes bogyós
gyümölcsök tetszés szerint
40 g vaj
50 g cukor
Kész tejszínhabbal tálalja

4.
5.
4

REGGELI

Olvassza meg a vajat a serpenyőben, majd
adja hozzá a bogyós gyümölcsöket és a
cukrot. A keveréket 2-3 percig melegítse, míg
a cukor meg nem olvad, és néhány gyümölcs
szét nem megy.
Adagonként két-két crêpes-t vegyen ki, és
hajtsa őket negyedbe. Tegyen rájuk egy kis
gyümölcsöt és tejszínhabot.

Írós palacsinta

almás-juharszirupos kompóttal és szalonnával
15

25

PERC

18 PALACSINTA
KÉSZÍTHETŐ BELŐLE

PERC

Hozzávalók
KOMPÓT
25 g sótlan vaj

Elkészítés

1.

A vajat közepes hőmérsékleten olvassza meg
a serpenyőben, adja hozzá az almaszeleteket
és a fahéjat, majd az egészet főzze 5 percig.
Ezután adja hozzá a szirupot, és még egy
további percig főzze. A keveréket tegye félre
egy tálban, hogy majd a palacsintával együtt
tálalhassa.

550 g alma, kimagozva és
vékonyra felszeletelve
1 tk. fahéj
180 ml juharszirup
1 csipetnyi só
150 g zsíros szalonna
PALACSINTA

2.
3.

A szalonna mindkét oldalát 3 percig süsse
közepes hőmérsékleten, majd tegye félre.

240 g sima liszt

A palacsinta elkészítéséhez tegye egy tálba
a száraz hozzávalókat, és keverje össze
azokat a nedves hozzávalókkal (néhány
csomó nyugodtan maradhat a tésztában,
mert a palacsintának nem szabad nagyon
keménynek lennie).

1 ek. sütőpor
1 1/2 tk. nátron
1 tk. fahéj
¼ tk. szerecsendió
½ tk. tengeri só
2 nagy tojás
1 tk. vaníliapaszta
450 - 500 ml író
25 g sótlan, megolvasztott vaj
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4.

Melegítse fel a serpenyőt közepes
hőmérsékleten, és tartsa meg ezt a
hőmérsékletet. A palacsintákat 60 ml-es
adagokban 1-2 percig süsse, míg buborékok
nem képződnek bennük, aztán fordítsa
meg őket, és süsse még további egy percig
mindegyiket. A megmaradt tésztával
ugyanígy járjon el. A palacsintákat a sütőben
100 °C-on tarthatja melegen, míg mind
el nem készül. Tegye a palacsintákat egy
tányérra, majd a szalonnával és a kompóttal
együtt tálalja fel.

Angol reggeli
hash browns-szal
15

20~25

PERC

PERC

Hozzávalók
2 burgonya
1 tojás, felverve
1-2 ek. burgonyaliszt
2 ek. olaj
8 szelet szalonna
8 virsli
4 paradicsom
200 g minigomba
415 g baked beans
toast (opcionális)
TUDNIVALÓ:
Attól függően, mennyi
palacsintát szeretne készíteni
a reggelihez, a már elkészült
palacsintákat érdemes a
sütőben melegen tartani,
amíg a többi készül.

Elkészítés

1.

A burgonyát egy konyhai papírtörlővel
kibélelt tálba reszelje bele. Ezután nyomkodja
ki a burgonyát, hogy a folyadék nagy része
eltávozzon belőle. Aztán ismét nyomkodja
ki. Adjon hozzá 1-2 ek. burgonyalisztet, és
formázzon meg 4 kerek hash browns-t,
melyek átmérője kb. 9 cm legyen.

2.

Melegítsen fel 1 ek. olajat a serpenyőben, és
gyakori átfordítás mellett süsse ki benne az
összes hash browns-t 5-6 percen keresztül
közepes hőmérsékleten. A sütési idő felénél
adjon hozzá egy újabb evőkanál olajat.

3.

A szalonna mindkét oldalát 2-3 percig
süsse közepes hőmérsékleten. Tegye
félre egy konyhai papírtörlőre, hogy a zsír
lecsöpöghessen.

4.

A virsliket 3 percig süsse közepes
hőmérsékleten, aztán csökkentse a
hőmérsékletet, és további 10 percig süsse a
kis húsrudacskákat. Tegye félre őket.

5.
6.
7.
8.
9.

Vágja félbe a paradicsomokat, és mindkét
oldalukon 2-3 percig süsse őket közepes
hőmérsékleten. Tegye félre őket.
2-3 percig párolja a gombákat, majd tegye
félre őket.
Üsse fel a tojást, és tetszés szerint készítse el.
A babot 2-3 percig melegítse a serpenyőben.

8

REGGELI

Pirítsa meg a kenyérszeleteket, és az összes
elkészített hozzávalóval együtt tegye őket 4
tányérra.

Frittata sonkával és
cheddar sajttal
15

20~25

PERC

PERC

Hozzávalók
2 ek. olívaolaj
1 kis vöröshagyma,
felszeletelve
½ piros és zöld paprika,
vékony csíkokra vágva
8 tojás
2 ek. zsíros tejszín (crème
double)
100 g cheddar, lereszelve
150 g sonka, kockára vágva
só és bors igény szerint
½ tk. füstölt paprika
2 ek. friss petrezselyemzöld,
felaprítva
Pirított kovászos kenyérrel
tálalja

Elkészítés

1.

Közepes hőmérsékleten melegítse fel a
serpenyőt, és öntsön bele egy kis olajat. A
hagymát 3 percig párolja, míg aranybarna
nem lesz, aztán adja hozzá a csíkokra vágott
paprikát, és további 5 percig puhítsa.

2.

A tojásokat, a zsíros tejszínt, a fűszereket és
a paprikát 1 ek. petrezselyemzölddel keverje
össze egy tálban.

3.

Közepes hőmérsékleten öntsön 1 ek. olajat a
serpenyőbe, majd adja hozzá a tojáskeveréket.
Óvatosan kavarja össze, majd adja hozzá a
sajtot, a sonkát és a zöldségeket. Kevergetés
közben az összetevőket egyenletesen oszlassa
el a serpenyőben. Állandó kevergetés mellett
az egészt 2 percig süsse, majd tegyen
illeszkedő fedőt a serpenyőre. Csükkentse a
hőmérsékletet, és addig süsse a hozzávalókat,
míg mind át nem sül.

4.

Serpenyőlapáttal járja körül a frittatát, hogy
a szélei elváljanak a serpenyő falától, emelje
ki az egészet, majd vágja 4 részre. Szórja rá a
megmaradt petrezselyemzöldet.

5.

Pirított kovászos kenyérrel tálalja.

10

EBÉD

Királyi tojás
10

5

PERC

PERC

Hozzávalók
HOLLANDI MÁRTÁS
4 tojássárgája

Elkészítés

1.

Tegye a vajat a serpenyőben, és közepes
hőmérsékleten olvassza fel 2 percen át,
míg buborékokat nem ereszt. Öntse egy
tartóedénybe, mixerbe vagy konyhai
robotgépbe a későbbi feldolgozáshoz.

1 - 1½ ek. friss
citromlé ízlés szerint
1 ek. víz
½ tk. tengeri só

2.

125 g sótlan vaj, felkockázva

A tojássárgáját, a citromlevet, a vizet és
a sót tegye a konyhai robotgépbe vagy a
mixerbe, és az egészet 1½ percig keverje. A
massza habos lesz. Lassan öntse hozzá a
forró vajat. Ne vegyítse túl gyorsan, nehogy
a massza összefusson. Az egészet 40-60
másodperc alatt kellene összekevernie.
Tetszés szerint fűszerezze, és a keveréket egy
tartóedényben tegye félre.

4 nagy tojás
4 angol muffin
120 g füstölt lazac
1 avokádó, vékony szeletekre
vágva (opcionális)

3.

2 ek. metélőhagyma,
felaprítva

A serpenyőt töltse meg vízzel, amit forraljon
fel. Kicsit csökkentse a hőmérsékletet, és
a tojásokat helyezze bele a serpenyőbe, 3
percig főzze, majd vegye ki őket a vízből.
Mivel a serpenyő lapos, azt javasoljuk, hogy a
tojásokat az idő felénél óvatosan fordítsa át.

4.

Pirítsa meg a muffinokat, aztán tegyen
rájuk avokádószeleteket, ha szeretne, majd
mindegyikre tegyen 30-30 g füstölt lazacot,
azokra tegye rá a tojásokat és az öntetet,
majd az egészre szórjon metélőhagymát.

12

EBÉD

Virslis és karamellizált
vöröshagymás szendvics
5

20-25

PERC

PERC

Hozzávalók
1 ek. olívaolaj
1 nagy fej vöröshagyma,
vékonyra felszeletelve
8 Cumberland- oder
Lincolnshire-kolbász

Elkészítés

1.

Öntse az olajat a serpenyőbe, és a hagymát
gyakori kevergetés mellett 10 percig párolja,
míg karamellizálódik. Tegye félre.

2.

2 ek. vaj
8 vastag szelet fehérkenyér,
szükség esetén megpirítva
Ketchup vagy mustár

14
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3.

Tegye a kolbászokat a serpenyőben, és
közepes hőmérsékleten 3 percen át süsse
őket. Csökkentse a hőmérsékletet, és a
kolbászokat még egyszer 8-10 percig süsse,
és alkalmanként forgassa át őket.
Kenje meg a kenyereket vajjal, és vágja félbe
a kolbászokat. Minden szeletre 4 fél kolbászt
tegyen, szórjon rá hagymát, majd ketchuppal
és mustárral fűszerezze meg a szendvicseket.

Csirke piccata
15

10

PERC

PERC

Hozzávalók
2 csirkemell csont és bőr
nélkül (450 g), félbe vágva
és 2 cm-es vastagságúra
kiklopfolva
1 tk. tengeri só
½ tk bors
40 g sima liszt
2 ek. olívaolaj (opcionális)
egy citrom héja
2 citrom leve (4 ek.)
200 ml tyúkhúsleves-alaplé
1 ek. kapribogyó
2 ek. friss petrezselyemzöld,
nagy darabokra felaprítva
45 g sótlan vaj
Nagyon vékony spaghetti

Elkészítés

1.

A csirkemelleket tegye két sütőpapírréteg
közé, és húsklopfolóval vagy egy nehéz
serpenyővel klopfolja a húsokat 2 cm-es
vastagságúra.

2.
3.

Adjon a liszthez sót és borsot, majd forgassa
meg benne a csirkemelleket.
Közepes hőmérsékleten melegítse fel a
serpenyőt, és öntsön bele 1 ek. olajat. Tegye a
csirkemellet a serpenyőbe, amelynek mindkét
oldalát 2-2 percig süsse, míg barna nem lesz.
Aztán egy tányéron tegye félre a kész húst,
míg a többi is elkészül. Öntse bele a maradék
olajat a serpenyőbe, és a csirkemelleket mégy
egyszer süsse mindkét oldalán 2-2 percig.
Öntse hozzá a citromlevet és az alaplevet,
majd a csirkehúst tegye ismét a serpenyőbe.
Süsse még 2 percig.

4.

Ezután vegye ki a húst a serpenyőből, és
tegye egy tányérra. Öntse a kapribogyót a
serpenyőbe, keverje össze a vajat a szósszal,
és az egészet még 2-3 percig enyhén főzze
el. A szószt öntse rá a húsra, és szórjon rá egy
kis petrezselyemzöldet.

5.

Tésztával tálalja.

16
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Csirke tikka masala
15

PERC

20

PERC

Hozzávalók
6 ek. tikka-tészta (két félbe
szétszedve)

Elkészítés

1.

Keverjen el 3 ek. tikka-tésztát a joghurttal,
a csirkét pedig tegye bele a marinádba.
A marináláshoz egy közepes méretű
fagyasztótasakot használhat. Az egészet 1
óra hosszára tegye be a hűtőszekrénybe.

2 egész csirkemell csont és
bőr nélkül
(450 g), 2 cm-es kockákra
vágva
200 g natúrjoghurt

2.

2 ek. ghee (pirított vaj) vagy
olaj (opcionális)
1 nagy fej sárga hagyma,
meghámozva és vékonyra
felszeletelve
1 piros paprika, 2 cm-es
kockákra vágva
350 ml tyúkhúsleves-alaplé
2-3 ek. sűrített paradicsom
20 g mandulaliszt
tengeri só igény szerint
100 ml zsíros tejszín (crème
double)
koriander, limehasábok és
chutney a körítéshez
Basmati rizzsel vagy naan
kenyérrel tálalja

18
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3.

Közepes hőmérsékleten öntsön olajat a
serpenyőbe, és párolja a hagymát 4-5
percig, míg kicsit el nem kezd barnulni.
Aztán adja hozzá a paprikát és a maradék 3
ek.tikka-tésztát, a sűrített paradicsomot és
a mandulalisztet. Főzze az egészet 2 percig,
majd adja hozzá az alaplevet. Hagyja főni az
egészet kis lángon kb. 5 percig. Egy tálban
tegye félre.
A csirkehúst vegye ki a marinádból, majd a
marinádot hagyja lecsöpögni. Öntsön 1 ek.
olajat vagy ghee-t egy tiszta serpenyőbe, és
a húst kb. 5 percig süsse, míg szinte teljesen
át nem sül. Közben a húst rendszeresen
fordítsa meg. Tegye a szósz-hagyma
keveréket ismét a serpenyőbe, és főzze
további 3 percig. Keverje hozzá a crème-et
és ízesítse. Az ételt korianderrel díszítse,
majd limehasábokkal és naan kenyérrel vagy
rizzsel tálalja.

Narancsos csirke
15

10

PERC

PERC

Hozzávalók
2 csirkemell csont és bőr
nélkül (450 g), félbe vágva
és 1,5 cm-es vastagságúra
kiklopfolva
só és bors a csirkemell
fűszerezéséhez
40 g sima liszt
2 ek. olaj (opcionális)
100 ml narancslé
MÁZ
90 g narancslekvár
1 tk. dijoni mustár
½ piros chili, mag nélkül és
apróra felkockázva
1 gerezd fokhagyma,
összepréselve
100 ml narancslé
2 ek. friss petrezselyemzöld,
felaprítva
egy kezeletlen fél narancs
héja
Pilau rizzsel tálalja

20

VACSORA

Elkészítés

1.

A csirkemelleket tegye két sütőpapírréteg
közé, és húsklopfolóval vagy egy nehéz
serpenyővel klopfolja a húsokat 1,5 cm-es
vastagságúra.

2.
3.

Adjon a liszthez sót és borsot, majd forgassa
meg benne a csirkemelleket.
Közepes hőmérsékletre melegítse fel a
serpenyőt, és öntsön bele 1 ek. olajat. Tegye
a csirkemellet a serpenyőbe, amelynek
mindkét oldalát 2-2 percig süsse, míg
barna nem lesz. Aztán egy tányéron tegye
félre a húst. Most keverje össze a mázhoz
szükséges összes összetevőt egy kis tálban.
Öntse bele a maradék olajat a serpenyőbe,
és a csirkemelleket mégy egyszer süsse
mindkét oldalán 2-2 percig. Öntse hozzá a
narancslevet és a mázat, majd a csirkehúst
tegye ismét a serpenyőbe. Csökkentse a
hőmérsékletet, és további 2 percig hőkezelje,
közben a húst forgassa bele.

4.

Pilau rizsre rakva tálalja, petrezselyemzölddel
és narancshéjjal díszítse.

Szaftos hasaalja steak
zöldségágyon chimichurri öntettel

15

15

PERC

PERC

Hozzávalók
2 bavette steak vagy a
hasaaljához hasonló hús (450 g)
tengeri só és bors az ízesítéshez
2 ek. olaj (opcionális)
CHIMICHURRI ÖNTET
2-3 gerezd fokhagyma, kockára
vágva
25 g friss petrezselyemzöld,
megmosva és szár nélkül
1 tk. szárított oregánó
½ tk. füstölt paprika
3 ek. vörös- vagy fehérborecet
110 ml olívaolaj
¼ tk. chilipehely (a chipotle
kiváló füstös ízt ad)
só és bors
SALÁTA
220 g rukkola
1 köteg spárga, megmosva és
megpárolva
175 g párolt
articsókabelső, megfelezve
100 g koktélparadicsom, félbe
vágva
25 g juhsajt, lereszelve

22
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Elkészítés

1.

Az öntet minden hozzávalóját tegye
egy mixerbe, és mindent aprítson fel kis
darabokra.

2.
3.

A steakeket sóval és borssal fűszerezze meg
igény szerint.
Közepes hőmérsékleten melegítse fel a
serpenyőt, öntse bele az olajat, majd tegye
bele a steakeket. A hús mindkét oldalát 3-5
percig süsse, a vastagság függvényében.
A húst nem érdemes tovább sütni, mert a
steaket legjobb rare (félig átsütve) tálalni,
hogy ne legyen rágós.

4.

Vegye ki a serpenyőből, és hagyja 10 percig
pihenni, mielőtt az erezetre merőlegesen
vékony szeletekre vágja fel a húst.

5.
6.

Tisztítsa meg a serpenyőt, öntsön bele 1 ek.
olajat, és 4-5 percig párolja benne a spárgát.
Miután a húst felvágta, elkészítheti a salátát.
Terítse szét a salátát a tányéron, majd
helyezze rá a húst és a zöldségeket. Adja
hozzá az öntetet.

7.

Ropogós kenyérrel tálalja.

Pad thai garnéla
25

12~15

PERC

PERC

Hozzávalók
200 g lapos rizstészta
50 ml víz
1 ek. tamarindkoncentrátum
30 g nyerscukor vagy
világosbarna cukor
3 ek. friss limelé
1 ek. rizsborecet
2 ek. thai halszósz
2 ek. növényi olaj
(opcionális)
3 nagy salottahagyma,
vékony gyűrűkre szeletelve
2 tojás, felütve
300 g nyers óriásgarnéla
60 g cukorborsó, megfelezve
100 g friss babcsíra
60 g pörkölt földimogyoró,
nagy darabokra felvágva
10 g friss koriander, nagy
darabokra felvágva vagy
egészben
½ piros chili, vékonyra
felszeletelve a díszítéshez
Citromszeletek és sriracha
szósz a díszítéshez

Elkészítés

1.
2.

A csomagoláson olvasható útmutatónak
megfelelőne készítse el a tésztát, majd tegye félre.
A vizet, a tamarindot, a cukrot, a citromlevet, a
rizsbort és a halszószt tegye a serpenyőbe, 1 percig
hagyja összefőni az egészet, majd az öntetet tegye
félre egy tálban. Tisztítsa meg a serpenyőt.

3.

Öntsön a serpenyőtbe 1 ek. olajat, és közepes
hőmérsékleten melegítse fel. Tegye bele a
salottahagymát, és állandó kevergetés mellett 5-7
percig süsse. A megpirított hagymát tegye félre.

4.
5.

Üsse fel a tojásokat, és kevergetve 1 percig süsse a
serpenyőben. Majd tegye félre a tojást egy tálban.
Öntsön a serpenyőbe 1 ek. olajat, és tegye bele
az újhagymát. Párolja 1 percig, majd adja hozzá a
garnélát. Süsse 1-2 percig, míg a rákok üvegesek
nem lesznek. Tegye félre, a felesleges vizet pedig
hagyja lecsöpögni róla.

6.

Tegye a szószt és a tésztát a serpenyőbe, és főzze
össze azokat 1 percig. Ügyeljen arra, hogy ne
maradjon víz a serpenyőben, nehogy a tészta vizes
legyen. A folyadékot mindenképpen főzze el. A
garnélát és az újhagymát tegye ismét a serpenyőbe,
adja hozzá a salottahagyma és a földimogyoró felét,
az összes babcsírát és a cukorborsót, majd alacsony
hőmérsékleten főzze az egészet néhány percig.

7.

Az egészet tegye tányérra, majd szórja rá a
megmaradt salottahagymát, földimogyorót,
chilit és a koriandert. A tányér szélén körben
citromszeleteket helyezzen el.

8.

Egy kis halszósszal és némi sriracha szósszal tálalja.
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Csirkecsíkok és vegyes
zöldség
25

15

PERC

PERC

Hozzávalók
2 ek. mogyoró- vagy
növényi olaj (opcionális)

Elkészítés

1.

Közepes hőmérsékleten melegítse fel a
serpenyőt, és öntsön bele 1/2 ek. olajat.
Rázza meg a serpenyőt. Tegye bele a
csirkehús felét, és süsse 2-3 percig. A húst
egy tálban tegye félre. A többi húst is
hasonló módon süsse meg, majd tegye félre.

450 g csirkemell
csont és bőr nélkül, 1 cm-es
csíkokra vágva
5 újhagyma, 5 cm-es
hosszúságúra felszeletelve
3 gerezd fokhagyma, kockára
vágva

2.

1,5 cm hosszúságú friss
gyömbér, kockára vágva
1 piros chili, vékonyra
felszeletelve
1 piros paprika, 1 cm vastagságú
csíkokra felszeletelve
200 g zsenge brokkoli, 5 cm-es
rózsákra feldarabolva
40 g pörkölt kesudió
rizs tetszés szerint vagy kínai
tészta a tálaláshoz
SZÓSZ
1½ ek. kukoricalisztl
120 ml tyúkhúsleves-alaplé
vagy víz
1 ek. kínai rizsborecet
2½ ek. könnyű szójaszósz
2 ek. barnacukor
1 ek. szezámmagolaj
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3.

Tisztítsa meg a serpenyőt, öntsön bele egy
evőkanál olajat, és rázza meg a serpenyőt.
Tegye bele az újhagymát, a fokhagymát, a
gyömbért és a chilit, majd 1 percen át keverje.
Adja hozzá a paprikacsíkokat és a brokkolit,
majd kevergetés mellett 1 percig hőkezelje
az egészet. Tegye hozzá a csirkehúst és az
öntetet, és állandó kevergetés mellett 1-2
percig főzze össze az egészet. Adja hozzá a
kesudiót.
Tetszés szerint rizzsel vagy tésztával tálalja.

Serpenyős lazac

kapros vajjal és babos succotash-sal
15

12~14

PERC

PERC

Hozzávalók
4 lazacfilé (egyenként kb.
130 g)

Elkészítés

1.

Keverje össze a vajat és a zöldfűszereket,
majd haltartó fóliában formázzon belőlük
tekercset. Addig hűtse őket, amíg szükséges.
Elképzelhető, hogy nem lesz szüksége az
összes fűszeres vajra. A megmaradt adagot
más étekehez is felhasználhatja.

só és bors igény szerinti
füszerezéshez
50 g vaj
1-1 ek. friss kapor és tárkony,
felaprítva
SUCCOTASH
1 ek. növényi olaj (opcionális)
200 g törökbab, 2 cm-es
darabokra felvágva

2.
3.

A serpenyőt félig töltse meg vízzel, amit
aztán forraljon fel. Főzze a babot 4-5 percig,
öntse le róla a vizet, majd tegye félre.

½ vöröshagyma, felkockázva

Közepes hőmérsékleten melegítse fel
a serpenyőt. A lazacot sóval és borssal
fűszerezze, majd 6-7 percig süsse a bőrös
oldalán. Fordítsa meg, majd további 6-7
percig süsse. Tegyen rá egy darab vajat, majd
a serpenyőre helyezzen egy fedőt, és az
egészet tegye félre.

1 piros paprika, felkockázva
4 cső kukorica, a szemek
levágva
6 koktélparadicsom, négy
részbe vágva

4.

60 ml fehérbor
só és bors igény szerint
néhány csipetnyi Cayennebors
4 citromszelet a tálaláshoz
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5.

Közepes hőmérsékleten melegítse fel a
serpenyőt, és öntse bele az olajat, majd
tegye bele a hagymát. Párolja 2-3 percig,
majd adja hozzá a paprikát. Párolja további
2 percig, aztán pedig adja hozzá a kukoricát,
a paradicsomot, a babot és a bort. Főzze
az egészet további 2 percig, és ízlés szerint
fűszerezze.
Tegye a succotasht egy tányérra, és minden
adagra helyezzen rá egy-egy lazacot egyegy darab citrommal.

Filézett steak kéksajttal
fehérbab- és spárgaágyon
15

10~12

PERC

PERC

Hozzávalók
1 ek. olívaolaj (opcionális)
4 gerezd fokhagyma,
összepréselve
2 doboz cannellini bab,
leöntve és lemosva
(lecsöpögtetés után súly:
480 g)
150 ml tyúkhúsleves-alaplé
1-1 rozmaring- és kakukkfűág
100 g koktélparadicsom,
félbe vágva
egy csipetnyi chilipehely

Elkészítés

1.

Öntsön olajat a serepnyőbe, és tegye bele a
fokhagymát. Párolja 1/2 percig, aztán pedig
adja hozzá a babot.

2.

Adja hozzá a paradicsomot, a zöldfűszereket,
a többi fűszert és az alaplevet. Főzze az
egészet kis lángon 10 percig.

3.
4.

Keverje össze a panírmorzsát és a sajtot,
majd a keveréket tegye félre.

15 g romano sajt, lereszelve
4 filézett steak, kb. 3 cm
vastagságú
só és bors igény szerint
½ ek. olívaolaj (opcionális)
4 ek. friss panírmorzsa
50 g Stilton kéksajt,
szétmorzsolva
100 ml vörösbor
100 ml marhahúsleves-alaplé
15 g sótlan vaj

5.

7.
VACSORA

A bort és az alaplevet öntse a serpenyőbe,
amelyikben a steakeket sütötte, majd főzze el
a folyadék felét. Keverje hozzá a vajat, majd
az öntetet tegye félre, hogy később ezt is
feltátlalja a steakre és a babra.

6.

kakukkfű a díszítéshez

30

A serpenyőt közepes hőmérsékletre
melegítse fel, öntse bele az olajat, és a
steakeket mindkét oldalukon 5-6 percig
süsse benne. Szórja rá a panírmorzsa-sajt
keveréket, és a steakeket rakja át egy olyan
tálba, amelyet aztán betehet a sütőbe. A
húst a sütőben addig süsse, míg minden
hozzávaló aranybarna nem lesz.

Párolja a spárgát 2 percig a serpenyőben,
adjon hozzá egy kis vizet, fedje le a
serpenyőt, és 1 percig hagyja főni benne a
spárgát.
A tányéron oszlassa el a babot és a
spárgát, majd tegye rájuk a steaket, amire
csöpögtessen egy kis öntetet is.

Sült óriásgarnéla sült
tojásos rizzsel
10

15

PERC

PERC

Hozzávalók
ÓRIÁSGARNÉLA
300 g garnéla
1 ek. mogyoróolaj
1 ek. gyömbér, lereszelve
3 gerezd fokhagyma,
lereszelve

Elkészítés

1.

Melegítse fel az olajat a serpenyőben, tegye
bele a gyömbért, a fokhagymát, és a chilit,
és párolja össze az egészet körülbelül egy
percig, míg a fokhagyma meg nem puhul.

2.

Adja hozzá a garnélákat, és addig párolja,
míg azok szinte teljesen rózsaszínűek nem
lesznek. Adja hozzá a pak choit, die Sojasoße
und den a szójaszószt és a shaoxing bort, és
tartsa viszonylag magas hőfokon. Néhány
percre fedje le a serpenyőt, míg a pak choi
meg nem puhul. Adja hozzá az újhagymát és
a koriandert.

1 piros chili, felszeletelve
2 fej pak choi, négy darabba
vágva
6 ek. sötét szójaszósz
1 ek. világos szójaszósz
1 ek. shaoxing bor
10 g koriander, apróra vágva
SÜLT TOJÁSOS RIZS
500 g főtt jázminrizs
3 tojás, felverve
1 köteg újhagyma
hosszára felszeletelve
2 ek. földimogyoró-olaj
¼ tk. szezámmagolaj
¼ tk. fehérbors

3.
4.

Melegítse fel az olajat a serpenyőben.

5.

Tegye bele a rizst, és magas hőmérsékleten
folyamatosan kevergesse, míg a rizs át nem
melegszik.
Tolja a rizst a serpenyő egyik oldalába, és
üsse mellé a tojásokat, majd várjon, míg
a tojásréteg elkezd kicsit megszilárdulni,
ezután lassan lazítsa fel és keverje el a tojást,
éppen úgy, mintha rántottát készítene.

6.
7.

Aztán keverje össze a tojást a rizzsel, és adja
hozzá a fehérborsot.
Az ételt újhagymával és szezámmagolajjal
tálalja.
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Lazac teriyaki-marináddal
és kelbimbóval
40

15

PERC

PERC

Hozzávalók
LAZAC
4 lazacfilé
20 g gyömbér, lereszelve
4 tk. szezámmagolaj
4 ek. juharszirup
8 ek. teriyaki szójaszósz
4 gerezd fokhagyma,
lereszelve

Elkészítés

1.

Először keverjen össze minden hozzávalót a
lazachoz, majd a halat 30 percig hagyja állni
a marinádban.

2.
3.

Melegítse fel a serpenyőt, és tegye bele a
lazacszeleteket bőrükkel lefelé.
Süsse a lazacot 3-4 percig közepes
hőmérsékleten, fordítsa meg, majd további
4 percig süsse, míg át nem puhul. Röviddel
azelőtt öntse a marinádot a serpenyőbe, és
főzze el.

2 ek. víz
1 ek. világos szójaszósz
KELBIMBÓ

4.

2 tk. mogyoróolaj
400 g kelbimbó, felaprítva
1 tk. szezámmagolaj
1 ek. fekete szezámmag
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5.

A köztes időben melegítse fel a serpenyőbe
öntött mogyoróolajat. Tegye bele a
kelbimbót, és magas hőfokon párolja-süsse
néhány percig. Hogy kapjon egy kis barnás
színt. Végül adja hozzás a szezámmagolajat
és a szezámmagot.
A tányérra szedjen kelbimbót, helyezzen
mellé egy lazacfilét, és öntsön rá egy kis
szószt is.

Beef Bourguignon/
Burgundi marharagu
4

15

PERC

ÓRA

Hozzávalók
Olaj a marhahús
megpirításához
1 kg marhahús, egy darabban
vagy nagy darabokra vágva
2-3 tk. vaj
100 g zsíros sonka, apróra
vágva
1 vöröshagyma, felszeletelve
1 sárgarépa, felszeletelve
2 ek. sima liszt
1 palack Burgundi vagy
Chianti
1 ek. sűrített paradicsom
2 gerezd fokhagyma,
felszeletelve
1 babérlevél
2 kakukkfűág
12 kicsi vöröshagyma,
meghámozva és
feldarabolva, plusz 10 g vaj
12 kicsi gomba, megmosva és
feldarabolva, plusz 10 g vaj
2 ek. petrezselyemzöld,
felaprítva
400 g főtt burgonya vagy
tészta a tálaláshoz

Elkészítés

1.

Melegítse elő a sütőt 150 °C-ra. Addig melegítse
a serpenyőt, míg át nem forrósodik. Aztán öntsön
bele egy kis olajat, és kis adaokban hirtelen süsse
meg benne a marhahúst, míg minden oldala meg
nem barnul. Aztán egy tányéron tegye félre a húst.

2.
3.

Tegye a vajat, majd a sonkát is a serpenyőbe. A
sonkát addig süsse, míg meg nem puhul, és egy kis
színt nem kap. A marhahússal együtt tegye félre.
A hagymaszeleteket és a sárgarépát tegye a
serpenyőbe, majd pirítsa őket, míg meg nem
puhulnak, és egy kis színt nem kapnak (szükség
esetén tegyen még hozzá vajat). A végén néhány
percre adja hozzá a fokhagymát is.

4.

Minden hozzávalót tegyen bele ismét a serpenyőbe,
szórjon rá lisztet, fűszerezze meg, és adja hozzá a
fűszernövényeket, a sűrített paradicsomot és a bort.
Annyi bort öntsön rá, hogy a húst ellepje.

5.
6.

A húst tegye hőálló edénybe, majd az ételt tegye be
a sütőbe, hogy ott 2 ½ óra alatt lassan átsüljön.
Melegítse fel a serpenyőt, és tegyen bele 10 g vajat.
Amikor a vaj felbuborékosodik, tegye bel a hagymát.
Folyamatosan keverje, hogy egyenletesen barnuljon,
majd tegye félre.

7.

Ugyanebben a serpenyőben ismét melegítse
fel 10 g vajat, és tegye bele a gombát, amikor a
vaj felbuborékosodik. Addig párolja-süsse, míg
aranybarna nem lesz, fűszerezze meg, majd tegye
félre.

8.
9.

A 2½ óra sütési idő leteltét követően a hagymát és a
gombát tegye a sütőtálba, és még egy órán át vayg
addig süsse, amíg a hús nagyon puha nem lesz.
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petrezselyemzölddel díszítse.
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Bárányszelet rozmaringgal és
fokhagymával
10

8

PERC

PERC

Hozzávalók
3-4 gerezd fokhagyma,
összepréselve
1 ek. friss rozmaring,
felaprítva
1 ek. vörösborecet
3 ek. olívaolaj és még 1 a
főzéshez
só és bors a fűszerezéshez
12 szelet bárányhús
TUDNIVALÓ:
Köretnek petrezselymes
burgonyát és friss zöldborsót
ajánlunk.

38

VACSORA

Elkészítés

1.

Tegyen minden hozzávalót egy tálba, és
néhány órán át, vagy lehetőség szerint egy
ájszakán át hagyja összeérni azokat.

2.

Melegítse fel a serpenyőt. Öntsön bele 1 ek.
olajat. A hússzeleteket vegye ki a marinádból
- fokhagymák nélkül. A húst kissé párolja
meg a serpenyőben közepes hőmérsékleten,
majd mindkét oldalán 3 percig (medium rare)
vagy 4-5 percig (well done) süsse.

Flambírozott mangó
vaníliafagylalttal
10

2~3

PERC

PERC

Hozzávalók
egy egész mangó,
meghámozva és 1 x 2 cm-es
darabokra felvágva
25 g sótlan vaj
40 g porcukor
egy lime héja
½ ek. limelé
60 ml tequila
1 liter vaníliafagylat vagy egy
másik ízű fagylalt, amelyet el
tud képzelni a gyümölcshöz.

Elkészítés

1.

Olvassza meg a vajat a serpenyőben, majd
adja hozzá a cukrot és a limelevet. Az
egészet 1 percig főzze össze.

2.

Adja hozzá a mangót, és az egészet főzze
még 1 percig.

3.
4.
5.
6.

Adja hozzá a tequilát.
Az alkoholt gyufával gyújtsa meg.
1 percig főzze.
A fagylaltot a mangóval és az öntettel együtt
tálalja.
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Sós-karamellás almaszeletek
10

PERC

6~7
PERC

Hozzávalók
200 g porcukor
2 ek. víz

Elkészítés

1.

A cukrot és a vizet tegye a serpenyőbe,
majd keverje össze.. Az egészet főzze 5-6
percig, míg aranysárga nem lesz. Óvatosan
kevergesse, hogy a karamellizálódás
egyenletes mértékű legyen.

60 g sótlan vaj, felkockázva
100 ml mascarpone
1 tk. vaníliapaszta
1 csipetnyi tengeri só

2.

4 alma, ajánljuk

6 perc elteltével keverje hozzá a vajat, és
még 1 percig főzze. Vigyázat, a keverék
buborékokat fúj, és nagyon felforrósodik.

a Granny Smith fajtát, hogy
az édes öntet mellé egy kis
savanyú íz párosuljon
Magozza ki és vágja
szeletekre az almát
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3.
4.

Keverje hozzá a mascarponét, a vaníliát és a
tengeri sót.
A keveréket egy órán át hagyja lehűlni, majd
almaszeletekkel tálalja.

Tejberizs cseresznyebefőttel
5

1¾

PERC

ÓRA

Hozzávalók
TEJBERIZS
50 g vaj

Elkészítés

1.

Melegítse elő a sütőt 150 °C-ra. Olvassza meg
a vajat a serpenyőben, majd adja hozzá a
rizst, aztán pedig a cukrot. Az egészet addig
melegítse alacsony hőmérsékleten, amíg a
cukor fel nem oldódik.

35 g porcukor
100 g rizspuding
850 ml teljes tej
150 ml mascarpone

2.

egy vaníliahüvely magjai

Forrás előtt nem sokkal adja hozzá a
mascarponét, a vaníliát, a citromot és a
babérlevelet. Kapcsolja ki a tűzhelyet, és
reszeljen egy kis kókuszdiót a keverékre.

1 babérlevél
néhány citromhéjcsík
egy kis kókuszreszelék
CSERESZNYEBEFŐTT
350 g cseresznye
1 ek. citromlé
1 ek. finom barnacukor
5 ek. víz

3.

Vegyen elő egy sütőedényt, öntse bele a
keveréket, és 1 - 1 ½ órára tegye be a sütőbe,
amíg a rizs megpuhul. A tejberizst tálalás
előtt 10-15 percig hagyja lehűlni.

4.

Amíg a tejberizs hűl, készítse el a
cseresznyebefőttet. Magozza ki a
cseresznyét, majd a citromlével és a cukorral
együtt tegye bele a serpenyőbe. Az egészet
főzze néhány percig, amíg a cukor fel nem
oldódik, és a cseresznye puha nem lesz.

5.

Tegyen egy tálba jócskán a tejberizsből, és
egyenletesen elosztva tegyen rá a befőttből is.
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ÁPOLÁSI ÚTMUTATÓ
Első használat előtt
távolítson el minden csomagolást és címkét
a termékről. A serpenyőt meleg vízzel és
enyhe mosogatószerrel mossa el, majd utána
alaposan szárítsa meg.
A serpenyő kiolajozása a jobb sütési
eredmény elérése érdekében
1. A serpenyő belső felét törölje át étolajjal
átitatott konyhai papírtörlővel.
2. Ezután közepes hőmérsékleten addig
melegítse a serpenyőt, míg az olaj
sercegni nem kezd.
3. Hagyja lehűlni a serpenyőt, majd ezt
követően vízzel és kendővel tisztítsa meg.
4. Ezt a folyamatot rendszeresen ismételje
meg, javítva ezzel a tapadásmentes réteg
élettartamát.
Általános ápolás
• Mindenféle tűzhelytípuson használható.
• Tilos a serpenyőt üres állapotban
túlhevíteni.
• Soha ne melegítsen annyi ideig olajat
vagy zsírt, hogy az elégjen vagy
megfeketedjen.
• A felszínen kiütköző kisebb rajzolatok és
a használatból eredő nyomok normális
jelenségnek számítanak, és nem hatnak ki
a tapadásmentes bevonat teljesítményére.
• A legtöbb, fémből készült konyhai
eszközt, különösen a késeket és a
villákat, különös gonddal használja. A
tapadásmentes bevonat védelme és
a karcolódások elkerülése érdekében
műanyagból, szilikonból
• vagy nejlonból készült konyhai eszközök
használatát ajánljuk.
• Semmit ne vágjon közvetlenül a
serpenyőben.
• A serpenyőt használat közben soha ne

hagyja felügyelet nélkül.
A TISZTÍTÁSRA VONATKOZÓ
TUDNIVALÓK
• Tisztítás előtt hagyja alaposan lehűlni a
serpenyőt.
• A serpenyő .belső és külső bevonatát
meleg vízzel, enyhe mosogatószerrel és
puha szivaccsal tisztítsa meg.
• NE használjon fémből készült
edénytisztítót vagy súrolószivacsot és
súrolószert se.
• Használat előtt győződjön meg róla, hogy
a serpenyő alja száraz-e.
VIGYÁZAT
Mosogatógépben történő tisztítás:
• A mosogatógépekben használt néhány
szer olyan korrozív alkotóelemeket
tartalmaz, amelyek sérüléseket
okozhatnak a serpenyőkön.
• Mosogatógépben a serpenyő külső és
belső bevonata bizonyos tisztítószerek
hatására lekophat vagy elszíneződhet. Az
ilyen típusú elhasználódásra a garancia
nem vonatkozik.
FIGYELMEZTETÉS
• Gyermekek által el nem érhető helyen
tárolja.

Elektromos
főzőlap

Ceran
főzőlap

Gáztűzhely Indukciós Mosogatógépben
főzőlap
tisztítható

JETZT GLEICH BESTELLEN!

24cm KOCHTOPF MIT DECKEL

28cm GRILLPFANNE

28cm DECKEL

24cm DECKEL

0800 400 66 50*
*Gratis erreichbar
aus DE, AT und CH
EN: Order today: the matching lids, the 24cm pot
with lid, or the generous grill pan for delicious
grilled delicacies: 0800 400 66 50 (accessible free
of charge calling from DE, AT and CH) or at
www.mediashop.tv
FR: Commandez dès aujourd'hui les couvercles
adaptés, la casserole de 24 cm couvercle compris
ou la poêle gril aux dimensions généreuses qui fait
de vos grillades de véritables délices :
0800 400 66 50 (gratuit a partir de DE, AT et CH) ou
sur www.mediashop.tv

www.mediashop.tv
HU: Rendelje meg még ma: az illeszkedő fedőket,
a 24 cm-es edényt fedővel vagy a nagyméretű
grillserpenyőt az isteni, grillezett finomságok
elkészítéséhez. A legjobb, ha most rögtön meg is
rendeli a következő telefonszámon: 06 96 961 186
(a helyi beszélgetés díjáért) vagy a következő
honlapon www.mediashop.hu
CZ: Objednejte ještě dnes: vhodnou poklici, 24 cm
hrnec včetně poklice nebo velkou grilovací pánev
pro skvělé grilované pochoutky: 255 790 598 (za
místní tarif) nebo na www.mediashop.cz

IT: Ordinate subito i coperchi coordinati, la pentola
da 24 cm con coperchio o la generosa padella
per la griglia per cucinare deliziose prelibatezze:
0800 400 66 50 (gratuito da Germania, Austria e
Svizzera) oppure sul sito www.mediashop.tv

SK: Objednajte si ešte dnes: vhodné pokrievky,
hrniec s priemerom 24 cm vrátane pokrievky
alebo veľkorysú grilovaciu panvicu na prípravu
lahodných grilovaných jedál: 02 20 990 883 (pri
miestnych sadzbách) alebo na www.mediashop.sk

NL: Bestel vandaag nog: de bijpassende deksel,
de pan van 24 cm met deksel of de royale grillpan
voor heerlijke, gegrilde gerechten: 0900 02 99
(vanuit Nederland, lokaal tarief) resp.
0900 422 33 (vanuit België, € 0,50 p/m)
of via www.telsell.com

RO: Comandați încă de astăzi: capacele
corespunzătoare, oala de 24 de cm inclusiv
capacul sau tigaia generoasă pentru grătar
destinată pentru delicatese minunate la grătar:
031 811 4041 (la tariful local) sau la adresa
www.mediashoptv.ro
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CH: MediaShop AG | Industriering 3 | 9491 Ruggell | Liechtenstein
EU: MediaShop GmbH | Schneiderstraße 1, Top 1 | 2620 Neunkirchen | Austria
office@mediashop-group.com | www.mediashop.tv | DE | AT | CH: 0800 37 6 36 06 – kostenlose Servicehotline | ROW: +423 388 18 00
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