
90 recept för JET CHEF Premium Chef Menu

Att vara kock har aldrig varit så enkelt



Gratulerar till ditt köp av en
Whirlpool 6TH SENSE
Jet Chef Premium Mikrovågsugn!

Du är nu lycklig ägare till en fantastisk 
produkt som är utrustad med nya  
CHEF MENU som har 90 automatiska 
recept att tillaga och njuta av!

I denna kokbok finner du en guide som 
hjälper dig i tillagningen av alla dessa 
delikata recept.

Upptäck och smaka på Jet Chef 
Premiums fantastiska möjligheter.

Du kommer att förvånas över hur 
snabbt och enkelt dessa recept går att 
tillaga.

Vi är övertygade om att du kommer se 
att matlagning med Jet Chef Premiums 
6th SENSE Technology är snabbt och 
enkelt, och framför allt – roligt.

Lycka till med din matlagning!



Crisppanna
Ger en snabb och 
enkel tillagning 
av många vanliga 
maträtter.

Crispbakpanna
Ger en snabb och 
enkel tillagning 
av många vanliga 
maträtter. Idealisk för 
bakelser och suffléer.

Teflonbehandlad,
repfri kniv
För att inte repa 
crisppannan vid 
skärning.

Ångkokare för 
mikrovågsugn
För att erhålla 
hälsosamma och 
naturliga resultat. 
Idealisk även för att 
koka pasta och ris.

Bakplåt
För användning 
med traditionella 
ugnsrecept.

Matlock
För att undvika 
matstänk under 
uppvärmning.

För mer information om Whirlpools alla tillbehör kan du besöka:

Medföljande tillbehör

Extra tillbehör som säljs separat

Varje bra kock har de bästa tillbehören.

www.whirlpool.eu

19 cm

28 cm

30,5 cm



Enkel användning är av stor betydelse för Whirlpool. Alla våra mikro-
vågsugnar är mycket användarvänliga när det gäller att programmera 
en matlagningscykel. När du använder din Jet Chef Premium, i både ma-
nuella och automatiska lägen, ger texten som visas på displayen förslag 
för att säkerställa de perfekta resultat som du förväntar dig! 
Alla dessa förslag har samma målsättning: att låta dig upptäcka och uppleva 
varför Whirlpool är nummer 1 när det gäller matlagning i mikrovågsugn.
De vanligaste förslagen är:

Upptäck innovationen som revolutionerar matlagning.

6TH SENSE-teknologi: din extra tillgång för perfekt matlagning,
intuitiv som aldrig tidigare.

Programmering: för vissa automatiska funktioner 
uppmanas du att ange viss information för att 
säkerställa perfekta resultat, till exempel antalet 
portioner, matens vikt, etc.
 
Tillbehör: när du använder de olika funktionerna 
som är tillgängliga får du via displayen en 
vägledning om vilket tillbehör du ska använda. 
 
"Doneness" (Tillagningsnivå): tillaga dina måltider 
som om du beställde på en restaurang. Anpassa 
dina maträtter genom att välja önskad nivå av 
"doneness". Du kan välja mellan 3 nivåer: låg, 
medium och hög.
 
Nödvändiga åtgärder: vid behov för att säkerställa 
perfekta resultat får du via displayen vägledning när 
maten behöver värmas upp eller vändas.



Njut av världens bästa matlagning i mikrovågsugn.*

Jet Defrost
Snabb och jämn 
upptining.

Upptining av 
bröd
Exklusiv Whirlpool-
funktion för att på 
ett perfekt sätt tina 
bröd som om de vore 
nybakade.

Grill
Kraftfull kvartsgrill 
för grillade och 
gratinerade 
maträtter.

* Baserat på prestanda från de senaste oberoende testerna hos europeiska kundinstitut under 2011, 2012 och 2013. 

Crisp
Exklusiv Whirlpool-
funktion för perfekt 
bryning av maträtter 
både på ovansidan 
och på undersidan.

Ånga  Koka
Tillaga delikata, 
hälsosamma och 
ångkokade maträtter, 
eller koka pasta eller 
ris till perfektion.

Varmluft
Tillaga ugnsbakade 
maträtter på halva 
tiden med varmlufts-
ventilationssystemet.

Vid Whirlpool har vi ägnat över 100 års erfarenhet åt att alltid erbjuda 
mer avancerad 6TH SENSE-innovation för maximala resultat med mini-
mal ansträngning.

Upplev de många olika funktioner och metoder för matlagning som din 
JET CHEF erbjuder:



Chef Menu
Alla recept

Grönsaker

Kött

Healthy Fry

Fisk och
Skaldjur

Kyckling 

  8.  Potatis 
  8.  Potatisgratäng
10.  Potatis 
10.  Potatisklyftor
12.  Frysta grönsaker           
12.  Fryst grönsaksgratäng  
13.  Tomater 
14.  Paprika 
14.  Äggplanta
15.  Morötter
16.  Brytbönor
16.  Broccoli
17.  Blomkål
18.  Paprika
18.  Squash 
19.  Majskolvar

20.  Rostad
20.  Delar
21.  Ben
22.  Vingar
23.  Filéer
23.  Filéer
24.  Filé med bacon
25.  Kebab

[Bakad]
[Bakad]
[Ånga]
[Crisp]
[Ånga]

[Bakad]
[Bakad]
[Crisp]
[Crisp]
[Ånga]
[Ånga]
[Ånga]
[Ånga] 
[Ånga]
[Ånga] 
[Ånga] 

[Rostad]
[Rostad]
[Rostad]
[Grillad]
[Rostad]

[Crisp]
[Bakad]
[Bakad]
[Grillad]

[Crisp]
[Crisp]
[Ånga]
[Crisp]

 
 [Crisp]
[Crisp]
[Crisp]
[Crisp]
[Ånga]
[Crisp]

[Grillad]

26.  Biff
27.  Fläsk
27.  Lamm
28.  Lamkotlett
29.  Kalv         
29.  Revbensspjäll
30.  Traditionell köttfärslimpa
30.  Köttbullar
31.  Entrecote
32.  Frysta hamburgare
32.  Bratwurst 
34.  Varmkorv
34.  Bacon

Sida

Sida

Sida

36.  Fiskfiléer
37.  Hel fisk
37.  Hel fisk
38.  Kotletter 
39.  Kotletter
39.  Fryst gratäng 
40.  Frysta täckta filéer
40.  Musslor           
41.  Förlagade musslor 
42.  Räkor
42.  Räkor 

[Ånga]
 [Bakad]
[Kokad]
[Ånga] 
[Crisp]

[Bakad]
[Crisp]
[Ånga] 
[Crisp]
[Ånga] 
[Crisp]

Sida

Sida

[Crisp]44.  Pommes frites



Pizza och
Quiche

Tårtor och
Bakelser

Desserter och
Snacks

Bröd

Ris och
Flingor

Pasta och
Lasagne

Sida

Sida

Sida

Sida

Sida

Sida

 
[Crisp]
[Crisp]
[Crisp] 

[Crisp]

[Ånga]

[Crisp] 
[Crisp]

[Crisp]
[Crisp]
[Crisp]
[Crisp]
[Crisp]
[Crisp]
[Crisp]

[Ånga]

[Ånga]
[Ånga]

[Crisp]
[Grillad]

[Crisp]
[Crisp]

44.  Frysta fiskpinnar
45.  Skivad chorizo
46.  Frysta buffalo wings
46.  Frysta kycklingbitar

60.  Småfranska
60.  Limpa
62.  Förbakade småfranska
62.  Frysta småfranska 

64.  Sockerkaka
64.  Chokladkaka
65.  Morotskaka 
66.  Scones
66.  Muffins   
67.  Kakor
68.  Brownies
69.  Rulltårta
69.  Maränger
70.  Hemlagad fruktpaj
70.  Förbakad fryst fruktpaj

72.  Bakade äpplen 
73.  Fruktkompott
73.  Crème brûlée
74.  Sufflé
74.  Het fudgesås           
76.  Popcorn  
76.  Nötter, rostade
77.  Pumpafrön, rostade

48.  Fryst panpizza
49.  Fryst tunn pizza
49.  Hemlagad pizza
50.  Kyld pizza
50.  Tunn vegetarisk pizza     
52.  Quiche Lorraine
52.  Förbakad fryst quiche  

56.  Pasta
56.  Vegetarisk lasagne
58.  Köttfärslasagne
58.  Fryst lasagne

54.  Ris
55.  Risgrynsgröt
55.  Havregrynsgröt



8

4 portioner | Tillagningsfunktioner: Bakad

Skala potatisen och tvätta noga.
Skär i tunna skivor och lägg på en smörad bakplåt. 
Tillsätt mjölken, saltet, pepparn och muskoten.
Beströ med osten och ställ in i mikrovågsugnen.
Tryck på Chef Menu-knappen , 
och vrid på mittratten för att välja GRÖNSAKER (Kategori 1) och sedan 
POTATISGRATÄNG (Recept nr 2).
Tryck på START för att aktivera tillagningen.

800 g potatis,
varje 200-250 g
200 ml färsk grädde
100 g riven ost
Salt
Vitpeppar
Muskot

4 portioner | Tillagningsfunktioner: Bakad

Skrubba potatisen och torka med pappershanddukar. 
Stick hål på varje potatis 3 gånger med en gaffel. 
Lägg potatisen på ett mikrovågsugnssäkert fat.
Ställ in fatet i mikrovågsugnen.
Tryck på Chef Menu-knappen , 
och vrid på mittratten för att välja GRÖNSAKER (Kategori 1) och sedan 
BAKPOTATIS (Recept nr 1).
Tryck på START för att aktivera tillagningen. 
När den är klar, skär i halvor och garnera med Crème fraiche och tärnad 
gräslök.

1 kg hel potatis
med skal,
varje 200-250 g
2 skedar
Crème fraiche,
Gräslök

Potatisgratäng

Ugnsbakad potatis
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4 portioner | Tillagningsfunktioner: Crisp

4 portioner | Tillagningsfunktioner: Ånga

Tvätta och skala potatisen och skär varje potatis i 4 skivor.
Krydda med salt och peppar. 
Smöra in crisppannan något och lägg potatisklyftorna ovanpå.
Droppa olja på potatisklyftorna. 
Ställ in crisppannan i ugnen, tryck på Chef Menu-knappen ,
och vrid på mittratten för att välja GRÖNSAKER (Kategori 1) och sedan 
POTATISKLYFTOR (Recept nr 4).
Tryck på START för att aktivera tillagningen.
När ljudsignalen avges, ta ur crisppannan och vänd potatisen. 
Tryck på START igen för att slutföra tillagningen.

1 kg potatis
Olivolja
Salt
Peppar

Skala potatisen och tvätta noga.
Lägg potatisen i ångkokartillbehöret på det mellersta gallret. 
Fyll ångkokarens botten med vatten - följ indikeringen för vattendose-
ring.
Ställ in ångkokaren i mikrovågsugnen.
Tryck på Chef Menu-knappen , 
och vrid på mittratten för att välja GRÖNSAKER (Kategori 1) och sedan 
ÅNGKOKAD POTATIS (Recept nr 3).
Tryck för att aktivera tillagningen. 
Smaksätt med olivolja och salt och servera.

1 kg potatis
Olivolja
Salt

Potatisklyftor

Ångkokad potatis
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4 portioner | Tillagningsfunktioner: Bakad

4 portioner | Tillagningsfunktioner: Ånga

Ta fram grönsakerna och lägg dem på ett mikrovågsugnssäkert fat.
Beströ med osten, smöret och pepparn och ställ in i mikrovågsugnen.
Tryck på Chef Menu-knappen , 
och vrid på mittratten för att välja GRÖNSAKER (Kategori 1) och sedan 
FRYST GRÖNSAKSGRATÄNG (Recept nr 6).
Tryck på start för att aktivera tillagningen.
Beströ ovansidan med gräslök och servera. 

Lägg de frysta grönsakerna i ångkokartillbehöret på det mellersta 
gallret. 
Fyll ångkokarens botten med vatten, följ indikeringen för vattendose-
ring och tillsätt lagerbladet i vattnet.
Ställ in ångkokaren i mikrovågsugnen. 
Tryck på Chef Menu-knappen , 
och vrid på mittratten för att välja GRÖNSAKER (Kategori 1) och sedan 
FRYSTA GRÖNSAKER (Recept nr 5).
Tryck på START för att aktivera tillagningen.
Smaksätt med olivolja och salt och servera.

800 g frysta,
blandade grönsaker
2 matskedar
riven ost
1 matsked smör
1 matskedar
tärnad gräslök
Peppar

Fryst grönsaksgratäng

Frysta grönsaker

800 g frysta,
blandade grönsaker
1 lagerblad
Salt
Färsk olivolja



4 portioner | Tillagningsfunktioner: Bakad

Tvätta tomaterna och skär i halvor. 
Avlägsna en del av tomaternas innandöme med en sked för att skapa 
utrymme för fyllningen.
Beströ tomaterna med salt och oregano och fyll med osten.
Lägg de fyllda tomaterna på ett mikrovågsugnssäkert fat.
Placera fatet på det nedre gallret och ställ in i mikrovågsugnen.
Tryck på Chef Menu-knappen , 
och vrid på mittratten för att välja GRÖNSAKER (Kategori 1) och sedan 
UGNSBAKADE TOMATER (Recept nr 7).
Tryck på START för att aktivera tillagningen.

600 g färska tomater
150 g riven
cheddarost
1 tesked torkad oregano
Salt
Peppar

Ugnsbakade tomater
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4 portioner | Tillagningsfunktioner: Crisp

4 portioner | Tillagningsfunktioner: Crisp

Skär paprikan i halvor, ta ur fröna och skär i delar.
Smörja crisppannan med olja och tillsätt den skivade paprikan.
Krydda med olja, salt och peppar.
Ställ in crisppannan i mikrovågsugnen.
Tryck på Chef Menu-knappen , 
och vrid på mittratten för att välja GRÖNSAKER (Kategori 1) och sedan 
PAPRIKA (Recept nr 8).
Tryck på START för att aktivera tillagningen.

Tvätta äggplantan och skär i skivor på cirka 2 cm.
Beströ äggplantan med salt och låt stå en stund för att dra ur fukten. 
Smörja crisppannan lätt med olja och ställ in i mikrovågsugnen.
Tryck på Chef Menu-knappen , 
och vrid på mittratten för att välja GRÖNSAKER (Kategori 1) och sedan 
ÄGGPLANTA (Recept nr 9).
Tryck på START för att förvärma crisppannan.
När förvärmningen är klar, ta ur crisppannan och tillsätt den skivade 
paprikan, salt och peppar.
Ställ tillbaka crisppannan i mikrovågsugnen och tryck på START för att 
starta tillagningen.

600 g färsk äggplanta
Extra jungfruolivolja
Salt
Peppar

500 g färsk paprika  
Olivolja
Salt
Peppar

Äggplanta

Krispig paprika



4 portioner | Tillagningsfunktioner: Ånga

Tvätta och skala morötterna och skär dem i skivor.
Lägg de skivade morötterna i ångkokaren på det mellersta gallret. 
Fyll ångkokarens botten med 100 ml vatten - följ indikeringen för vat-
tendosering.
Täck med locket och ställ ångkokaren i mikrovågsugnen.
Tryck på Chef Menu-knappen , 
och vrid på mittratten för att välja GRÖNSAKER (Kategori 1) och sedan 
MORÖTTER (Recept nr 10).
Tryck på START för att aktivera tillagningen. 
Smaksätt med olivolja och salt och servera.

400 g morötter
Salt
Olivolja

Morötter
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4 portioner | Tillagningsfunktioner: Ånga

4 portioner | Tillagningsfunktioner: Ånga

Tvätta brytbönorna och skär av topparna.
Lägg brytbönorna i ångkokartillbehöret på det mellersta gallret.
Fyll ångkokarens botten med 100 ml vatten - följ indikeringen för vat-
tendosering.
Täck med locket och ställ ångkokaren i mikrovågsugnen.
Tryck på Chef Menu-knappen ,
och vrid på mittratten för att välja GRÖNSAKER (Kategori 1) och sedan 
BRYTBÖNOR (Recept nr 11).
Tryck på START för att aktivera tillagningen. 
Smaksätt med olivolja och salt och servera.

Tvätta broccolin och skär topparna i halvor.
Lägg broccolin i ångkokartillbehöret på det mellersta gallret. 
Fyll ångkokarens botten med 100 ml vatten - följ indikeringen för vat-
tendosering.
Täck med locket och ställ ångkokaren i mikrovågsugnen.
Tryck på Chef Menu-knappen ,
och vrid på mittratten för att välja GRÖNSAKER (Kategori 1) och sedan 
BROCCOLI (Recept nr 12).
Tryck på START för att aktivera tillagningen.
Smaksätt med olivolja och salt och servera. 

500 g färska
broccolitoppar

500 g färska brytbönor
Olivolja
Salt
Peppar

Broccoli

Brytbönor



4 portioner | Tillagningsfunktioner: Ånga

Tvätta blomkålen och skär av topparna med en kniv.
Lägg blomkålen i ångkokaren på det mellersta gallret. 
Fyll ångkokarens botten med 100 ml vatten - följ indikeringen för vat-
tendosering.
Täck med locket och ställ ångkokaren i mikrovågsugnen.
Tryck på Chef Menu-knappen ,
och vrid på mittratten för att välja GRÖNSAKER (Kategori 1) och sedan 
BLOMKÅL (Recept nr 13).
Tryck på START för att aktivera tillagningen. 
Smaksätt med olja och salt och servera.

1 färsk blomkål
på cirka 800 g
Olivolja
Salt

Blomkål

17
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Tvätta paprikan och skär av toppen.
Ta ur fröna och dela i 4 skivor.
Lägg skivorna i ångkokartillbehöret på det mellersta gallret.
Fyll ångkokarens botten med 100 ml vatten - följ indikeringen för vat-
tendosering.
Täck med locket och ställ ångkokaren i mikrovågsugnen.
Tryck på Chef Menu-knappen ,
och vrid på mittratten för att välja GRÖNSAKER (Kategori 1) och sedan 
PAPRIKA (Recept nr 14).
Tryck på START för att aktivera tillagningen.
Smaksätt med olja och salt och servera. 

Ta bort skalet från squashen med en kniv.
Skär i tärningar och lägg i ångkokartillbehöret på det mellersta gallret. 
Fyll ångkokarens botten med 100 ml vatten - följ indikeringen för vat-
tendosering.
Täck med locket och ställ ångkokaren i mikrovågsugnen.
Tryck på Chef Menu-knappen ,
och vrid på mittratten för att välja GRÖNSAKER (Kategori 1) och sedan 
SQUASH (Recept nr 15).
Tryck på START för att aktivera tillagningen.
Smaksätt med olja och salt och servera. 

800 g squash
Olivolja
Salt
Peppar

600 g paprika
Olivolja
Salt
Peppar

4 portioner | Tillagningsfunktioner: Ånga

4 portioner | Tillagningsfunktioner: Ånga

Squash

Paprika



Lägg majskolvarna i ångkokartillbehöret på det mellersta gallret.
Fyll ångkokarens botten med 100 ml vatten - följ indikeringen för vat-
tendosering.
Täck med locket och ställ ångkokaren i mikrovågsugnen.
Tryck på Chef Menu-knappen ,
och vrid på mittratten för att välja GRÖNSAKER (Kategori 1) och sedan 
MAJSKOLVAR (Recept nr 16).
Tryck på START för att aktivera tillagningen.
Smält smöret på de varma majskolvarna, beströ med salt och servera.
 

300 g
majskolvar
Salt

4 portioner | Tillagningsfunktioner: Ånga

Majskolvar
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Sprid ut saltet, pepparn och oljan över kycklingen. 
Använd tråd för att binda kycklinglåren vid bakdelen. Vrid vingspet-
sarna under baksidan. 
Beströ kycklingen inuti och utanpå med rosmarin och hackad vitlök. 
Lägg kycklingen på ett stort mikrovågsugnssäkert fat. 
Ställ in i mikrovågsugnen, tryck på Chef Menu-knappen , 
och vrid på mittratten för att välja KYCKLING (Kategori 2) och sedan 
UGNSSTEKT KYCKLING (Recept nr 1).
Välj vikt genom att vrida på mittratten.  
Tryck på START för att aktivera tillagningen.
När ljudsignalen avges, öppna luckan och vänd kycklingen. 
Stäng luckan och slutför tillagningen.

Krydda kycklingdelarna med salt, peppar och slutligen hackad sal-
via. 
Lägg kycklingdelarna i crisppannan. 
Ställ in i mikrovågsugnen, tryck på Chef Menu-knappen , 
och vrid på mittratten för att välja KYCKLING (Kategori 2) och sedan 
KYCKLINGDELAR (Recept nr 2).
Välj vikt genom att vrida på mittratten.
Tryck på START för att aktivera tillagningen.
När ljudsignalen avges, öppna luckan och vänd kycklingen.
Stäng luckan och slutför tillagningen.

600 g färska kycklingdelar 
(vingar eller lår)
Färska salviablad
Salt
Peppar
Vegetabilisk olja 

1 kyckling på cirka 1 kg 
Torkade rosmarinblad
2 vitlöksklyftor
Peppar
Salt 
Olja 

4 portioner | Tillagningsfunktioner: Crisp

4 portioner | Tillagningsfunktioner: Rostad

Kycklingdelar

Ugnsstekt kyckling



Krydda kycklinglåren med svartpeppar, mejram och salt.
Tryck på Chef Menu-knappen , och vrid på mittratten för att välja 
KYCKLING (Kategori 2) och sedan KYCKLINGLÅR (Recept nr 3).
Smörja in crisppannan med olja och ställ in i mikrovågsugnen för att 
förvärma pannan genom att trycka på START. 
När förvärmningen är klar, tillsätt de kryddade kycklinglåren. Pensla 
ovansidan med olja och tryck på start för att aktivera tillagningen. 
När ljudsignalen avges (efter 12 minuter), öppna luckan och vänd 
kycklinglåren.
Stäng luckan och tryck på START igen för att slutföra tillagningen.
När tillagningen är klar, krama citronsaft ovanpå kycklinglåren och 
servera.

Kycklinglår: 900 g 
En bunt färska
mejram,
½ citron
Vegetabilisk olja
Salt
Peppar

4 portioner | Tillagningsfunktioner: Crisp

 Kycklinglår
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Kycklingvingar, 1000 g 
1 tesked sojasås
1 sked blandade örter
Vegetabilisk olja
Salt
Peppar

Krydda kycklingvingarna med örter, sojasås, salt och peppar.
Tryck på Chef Menu-knappen , och vrid på mittratten för att välja 
KYCKLING (Kategori 2) och sedan KYCKLINGVINGAR (Recept nr 4).
Ställ in crisppannan i mikrovågsugnen och förvärm genom att trycka 
på START. 
När förvärmningen är klar, tillsätt de kryddade kycklingvingarna. Pensla 
ovansidan med olja. 
Tryck på START för att aktivera tillagningen. 
När ljudsignalen avges (efter 12 minuter), öppna luckan och vänd 
kycklingvingarna.
Stäng luckan och tryck på START igen för att slutföra tillagningen.

Kycklingvingar
4 portioner | Tillagningsfunktioner: Crisp
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600 g kycklingbröst 
Malen vitpeppar
Salt
Extra jungfruolivolja

Skiva varje kycklingbröst i 3 delar.
Krydda kycklingdelarna med malna korianderfrön, salt och peppar.
Tryck på Chef Menu-knappen , och vrid på mittratten för att välja 
KYCKLING (Kategori 2) och sedan KYCKLINGFILÉER (Recept nr 5). 
Smörja in crisppannan med olja och ställ in i mikrovågsugnen för att 
förvärma genom att trycka på START. 
När förvärmningen är klar, tillsätt de kryddade kycklingdelarna. 
Tryck på START för att aktivera tillagningen. 
När ljudsignalen avges, öppna luckan och vänd kycklingfiléerna.
Stäng luckan och tryck på START igen för att slutföra tillagningen.

Krispiga kycklingfiléer

Ångkokade kycklingfiléer
4 portioner | Tillagningsfunktioner: Ånga

600 g kycklingbröst 
Malen vitpeppar
Salt
Extra jungfruolivolja

Skär filén i 1 cm tjocka skivor.
Krydda kycklingfilén med salt och malen vitpeppar. 
Tillsätt 100 ml vatten i ångkokarens botten - följ indikeringen för vat-
tendosering. 
Lägg den kryddade kycklingfilén i ångkokaren på det mellersta gallret 
och täck med locket. 
Ställ ångkokaren i mitten på glastallriken.  
Tryck på Chef Menu-knappen , och vrid på mittratten
för att välja KYCKLING (Kategori 2) och sedan ÅNGKOKADE FILÉER 
(Recept nr 6).
Tryck på START för att aktivera tillagningen.
När tillagningen är klar, smaksätt med extra jungfruolivolja ovanpå och 
servera.

4 portioner | Tillagningsfunktioner: Crisp



Skiva varje kycklingbröst i 6 remsor.
Finhacka slutligen löken och beströ på remsorna.
Skär baconskivorna i halvor och rulla varje kycklingremsa med en halv 
baconskiva.
Lägg filéerna i crisppannan och krydda med pepparkornen.
Tryck på Chef Menu-knappen , och vrid på mittratten 
för att välja KYCKLING (Kategori 2) och sedan KYCKLINGFILÉ MED 
BACON (Recept nr 7).
Tryck på START för att aktivera tillagningen.

Smaksätt med färska basilikablad och servera.

600 g kycklingbröstfilé
6 skivor bacon
1 liten lök
Vitpepparkorn
Färska basilikablad

Kycklingfilé med bacon
4 portioner | Tillagningsfunktioner: Crisp
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Skär kycklingen i små tärningar (cirka 2 cm per sida).
Lägg kycklingen i en skål och tillsätt peppar, muskot, salt
och en tesked oregano. Låt marinera i 30 minuter. 
Medan du väntar, skär paprikan i tärningar ungefär lika stora som 
kycklingtärningarna.
Stick köttet och paprikan på bambuskotten.
Lägg kebaben på ett mikrovågsugnssäkert fat och ställ in i mikro-
vågsugnen på det höga grillgallret.  
Tryck på Chef Menu-knappen , och vrid på mittratten för att välja 
KYCKLING (Kategori 2) och sedan KYCKLINGKEBAB (Recept nr 8).
Tryck på START för att aktivera tillagningen.

400 g kycklingbröst 
1 röd paprika
1 gul paprika
Svartpeppar
Salt
Muskot
Oregano
20 små bambuskott 

Kycklingkebab
4 portioner | Tillagningsfunktioner: Grillad
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4 portioner | Tillagningsfunktioner: Rostad

Ta bort eventuellt fett från köttet med en vass kniv.
Krydda med salt och peppar.
Bind det kryddade köttet med hushållssnöre för att ge köttet en rund 
form. 
Lägg köttet på ett stort mikrovågsugnssäkert fat. 
Ställ in i mikrovågsugnen, tryck på Chef Menu-knappen , 
och vrid på mittratten för att välja KÖTT (Kategori 3) och sedan ROST-
BIFF (Recept nr 1).
Välj vikt genom att vrida på mittratten. 
Tryck på START för att aktivera tillagningen.
När ljudsignalen avges, öppna luckan och vänd köttet. 
Stäng luckan och tryck på START för att slutföra tillagningen.

1 kg ryggbiff
Salt
Peppar
Vegetabilisk olja
Hushållssnöre

Rostbiff

26



27

Lammstek
4 portioner | Tillagningsfunktioner: Rostad

1 kg lammkött från
lägg eller bog 
1 bunt färsk mynta
Salt
Peppar
Olja

Krydda lammsteken med örterna, salt och peppar.
Bind den kryddade lammsteken med hushållssnöre.
Lägg steken på ett stort mikrovågsugnssäkert fat. 
Ställ in i mikrovågsugnen, tryck på Chef Menu-knappen , 
och vrid på mittratten för att välja KÖTT (Kategori 3)
och sedan LAMMSTEK (Recept nr 3).
Välj vikt genom att vrida på mittratten.
Tryck på START för att aktivera tillagningen.
När ljudsignalen avges, öppna luckan och vänd
entrecoten. 
Stäng luckan och tryck på START för att slutföra tillagningen.

 

 

Krydda fläsksteken med örterna, salt och peppar.
Bind den kryddade fläsksteken med hushållssnöre.

Lägg steken på ett stort mikrovågsugnssäkert fat. 
Ställ in i mikrovågsugnen, tryck på Chef Menu-knappen , 
och vrid på mittratten för att välja KÖTT (Kategori 3) och sedan FLÄSK-
STEK (Recept nr 2).
Välj vikt genom att vrida på mittratten.
Tryck på START för att aktivera tillagningen.
När ljudsignalen avges, öppna luckan och vänd fläsksteken. 
Stäng luckan och tryck på START för att slutföra tillagningen.

1 kg fläskstek 
1 tesked torkad salvia
Torkad rosmarin
Vitlök
Salt
Peppar
Olja
Hushållssnöre

4 portioner | Tillagningsfunktioner: Rostad

Fläskstek



Lägg kotletterna på ett mikrovågsugnssäkert fat och krydda med salt 
och peppar.
Pensla kotletterna med olja och placera på det höga gallret. Ställ in i 
mitten av mikrovågsugnen.
Tryck på Chef Menu-knappen , 
och vrid på mittratten för att välja KÖTT (Kategori 3) och sedan GRIL-
LAD LAMMKOTLETT (Recept nr 4).
Välj vikt genom att vrida på mittratten.
Tryck på START för att aktivera tillagningen.
När ljudsignalen avges, öppna luckan och vänd lammkotletten. 
Stäng luckan och tryck på START för att slutföra tillagningen.

800 g lammkotletter
Salt
Peppar
Olivolja
 

Grillad lammkotlett
4 portioner | Tillagningsfunktioner: Grillad
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Krydda kalvsteken med salt och peppar.
Bind den kryddade steken med hushållssnöre för att ge den en rund 
form. 
Lägg steken på ett stort mikrovågsugnssäkert fat. 
Ställ in i mikrovågsugnen, tryck på Chef Menu-knappen , 
och vrid på mittratten för att välja KÖTT (Kategori 3)
och sedan KALVSTEK (Recept nr 5).
Välj vikt genom att vrida på mittratten. 
Tryck på START för att aktivera tillagningen.
När ljudsignalen avges, öppna luckan och vänd steken. 
Stäng luckan och tryck på START för att slutföra tillagningen.

1 kg kalvstek (övre del av 
lårstycke)
Salt
Peppar
Vegetabilisk olja
Hushållssnöre

Kalvstek

Revbensspjäll
4 portioner | Tillagningsfunktioner: Crisp

1 kg färska revbensspjäll
Salt
Peppar
Olja

Hacka revbensspjällen till samma storlek och krydda med salt och 
peppar.
Smörja crisppannan med olja och ställ in i mikrovågsugnen.
Tryck på Chef Menu-knappen , 
och vrid på mittratten för att välja KÖTT (Kategori 3)
och sedan REVBENSSPJÄLL (Recept nr 7).
Tryck på START för att förvärma crisppannan i 2,5 minuter med cris-
pfunktionen.
Lägg sedan revbensspjällen i den förvärmda crisppannan.
Ställ tillbaka i mikrovågsugnen och tryck på START för att slutföra till-
lagningen.
När ljudsignalen avges, öppna luckan och vänd revbensspjällen. 
Stäng luckan och tryck på START för att slutföra tillagningen.

4 portioner | Tillagningsfunktioner: Rostad
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4 portioner | Tillagningsfunktioner: Bakad

4 portioner | Tillagningsfunktioner: Bakad

Blanda brödsmulorna, mjölken och majsmjölet. Låt jäsa i 10 minuter.
Tillsätt köttfärsen, ägget, salt, peppar, kummin och lök i en skål och 
blanda väl.
Rulla köttfärsen med fingrarna till köttbullar ungefär lika stora som en 
nöt.
Tryck på Chef Menu-knappen , och vrid på mittratten för att välja 
KÖTT (Kategori 3) och sedan KÖTTBULLAR (Recept nr 9).
Tryck på START för att förvärma mikrovågsugnen vid 200 C.
Lägg köttbullarna på ett keramikfat som har smorts in
med olja.
Pensla köttbullarna lätt med olja.
När förvärmningen av mikrovågsugnen är klar, ställ in fatet i
mikrovågsugnen.
Tryck på START för att fortsätta tillagningen.
Under tillagningen - vänd köttbullarna när du ser en färgförändring.

800 g köttfärs 
1 ägg
4 matskedar
brödsmulor
150 ml mjölk
1 matsked hackad lök
1 matsked majsmjöl
Malda kumminfrön
Salt
Peppar

Ugnsbakade köttbullar

Blanda brödsmulorna, mjölken och majsmjölet. Låt stå i 10 minuter.
Efter 10 minuter, blanda med nötköttet, muskot, salt, peppar och ägg.
Lägg blandningen i en pyrexform (eller i en silikonform).
Ställ in bakplåten i mikrovågsugnen.
Tryck på Chef Menu-knappen , och vrid på mittratten för att välja 
KÖTT (Kategori 3) och sedan KÖTTFÄRSLIMPA (Recept nr 8).
Tryck på START för att aktivera tillagningen.
Servera skivad med färsk sallad.

400 g malet nötkött
1 ägg
4 matskedar
brödsmulor
150 ml mjölk
1 matsked majsmjöl (eller 
vanligt mjöl)
Muskot
Salt
Peppar

Traditionell ugnsbakad köttfärslimpa



4 portioner | Tillagningsfunktioner: Grillad

Pensla entrecoten med olja och krydda med örterna och peppar.
Lägg entrecoten på ett mikrovågsugnssäkert fat och placera på det 
höga gallret.

Ställ det höga gallret i mitten av den kalla mikrovågsugnen. 
Tryck på Chef Menu-knappen , 
och vrid på mittratten för att välja KÖTT (Kategori 3) och sedan GRIL-
LAD ENTRECOTE (Recept nr 10).
Tryck på START för att aktivera tillagningen.
När ljudsignalen avges, öppna luckan och vänd
entrecoten.
Krydda entrecoten med salt. 
Stäng luckan och tryck på START för att slutföra tillagningen.
Servera med stekt potatis och sallad.

2 - 4 biffentrecote 1 sked 
blandade örter
för grill
Salt
Peppar
Olja

Grillad entrecote
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4 portioner | Tillagningsfunktioner: Crisp

4 portioner | Tillagningsfunktioner: Crisp

Tryck på Chef Menu-knappen , 
och vrid på mittratten för att välja KÖTT (Kategori 3)
och sedan BRATWURST (Recept nr 12).
Smörja crisppannan med olja och ställ in i mikrovågsugnen.
Tryck på START för att förvärma crisppannan i 2,5 minuter med cris-
pfunktionen. När förvärmningen är klar, lägg bratwursten i 
crisppannan, ställ tillbaka i mikrovågsugnen och tryck på START för att 
aktivera tillagningen.
När ljudsignalen avges, öppna luckan och vänd
bratwursten.
Stäng luckan och tryck på START för att slutföra tillagningen.
Servera med senapssås och potatismos.

600 g bratwurst
Olja

Bratwurst

Tryck på Chef Menu-knappen , 
och vrid på mittratten för att välja KÖTT (Kategori 3) och sedan FRYSTA 
HAMBURGARE (Recept nr 11).
Ställ in den tomma crisppannan i mikrovågsugnen. 
Tryck på start för att förvärma crisppannan i 2,5 minuter med crispfunk-
tionen. 
Medan crisppannan förvärms, ta fram de frysta hamburgarna
ur förpackningen.
När förvärmningen är klar, lägg hamburgarna i crisppannan, ställ till-
baka i mikrovågsugnen och tryck på START för att aktivera tillagningen.
När ljudsignalen avges, öppna luckan och vänd
hamburgarna.
Stäng luckan och tryck på START för att slutföra tillagningen.
Servera med skivade tomater och färska grönsaker.

6 frysta hamburgare
Olja
Salt
Peppar

Frysta hamburgare
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Tryck på Chef Menu-knappen , 
och vrid på mittratten för att välja KÖTT (Kategori 3)
och sedan BACON (Recept nr 14).
Ställ in den tomma crisppannan i mikrovågsugnen och tryck på START
för att förvärma crisppannan i 2,5 minuter med crispfunktionen. 
Medan crisppannan förvärms, separera baconskivorna
och var noga med att inte sträcka dem.
När förvärmningen är klar, lägg baconskivorna i crisppannan.
Ställ tillbaka crisppannan i mikrovågsugnen och tryck på START för att 
aktivera tillagningen.
När ljudsignalen avges, öppna luckan och vänd baconen.
Stäng luckan och tryck på START för att slutföra tillagningen.

12 skivor bacon

Bacon
4 portioner | Tillagningsfunktioner: Crisp

4 portioner | Tillagningsfunktioner: Ånga

Fyll på 100 ml vatten i ångkokarens botten och täck
med locket i mikrovågsugnen.

Tryck på Chef Menu-knappen , 
och vrid på mittratten för att välja KÖTT (Kategori 3) och sedan VARM-
KORV (Recept nr 13).
När vattnet når kokpunkten avger ugnen en ljudsignal.
Öppna luckan, ta bort locket och ta försiktigt ut ångkokaren.
Lägg varmkorvarna i det kokande vattnet.  
Täck med locket och ställ tillbaka i mikrovågsugnen. 
Tryck på START för att slutföra tillagningen.
Servera med önskade såser.

1 kg varmkorv
Majonnässås
Ketchup

Varmkorv
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4 portioner | Tillagningsfunktioner: Ånga

Lägg fiskfiléerna i ångkokaren på det mellersta gallret. 
Fyll ångkokarens botten med 100 ml vatten - följ indikeringen för vat-
tendosering.
Tillsätt lagerbladet i vattnet.
Täck med locket och ställ in ångkokaren i mikrovågsugnen.
Tryck på Chef Menu-knappen , 
och vrid på mittratten för att välja FISK OCH SKALDJUR (Kategori 4) och 
sedan FISKFILÉER (Recept nr 1).
Tryck på START för att aktivera tillagningen. 
Smaksätt med olivolja och salt och servera. 

4 färska fiskfiléer
1 lagerblad
Olivolja
Salt
Peppar

Fiskfiléer
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4 portioner | Tillagningsfunktioner: Bakad

Kokad hel fisk
4 portioner | Tillagningsfunktioner: Kokad

1 hel fisk
på cirka 1 kg
1 lök
Salt
Peppar

Tvätta och rengör fisken.
Fyll ångkokarens botten med 1 liter vatten, tillsätt den skivade löken,
salt och täck med locket i mikrovågsugnen.  
Tryck på Chef Menu-knappen , 
och vrid på mittratten för att välja FISK OCH SKALDJUR (Kategori 4) och 
sedan KOKAD HEL FISK (Recept nr 3).
När vattnet börjar koka avger ugnen en ljudsignal. Öppna luckan, ta 
bort locket och ta försiktigt ut ångkokaren från mikrovågsugnen. 
Lägg fisken varsamt i det kokande vattnet. 
Täck med locket och ställ tillbaka i mikrovågsugnen. 
Tryck på START för att slutföra tillagningen.
Servera med kokad potatis.

Rengör och tvätta den hela fisken och torka noga med en kökshand-
duk.
Finhacka örterna och lägg i skålen med brödsmulorna,
salt och peppar.
Lägg fisken på en insmord, mikrovågsugnssäker bakplåt. 
Beströ ovansidan med brödsmulorna och olja eller smör
och ställ in i mikrovågsugnen.
Tryck på Chef Menu-knappen , 
och vrid på mittratten för att välja FISK OCH SKALDJUR (Kategori 4)
och sedan UGNSBAKAD HEL FISK (Recept nr 2). 
Tryck på START för att aktivera tillagningen. 
Servera med ugnsbakad potatis.

2 färska hela fiskar
på cirka 600 g styck 
1/2 kopp brödsmulor 
1 liten bunt blandade, 
färska örter
50 g smör eller olivolja
Salt
Peppar

Ugnsbakad hel fisk



4 portioner | Tillagningsfunktioner: Ånga

Lägg fiskkotletterna i ångkokartillbehöret på det mellersta gallret.
Fyll ångkokartillbehörets botten med 100 ml vatten - följ indikeringen 
för vattendosering.
Tillsätt lagerbladet i vattnet.
Täck med locket och ställ in ångkokartillbehöret i mikrovågsugnen. 
Tryck på Chef Menu-knappen , 
och vrid på mittratten för att välja FISK OCH SKALDJUR (Kategori 4) 
och sedan KOTLETTER (Ånga) (Recept nr 4).
Tryck på START för att aktivera tillagningen. 
Smaksätt med olivolja, salt och peppar och servera.

800 g färska fiskkotletter
1 lagerblad
Olivolja
Salt
Peppar

Ångkokade kotletter 

38



39

4 portioner | Tillagningsfunktioner:  Crisp

Ugnsbakad gratäng
4 portioner | Tillagningsfunktioner: Bakad

1 fryst fiskgratäng
på cirka 800 g
Salt 
Peppar

Ta fram den frysta fiskgratängen och lägg den på ett mikrovågsugns-
säkert fat.
Ställ in fatet i ugnen och tryck på Chef Menu-knappen ,
vrid på mittratten för att välja FISK OCH SKALDJUR (Kategori 4)
och sedan UGNSBAKAD GRATÄNG (Recept nr 6).
Tryck på START för att aktivera tillagningen.
Tillsätt en nypa salt och peppar enligt önskemål.

800 g färska laxkotletter 
Olivolja
1 sked hackad persilja
1 vitlöksklyfta
Salt
Peppar

Krydda fiskkotletterna med hackad persilja och vitlök,
salt och peppar.
Smörja crisppannan med olja. 
Tryck på Chef Menu-knappen , 
och vrid på mittratten för att välja FISK OCH SKALDJUR (Kategori 4) och 
sedan KOTLETTER (Crisp) (Recept nr 5).
Ställ in crisppannan i ugnen med endast en matsked olja. 
Tryck på START för att förvärma crisppannan i 2,5 minuter med cris-
pfunktionen. 
När förvärmningen är klar, lägg fiskkotletterna
i crisppannan och ställ tillbaka i mikrovågsugnen. 
Tryck på START för att aktivera tillagningen.
När ovansidan har fått en fin bryning, öppna luckan,
ta ut crisppannan och vänd kotletterna.
Ställ tillbaka i mikrovågsugnen och tryck på start för att fortsätta till-
lagningen.

Krispiga kotletter
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4 portioner | Tillagningsfunktioner: Ånga

4 portioner | Tillagningsfunktioner:  Crisp

Lägg de färska musslorna i botten på ångkokartillbehöret.
Tillsätt vinet, hackad persilja och vatten tills musslorna
är helt täckta. 
Täck med locket och ställ i mitten av mikrovågsugnen. 
Tryck på Chef Menu-knappen , 
och vrid på mittratten för att välja FISK OCH SKALDJUR (Kategori 4) och 
sedan MUSSLOR (Recept nr 8).
Tryck på START för att aktivera tillagningen. 
Servera med brödkrutonger.

400 g färska musslor
med skal
½ glas vitt vin
(valfritt)
1 knippa persilja
Peppar

Musslor

Smörja crisppannan med olja. 
Tryck på Chef Menu-knappen , 
och vrid på mittratten för att välja FISK OCH SKALDJUR (Kategori 4)
och sedan FRYSTA TÄCKTA FILÉER (Recept nr 7).
Ställ in crisppannan i mikrovågsugnen. 
Tryck på START för att förvärma crisppannan i 2,5 minuter med cris-
pfunktionen. 
När förvärmningen är klar, lägg fiskfiléerna i crisppannan och ställ 
tillbaka i mikrovågsugnen.
Tryck på START för att aktivera tillagningen.
När ovansidan har fått en fin bryning, öppna luckan, ta ut crisppannan 
och vänd filéerna.
Ställ tillbaka i mikrovågsugnen och tryck på START för att slutföra till-
lagningen.
När tillagningen är klar, beströ med salt och peppar och servera.

600 g frysta täckta
fiskfiléer
Olivolja
Salt 
Peppar

Frysta täckta filéer



4 portioner | Tillagningsfunktioner:  Crisp

Smörja crisppannan med olja. 
Tryck på Chef Menu-knappen , 
och vrid på mittratten för att välja FISK OCH SKALDJUR (Kategori 4) och 
sedan FÖRKOKADE MUSSLOR (Recept nr 9).
Ställ in den smorda crisppannan i mikrovågsugnen.
Tryck på START för att förvärma crisppannan i 2,5 minuter med cris-
pfunktionen. 
När förvärmningen är klar, lägg musslorna i crisppannan.
Ställ tillbaka i mikrovågsugnen och tryck på START för att aktivera till-
lagningen.
När tillagningen är klar, beströ med malen peppar och servera.

400 g förkokade musslor 
med skal 
Olivolja
Peppar

Förlagade musslor
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4 portioner | Tillagningsfunktioner: Crisp

4 portioner | Tillagningsfunktioner: Ånga

Smörja crisppannan med olja. 
Tryck på Chef Menu-knappen , 
och vrid på mittratten för att välja FISK OCH SKALDJUR (Kategori 4) och 
sedan HAVSKRÄFTOR (Recept nr 11).
Ställ in crisppannan i mikrovågsugnen. 
Tryck på START för att förvärma crisppannan i 2,5 minuter med cris-
pfunktionen. 
När förvärmningen är klar, lägg kräftorna i crisppannan, krydda med 
hackad persilja och vitlök och ställ tillbaka i mikrovågsugnen. 
Tryck på START för att slutföra tillagningen.
När tillagningen är klar, beströ med malen peppar och servera med 
kräftornas egna safter.

500 g havskräftor 
Olivolja
Hackad persilja
1 vitlöksklyfta
Salt
Peppar

Råa räkor

Lägg de färska räkorna i botten på ångkokartillbehöret och tillsätt vat-
ten tills vattnet täcker räkorna.
Täck med locket och ställ i mitten av mikrovågsugnen.
Tryck på Chef Menu-knappen , 
och vrid på mittratten för att välja FISK OCH SKALDJUR (Kategori 4) och 
sedan RÄKOR (Recept nr 10).
Tryck på START för att aktivera tillagningen. 
Servera med majonnässås och wasabi om så önskas.

400 g färska räkor 
3 skedar majonnäs
Sås
½ tesked wasabipasta 
(valfritt)

Räkor
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4 portioner | Tillagningsfunktioner:  Crisp

4 portioner | Tillagningsfunktioner:  Crisp

Tryck på Chef Menu-knappen , 
och vrid på mittratten för att välja HEALTHY FRY (Kategori 5) och sedan 
FRYSTA FISKPINNAR (Recept nr 2).
Smörja crisppannan med olja.
Ställ in crisppannan i mikrovågsugnen. 
Tryck på START för att förvärma crisppannan i 2,5 minuter med cris-
pfunktionen. 
När förvärmningen är klar, lägg fiskpinnarna i crisppannan.
Ställ tillbaka i mikrovågsugnen och tryck på START
för att aktivera tillagningen.
När ovansidan har fått en fin bryning, öppna luckan, ta ut crisppannan 
och vänd fiskpinnarna.
Ställ tillbaka i ugnen och tryck på START för att fortsätta tillagningen.

Lägg pommes friten i crisppannan. 
Tryck på Chef Menu-knappen , 
och vrid på mittratten för att välja HEALTHY FRY (Kategori 5)
och sedan POMMES FRITES (Recept nr 1).
Ställ in crisppannan i mikrovågsugnen
och tryck på START för att aktivera tillagningen.
Beströ med salt och servera.

500 g frysta fiskpinnar   
Vegetabilisk olja
1 citron
Salt

500 g fryst förtillagad 
pommes frites
Salt

Frysta fiskpinnar

Pommes frites



Skivad chorizo
4 portioner | Tillagningsfunktioner:  Grillad

Skär chorizon 3 gånger på sidorna med en kniv så att du lämnar djupa 
märken för att förbättra tillagningsprocessen.
Sätt chorizon på bambuskotten. 
Tryck på Chef Menu-knappen , 
och vrid på mittratten för att välja HEALTHY FRY (Kategori 5) och sedan 
SKIVAD CHORIZO (Recept nr 3).
Placera crisppannan i mikrovågsugnen och tryck på START för att 
förvärma crisppannan i 2,5 minuter med crispfunktionen. 
När förvärmningen är klar, lägg chorizon
i crisppannan och ställ tillbaka i mikrovågsugnen.
Tryck på START för att aktivera tillagningen.
När ovansidan har fått en fin bryning, öppna luckan,
ta ut crisppannan och vänd chorizon.
Ställ tillbaka i mikrovågsugnen och tryck på START för att fortsätta till-
lagningen. 

300 g chorizo 
Bambuskott 
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Frysta kycklingbitar
4 portioner | Tillagningsfunktioner:  Crisp

4 portioner | Tillagningsfunktioner:  Crisp

Tryck på Chef Menu-knappen , 
och vrid på mittratten för att välja HEALTHY FRY (Kategori 5) och sedan 
FRYSTA KYCKLINGBITAR (Recept nr 5).
Placera crisppannan i mikrovågsugnen och tryck på START för att 
förvärma crisppannan i 2,5 minuter med crispfunktionen.

När förvärmningen är klar, lägg kycklingbitarna i crisppannan, ställ 
tillbaka i mikrovågsugnen och tryck på START
för att aktivera tillagningen.
När ovansidan har fått en fin bryning, öppna luckan,
ta ut crisppannan och vänd kycklingbitarna.
Ställ tillbaka i mikrovågsugnen och tryck på START för att fortsätta
tillagningen. 

När tillagningen är klar, beströ med salt och servera.

Tryck på Chef Menu-knappen , 
och vrid på mittratten för att välja HEALTHY FRY (Kategori 5)
och sedan FRYSTA BUFFALO WINGS (Recept nr 4).
Placera crisppannan i mikrovågsugnen och tryck på START för att 
förvärma crisppannan i 2,5 minuter med crispfunktionen.
När förvärmningen är klar, lägg vingarna i crisppannan, ställ tillbaka i 
mikrovågsugnen och tryck på START
för att aktivera tillagningen.
När ovansidan har fått en fin bryning, öppna luckan,
ta ut crisppannan och vänd vingarna.
Ställ tillbaka i mikrovågsugnen och tryck på START för att fortsätta till-
lagningen. 

600 g förtillagade Buffalo 
Wings
Salt

600 g frysta kycklingbitar
Salt

Frysta Buffalo Wings
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Fryst panpizza

Ta fram pizzan och lägg den i crisppannan.
Tryck på Chef Menu-knappen , 
och vrid på mittratten för att välja PIZZA OCH QUICHE (Kategori 6) och 
sedan FRYST PANPIZZA (Recept nr 1).
Ställ in pizzan i mikrovågsugnen och tryck på START för att aktivera
tillagningen.
Servera skivad med färsk blandad sallad.

800 g djupfryst
panpizza.

4 portioner | Tillagningsfunktioner: Crisp
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Ta fram pizzan och lägg den i crisppannan.
Tryck på Chef Menu-knappen , 
och vrid på mittratten för att välja PIZZA OCH QUICHE (Kategori 6) och 
sedan FRYST TUNN PIZZA (Recept nr 2).
Ställ in pizzan i mikrovågsugnen och tryck på START för att aktivera
tillagningen. 
Beströ med olivolja och oregano och servera.

1 tunn fryst pizza
Torkad oregano
Olivolja

Fryst tunn pizza

 Hemlagad pizza
4 portioner | Tillagningsfunktioner: Crisp

225 g vetemjöl
5 g torrjäst
½ krossad tomatmassa
100 g rökt skinka
150 g riven ost (eller moz-
zarella)
2 matskedar olivolja
1 tesked torkad oregano
150 ml vatten
1 nypa salt

För degen:
Lös upp jästen i en skål med vatten.
Tillsätt salt och olja och blanda väl.
Tillsätt mjölet och knåda väl för att få en jämn konsistens. 
Täck med en handduk och låt jäsa i 30 minuter vid rumstemperatur.
Rulla ut degen med en brödkavel och lägg degen i den lätt insmorda 
crisppannan. 
Sprid ut tomatmassan jämnt över degen och beströ sedan med skinka, 
ost och oregano enligt önskemål.
Ställ in crisppannan i mikrovågsugnen.
Tryck på Chef Menu-knappen , 
och vrid på mittratten för att välja PIZZA OCH QUICHE (Kategori 6) och 
sedan HEMLAGAD PIZZA (Recept nr 3).
Tryck på start för att aktivera tillagningen.
Servera med skivade tomater.

4 portioner | Tillagningsfunktioner: Crisp
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4 portioner | Tillagningsfunktioner: Crisp

4 portioner | Tillagningsfunktioner: Crisp

Lös upp jästen i en skål med vatten.
Tillsätt salt och olja och blanda väl.
Tillsätt mjölet och knåda väl för att få en jämn konsistens. 
Täck med en handduk och låt jäsa i 30 minuter vid rumstemperatur.
Rulla ut degen med en brödkavel och lägg degen i den lätt insmorda 
crisppannan. 
Sprid ut mozzarellan och gorgonzolan ovanpå.
Skär alla grönsaker i remsor och sprid ut ovanpå pizzan enligt önskemål.
Ställ in crisppannan i mikrovågsugnen.
Tryck på Chef Menu-knappen , 
och vrid på mittratten för att välja PIZZA OCH QUICHE (Kategori 6)
och sedan VEGETARISK PIZZA (Recept nr 5).
Tryck på START för att aktivera tillagningen.
Beströ med färsk oregano och servera.

Ta fram pizzan och lägg den i den lätt insmorda crisppannan. 
Ställ in crisppannan i mikrovågsugnen. 
Tryck på Chef Menu-knappen , 
och vrid på mittratten för att välja PIZZA OCH QUICHE (Kategori 6)
och sedan KYLD PIZZA (Recept nr 4).
Tryck på start för att aktivera tillagningen.
Beströ med riven ost och servera.

150 gram
mozzarellaost
1 morot
1/2 kopp torkade tomater
1/2 röd paprika
1/2 gul paprika
75 g gorgonzolaost
Olivolja
1 lök
1 tomat
 För pizzadegen:
Jäst: 1,7 g torrjäst
50 ml vatten, salt
1 matsked olja 
Vetemjöl: 80 g

1 kyld pizza
på cirka 600 g
2 matskedar
riven ost
1 matsked olivolja

Vegetarisk pizza

Kyld pizza
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4 portioner | Tillagningsfunktioner: Crisp

4 portioner | Tillagningsfunktioner: Crisp

Ta fram quichen.
Lägg den frysta quichen i crisppannan. 
Anmärkning: quichen får inte ha en större diameter än crisppannan.
Ställ in crisppannan med quichen i mikrovågsugnen.
Tryck på Chef Menu-knappen , 
och vrid på mittratten för att välja PIZZA OCH QUICHE (Kategori 6) och 
sedan QUICHE LORRAINE (Recept nr 8).
Tryck på START för att aktivera tillagningen.

1 fryst quiche i samma
storlek som crisppannan

Förbakad fryst quiche

Beklä crisppannan med smördegen och lämna papperet på botten av 
pannan. 

Ställ in crisppannan i ugnen, tryck på Chef Menu-knappen , 
och vrid på mittratten för att välja PIZZA OCH QUICHE (Kategori 6) och 
sedan QUICHE LORRAINE (Recept nr 7).
Tryck på start för att aktivera tillagningen. 
Förbaka smördegen tills du hör ljudsignalen och
ta sedan ut crisppannan.

Fyll smördegen med 200 g skinka och 175 g ost.
Blanda de 3 äggen och 300 ml grädde och häll ovanpå quichen. 
Ställ tillbaka crisppannan i mikrovågsugnen och tryck på START igen
för att slutföra tillagningen.

1 rulle färsk smördeg
(cirka 250 g)
3 ägg
150 ml grädde
200 g skinka
175 g ost

Quiche Lorraine
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4 portioner | Tillagningsfunktioner: Ånga

Rör ihop ris och vatten i ångkokarens botten enligt doseringen:
vatten : ris = 2:1 – följ indikeringarna för dosering på tillbehöret
Täck tillbehöret med locket – det mellersta gallret får inte användas.  
Placera mitt på glastallriken.
Tryck på Chef Menu-knappen , 
och vrid på mittratten för att välja RIS OCH FLINGOR (Kategori 7)
och sedan RIS (Recept nr 1).
Tryck på START för att aktivera tillagningen. 
När tillagningen är klar, ta ut från mikrovågsugnen och låt stå i 3-5 
minuter med locket på.
Ta bort locket och rör om försiktigt med en gaffel.

400 g ris

Ris
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4 portioner | Tillagningsfunktioner: Ånga

Havregrynsgröt
4 portioner

50 g havregryn
250 ml vatten
250 ml mjölk

Placera havregryn och vatten i ångkokarens botten. 
Täck med locket. 
Placera mitt på glastallriken. 
Tryck på Chef Menu-knappen , 
och vrid på mittratten för att välja RIS OCH FLINGOR (Kategori 7) och 
sedan HAVREGRYNSGRÖT (Recept nr 3).
Tryck på START för att aktivera tillagningen. 
När displayen så indikerar, tillsätt mjölken och fortsätt tillagningen 
genom att trycka på start igen. 
När tillagningen är klar, ta bort locket, blanda väl och häll gröten i 4 små 
skålar.

Placera riset och 300 ml vatten i ångkokarens botten. 
Täck med locket. 
Placera mitt på glastallriken. 
Tryck på Chef Menu-knappen , 
och vrid på mittratten för att välja RIS OCH FLINGOR (Kategori 7) och 
sedan RISGRYNSGRÖT (Recept nr 2).
Tryck på start för att aktivera tillagningen. 
När displayen så indikerar, tillsätt mjölken och fortsätt tillagningen 
genom att trycka på start igen. 
När tillagningen är klar, ta bort locket, blanda väl och häll gröten i 4 små 
skålar.

150 g ris
500 ml mjölk

Risgrynsgröt



56

Fyll ångkokarens botten med vatten - följ indikeringen för vattendosering.
Täck med locket och ställ in i mikrovågsugnen.
Tryck på Chef Menu-knappen , 
och vrid på mittratten för att välja PASTA OCH LASAGNE (Kategori 8) 
och sedan PASTA (Recept nr 1).
Tryck på START för att aktivera tillagningen. 
Mikrovågsugnen avger en ljudsignal när vattnet börjar att koka.
Tillsätt pastan och ställ tillbaka i mikrovågsugnen.
Tryck på start igen för att tillaga pastan.
Efter tillagningen, ställ pastan på ångkokarens mellersta galler för att 
tömma av vattnet. 
Värm upp såsen med mikrovågsfunktionen i 1 minut genom att trycka 
på Jet START två gånger.
Häll såsen över pastan, tillsätt chili och olja, blanda väl och servera.

400 g pasta
(t.ex. maccheroni nr 73) 
400 g tomatpastasås
1 chilipaprika
2 matskedar olivolja 

För grönsakssåsen: Skala löken, vitlöken och moroten och hacka dem separat.
Skölj och skär äggplantan och svamparna i småbitar. Stek löken och vitlöken i olja 
och lägg i en stor kastrull.  Stek moroten och den hackade äggplantan separat i 
olja och lägg i kastrullen.  Stek svamparna separat i olja
och lägg i kastrullen. Häll i de hackade tomaterna och tomatsaften. 
Tillsätt rosmarin, lagerblad, timjan, honung och salt. 
Koka upp och låt sjuda på låg värme i 15-20 minuter tills såsen tjocknar.
För ostsåsen: Koka mjölken och grädden i en kastrull.  Smält smöret i en annan 
stor gryta.  Ta bort från värmen, blanda i mjölet och vispa till en jämn konsistens.
Ställ tillbaka på värmen och späd med den kokade mjölken, lite åt gången,
medan du vispar hela tiden.  Låt sjuda i minst 5 minuter.
När sjudningen är klar, tillsätt den rivna osten, rör om och krydda med salt och 
peppar.
Förberedelser:
Tryck på Chef Menu-knappen , och vrid på mittratten för att välja
PASTA OCH LASAGNE (Kategori 8) och sedan VEGETARISK LASAGNE (Recept nr 
2).
Tryck på START för att aktivera förvärmningen. Smörja in en mikrovågsugnssäker 
bakplåt
och sprid ut ostsås på botten.
Tillsätt 1 lager lasagne. Tillsätt 1/3 av grönsakerna och 1/3 av den återstående 
ostsåsen. Upprepa tills alla ingredienser har använts och garnera med den rivna 
osten.
När förvärmningen är klar, ställ in lasagnen i mikrovågsugnen.
Tryck på start för att aktivera tillagningen. 
När tillagningen är klar, kontrollera att pastan är mör
och att osten ovanpå har en fin bryning.

12 lager lasagne 
100 g riven ost
Vegetabilisk sås:
1 lök, 6 vitlöksklyftor
1 morot, 1 äggplanta
400 g färska blandade svampar, 
olja för stekning, 600 g hackade 
tomater, 4 koppar tomatsaft 
1 kvist rosmarin
(eller 1 tesked torkad rosmarin),
2 lagerblad, 3 kvistar timjan 
(eller 1 tesked)
1 1/2 matsked honung, salt
Ostsås:
6 koppar mjölk, 2 koppar 
grädde
50 g smör, 1 kopp mjöl
(1/2 kopp räcker)
2 koppar riven ost
Salt och malen svartpeppar

4 portioner

Vegetarisk lasagne

4 portioner | Tillagningsfunktioner: Ånga

Pasta
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4 portioner

4 portioner

Ta ut den frysta lasagnen från frysen.
Ta bort eventuell aluminiumfolie, lägg lasagnen på ett mikrovågsugns-
säkert fat och ställ in i mikrovågsugnen på det låga gallret.
Tryck på Chef Menu-knappen , och vrid på mittratten för att välja 
PASTA OCH LASAGNE (Kategori 8) och sedan FRYST LASAGNE (Recept 
nr 4).
Tryck på start för att aktivera tillagningen. 
När tillagningen är klar, kontrollera att pastan är mör och att osten 
ovanpå har en fin bryning. Servera med färsk blandad sallad.

1200 g fryst lasagne

Fryst lasagne

För köttfärssåsen:
Hacka selleri, morot och lök och fräs upp i olja och smör.
Tillsätt köttfärsen och bryna den.
Tillsätt vin och låt det koka bort. Tillsätt sedan tomater,
buljongtärning och salt.
Låt koka på svag värme under lock i cirka en timme.
För béchamelsåsen: 
Smält smöret och tillsätt mjölet. Rör om noga hela tiden så att det inte 
bildas några klumpar.
Tillsätt mjölken lite i taget och fortsätt koka. Rör om tills såsen får 
önskad konsistens.
När såsen har kokat färdigt, krydda med lite salt och riven muskot.
Förberedelser:
Sprid ut mjukt smör i ett tunt lager över rättens innandöme.
Sprid ut 2 matskedar köttfärssås över rättens botten.
Arrangera sedan ett skikt med lasagnelager.
Fortsätt sedan med köttfärssås, béchamelsås, hackad ost och ett stänk 
med riven parmesanost.  Fortsätt varva på samma sätt tills det är slut på 
nästan alla ingredienser.
Täck slutligen med béchamelsås, riven parmesan och några klickar 
smör.
Tryck på Chef Menu-knappen , och vrid på mittratten för att välja 
Pasta och Lasagne (Kategori 8) och sedan Köttfärslasagne (Recept nr 3).
Tryck på start för att förvärma mikrovågsugnen.
När förvärmningen är klar, ställ in lasagnen i mikrovågsugnen och tryck 
på start för att aktivera tillagningen. 
När tillagningen är klar, kontrollera att pastan är mör och att osten 
ovanpå har en fin bryning.
Servera med färsk blandad sallad.

500 g färsk pasta
for lasagne, 180 g riven
parmesanost
200 g hackad ost (mozzarella, 
scamorza eller provola)
Köttfärssås:
500 g nötfärs, 800 g 
tomater
(i burk eller hackade) 
1 buljongtärning, 1 medelstor 
lök, 30 g smör
6-7 matskedar olivolja
1 glas rött vin
Selleri, morot, salt
Béchamelsås (600 g):
50 g smör, 60 g vitt vetemjöl, 
1 liter helmjölk
Salt, muskot
Alternativt kan du använda 
färdiglagad lasagne
(rektangulär behållare 
rekommenderat mått 
31,5 x 21 cm)

Köttfärslasagne
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4 portioner

4 portioner

Lös upp jästen i en skål med vatten.
Tillsätt socker, salt, smör, mjölk, vatten och vetemjöl.
Blanda alla ingredienser i en elektrisk mixer i cirka 5 minuter.
Täck skålen med en kökshandduk och låt degen jäsa i 45 minuter.
När jäsningen är klar, lägg degen på en inmjölad arbetsyta och forma 
degen med dina händer till två brödlimpor. 
Lägg båda limporna i mikrovågsugnssäkra, insmörade bakformar eller 
på bakplåtar.
Täck med en kökshandduk och låt jäsa ytterligare 40-45 minuter. 
Tryck på Chef Menu-knappen , och vrid på mittratten för att välja 
BRÖD (Kategori 9) och sedan LIMPA (Recept nr 2).
Ställ in bakplåten med brödet i mikrovågsugnen.
Tryck på START för att aktivera tillagningen.

1 kg vetemjöl
30 g färsk jäst
eller använd 10 g torrjäst 
350 ml vatten
200 ml mjölk
20 g salt
10 g socker
70 g smör

Limpa

Lös upp jästen i en skål med vatten (2 dl).
Tillsätt salt, olja, vetemjöl och resten av vattnet.
Blanda alla ingredienser i mixern i cirka 5 minuter.
Täck skålen med en kökshandduk och låt degen jäsa i 45 minuter.
Ta ut degen, lägg den på en inmjölad arbetsyta och forma den med 
dina händer till 5 långa remsor.
Skär varje remsa till 5 lika stora rullar.
Lägg rullarna på en bakplåt som är täckt med smörpapper.
Täck igen med en kökshandduk och låt jäsa ytterligare 30 minuter.
Tryck på Chef Menu-knappen , och vrid på mittratten för att välja 
BRÖD (Kategori 9) och sedan SMÅFRANSKA (Recept nr 1).
Ställ in bakplåten med brödet i mikrovågsugnen.
Tryck på START för att aktivera tillagningen.

650 g vetemjöl
("hög gluten") 
50 g färsk jäst eller använd 
10 g
torrjäst
4 dl vatten
 1 tesked olja
1/2 tesked salt

Småfranska
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4 portioner

4 portioner

Ta fram den frysta småfranskan och lägg
på en mikrovågsugnssäker bakplåt.
Ställ in bakplåten i mikrovågsugnen.
Tryck på Chef Menu-knappen , och vrid på mittratten för att välja 
BRÖD (Kategori 9) och sedan FRYSTA SMÅFRANSKA (Recept nr 4).
Ställ in bakplåten med brödet i mikrovågsugnen.
Tryck på START för att aktivera tillagningen.

800 g frysta
småfranska

Frysta småfranska

Ta fram den förbakade småfranskan och lägg dem på ett mikro-
vågsugnssäkert fat.
Ställ in bakplåten i mikrovågsugnen.
Tryck på Chef Menu-knappen , och vrid på mittratten för att välja 
BRÖD (Kategori 9) och sedan FÖRBAKADE SMÅFRANSKA (Recept nr 3).
Ställ in bakplåten med brödet i mikrovågsugnen.
Tryck på START för att aktivera tillagningen.

800 g vakuumförpackade
småfranska

Förbakade småfranska
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4 portioner | Tillagningsfunktioner: Crisp

4 portioner

Smält smöret i mikrovågsugnen vid 160 W i 3,5 minuter.
Vispa äggen med sockret i en skål. 
Tillsätt mjölet och kakaon och sedan smöret och florsockret.
Smöra in crisppannan och sprid ut smeten.
Tryck på Chef Menu-knappen ,
och vrid på mittratten för att välja KAKOR OCH BAKELSER (Kategori 10) 
och sedan CHOKLADKAKA (Recept nr 2).
Tryck på START för att aktivera tillagningen.
När tillagningen är klar, ta ut ur mikrovågsugnen och låt kallna.
Servera med grädde.

150 g smör
400 g socker
200 g vetemjöl
3 ägg
40 g kakaopulver
2 matskedar florsocker

Chokladkaka

Vispa äggen och sockret i en mixer i 5-6 minuter. 
Smält och rör i margarinet i ägg/sockerblandningen. Blanda mjöl och 
bakpulver och tillsätt gradvis i äggen. Tillsätt sedan vattnet. 
Häll smeten på botten av ett pyrexfat (diameter 21 cm) som är beklätt 
med smörpapper.
Tryck på Chef Menu-knappen ,
och vrid på mittratten för att välja KAKOR OCH BAKELSER (Kategori 10) 
och sedan SOCKERKAKA (Recept nr 1).
Tryck på START för att aktivera tillagningen.
När tillagningen är klar, låt kakan svalna och ta sedan av den från fatet
och lägg den på grillgallret för att kallna helt.

250 g socker
3 ägg
250 g vetemjöl
15 g bakpulver
75 g smör eller margarin
150 g kallt vatten
Bakpapper

Sockerkaka



4 portioner | Tillagningsfunktioner: Crisp

Vispa sockret med äggen i en skål.
Tillsätt alla återstående ingredienser och blanda väl.
Smöra in crisppannan och beklä den med brödsmulor.
Häll blandningen i crisppannan.
Tryck på Chef Menu-knappen , och vrid på mittratten för att välja 
KAKOR OCH BAKELSER (Kategori 10) och sedan MOROTSKAKA (Recept 
nr 3).
Tryck på START för att aktivera tillagningen.
När tillagningen är klar, ta ut ur mikrovågsugnen och låt kallna.

400 g riven morot
300 g vetemjöl 
3 teskedar natriumbikar-
bonat
280 g strösocker
2 teskedar malen
kanel
3 ägg
150 ml rapsolja
(eller annan matolja) 
Brödsmulor

Morotskaka
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4 portioner

4 portioner | Tillagningsfunktioner: Crisp

Blanda alla ingredienser i en skål. Vispa med en elektrisk mixer tills 
allting är väl blandat.
Tillsätt blåbären och blanda väl med en sked eller gaffel.
Sprid ut smeten i smörpappersformarna och lägg
dem på en mikrovågsugnssäker bakplåt.
Tryck på Chef Menu-knappen , 
och vrid på mittratten för att välja KAKOR OCH BAKELSER (Kategori 10)
och sedan MUFFINS (Recept nr 5).
Ställ in bakplåten i mikrovågsugnen.
Tryck på START för att aktivera tillagningen.

3 koppar vetemjöl
200 g socker 
1 tesked bakpulver 
2 ägg
100 g smör
1 dl mjölk
100 g blåbär

Muffins

Lägg mjölet i en skål. Tillsätt bakpulvret och saltet. 
Tillsätt smöret och bearbeta med degkrokarna. Tillsätt mjölk och blanda 
snabbt till en deg. 
Lägg degen på en inmjölad yta och forma den med dina händer 
till 6 små delar.
Lägg kakan i den insmörade crisppannan och skär topparna så att 6 
klyftor markeras.
Tryck på Chef Menu-knappen , och vrid på mittratten för att välja 
KAKOR OCH BAKELSER (Kategori 10) och sedan SCONES (Recept nr 4).
Tryck på START för att aktivera tillagningen.
När tillagningen är klar, ta ut från ugnen och låt kallna.

275 g vetemjöl 
2 teskedar bakpulver
50 g smör eller margarin
vid rumstemperatur
2 dl helmjölk
Margarin för crisppannan

Scones



4 portioner

Mjukgör smöret i mikrovågsugnen i 1 minut vid 750 W.
Blanda mjöl, socker, majsmjöl, vanilj och bakpulver.
Tillsätt smöret och blanda väl för att erhålla en mjuk deg.
Dela degen i bitar som väger cirka 20 gram.
Forma bitarna till bollar och lägg dem på en bakplåt
som är beklädd med smörpapper.
Platta till varje boll genom att trycka på dem med en gaffel.
Tryck på Chef Menu-knappen , och vrid på mittratten för att välja 
KAKOR OCH BAKELSER (Kategori 10) och sedan KAKOR (Recept nr 6).
Tryck på START för att aktivera tillagningen.

200 g smör 
90 g socker
220 g vetemjöl 
80 g majsmjöl 
 ½ tesked 
bakpulver
1 matsked vanilj, florsocker

Kakor
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4 portioner

Bryt chokladen i bitar i en mikrovågsugnssäker skål och smält vid 350 
W i 3 minuter.
Smält 120 g smör i en mikrovågsugnssäker skål i 1 minut och 15 sekun-
der vid 350 W.
Vispa 3 ägg och 200 g till en porös blandning.
Tillsätt chokladen och smöret och rör i noga. Blanda vetemjölet och 
bakpulvret och rör i noga.
Hacka slutligen valnötterna och rör i noga.
Smöra in crisppannan. Häll smeten i crisppannan och sprid ut jämnt.
Tryck på Chef Menu-knappen , och vrid på mittratten för att välja KA-
KOR OCH BAKELSER (Kategori 10) och sedan BROWNIES (Recept nr 7).
När förvärmningen är klar, ställ in det nedre gallret i ugnen och lägg 
crisppannan ovanpå det nedre gallret.
Tryck på START för att aktivera tillagningen.
När tillagningen är klar, ta ut ur mikrovågsugnen och låt kallna.
Servera med grädde och vaniljsocker.

120 g mörk choklad  
120 g smör
3 ägg  
200 g socker
100 g mjöl
1 tesked bakpulver
50 g valnötter

Brownies
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4 portioner

Maränger
4 portioner 

2 äggvitor
80 g socker
110 g torkad riven kokos-
nöt
½ tesked vaniljpulver

Vispa äggvitorna med sockret med en elektrisk mixer i 5-6 minuter tills 
blandningen är mycket fluffig och skummig. 
Tillsätt kokosnöten och vaniljen.
Med 2 skedar, forma till 16-24 delar i en bakplåt som är beklädd med 
smörpapper.
Tryck på Chef Menu-knappen , och vrid på mittratten för att välja KA-
KOR OCH BAKELSER (Kategori 10) och sedan MARÄNGER (Recept nr 9).
Tryck på START för att aktivera tillagningen.
När tillagningen är klar, ta ut ur mikrovågsugnen och låt kallna helt.

Vispa äggen och sockret med en elektrisk mixer i 2-3 minuter tills 
blandningen är fluffig.
Strö i vetemjölet och bakpulvret och rör i noga tillsammans med det 
kalla vattnet.
Sprid ut 1 matsked smör på bakplåten och
sprid sedan ut 2 matskedar brödsmulor ovanpå smöret.
Ta bort lösa brödsmulor.
Sprid ut smeten jämnt på bakplåten.
Tryck på Chef Menu-knappen , och vrid på mittratten för att välja KA-
KOR OCH BAKELSER (Kategori 10) och sedan RULLTÅRTA (Recept nr 8).
Tryck på START för att aktivera tillagningen.

3 ägg
130 g socker
130 g vetemjöl
2 teskedar bakpulver
½ dl vatten,
smör och brödsmulor
för att smöra in bakplåten

Rulltårta
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4 portioner | Tillagningsfunktioner: Crisp

4 portioner | Tillagningsfunktioner: Crisp

Ta ut den frysta fruktpajen från förpackningen och eventuellt plastom-
slag.
Lägg fruktpajen i crisppannan.
Ställ in crisppannan i mikrovågsugnen.
Tryck på Chef Menu-knappen , och vrid på mittratten för att välja 
Kakor och Bakelser (Kategori 10) och sedan Förbakad fryst fruktpaj 
(Recept nr 11).
Tryck på START för att aktivera tillagningen. 
Servera i skivor och beströ med sockret och kanelen sammanblandade.

1 förbakad fryst fruktpaj
1 matsked strösocker
1 tesked kanel

Förbakad fryst fruktpaj

Lägg smöret, sockret, mjölet och ägget i en skål.
Tillsätt vattnet och blanda alla ingredienser väl för att erhålla en jämn 
deg.
Smöra in crisppannan och beklä den med hälften av degen.
Fyll på med brödsmulor, äpplen och socker.
Rulla ut resten av degen och täck äpplena med den.
Pensla med ägg.
Tryck på Chef Menu-knappen , och vrid på mittratten för att välja 
KAKOR OCH BAKELSER (Kategori 10) och sedan HEMLAGAD FRUKTPAJ 
(Recept nr 10).
Ställ in crisppannan i mikrovågsugnen.
Tryck på START för att aktivera tillagningen.
När tillagningen är klar kan pajen serveras varm med en skopa glass, 
eller kall beströdd med florsocker.

375 g vetemjöl 
175 g smör 
75 g socker 
1 ägg
50 ml vatten  
25 g färska vita
brödsmulor 
500 g färska skalade 
äpplen 
75 g socker 

Hemlagad fruktpaj
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4 portioner

Tvätta äpplena och ta bort kärnorna och fröna.
Fyll varje äpple med socker, kanel och smör.
Lägg äpplena på ett mikrovågsugnssäkert fat.
Tryck på Chef Menu-knappen , och vrid på mittratten för att välja 
DESSERTER OCH SNACKS (Kategori 11) och sedan BAKADE ÄPPLEN 
(Recept nr 1).
Tryck på START för att aktivera tillagningen.
Servera äpplena varma och beströdda med lite extra kanel.

4 färska äpplen
50 g smör
2 skedar strösocker
Kanel

Bakade äpplen
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Crème brûlée
4 portioner

100 ml vispgrädde
200 ml mjölk
2 ägg
2 äggulor
3 matskedar socker
1/2 tesked vanilj
500 ml kokat vatten
Brunsocker

Värm upp grädden och mjölken i mikrovågsugnen vid 650 W i 2 
minuter.
Vispa äggen och äggulorna med sockret och vaniljen.
Häll den heta mjölken och grädden i äggen och vispa väl.
Dela upp i 4 mikrovågsugnssäkra koppar.
Placera kopparna på det låga gallret och ställ in i ugnen. 
Tryck på Chef Menu-knappen , och vrid på mittratten för att välja 
DESSERTER OCH SNACKS (Kategori 11) och sedan CRÈME BRÛLÉE 
(Recept nr 3).
Tryck på START för att aktivera tillagningen.
Låt kallna när tillagningen är klar. Beströ varje kopp med brunsocker 
och ställ tillbaka i mikrovågsugnen.
Aktivera grillfunktionen i 2 minuter för att bryna ovansidan.

4 portioner | Tillagningsfunktioner: Ånga

Skala och kärna frukten och skär i delar.
Väg äpplena och lägg dem på ånggallret.
Tillsätt 100 ml vatten på botten och täck med locket – följ indikering-
arna för vattendosering. 
Tryck på Chef Menu-knappen , och vrid på mittratten för att välja 
DESSERTER OCH SNACKS (Kategori 11) och sedan FRUKTKOMPOTT 
(Recept nr 2).
Ställ in ångkokartillbehöret i mikrovågsugnen.
Tryck på start för att aktivera tillagningen.
När tillagningen är klar, krossa med en gaffel och servera i koppar.

800 g färska äpplen

Fruktkompott
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Smält smöret med chokladen på ett mikrovågsugnssäkert fat vid 650 
W i 2 minuter.
Tillsätt de återstående ingredienserna och ställ in i mikrovågsugnen.
Tryck på Chef Menu-knappen , och vrid på mittratten för att välja 
DESSERTER OCH SNACKS (Kategori 11) och sedan HET FUDGESÅS 
(Recept nr 5).
Tryck på START för att aktivera tillagningen.
Servera med bakad frukt eller en kaka på vintern och glass på som-
maren.

50 g smör 
100 g socker 
100 g mörk choklad
50 ml grädde
1 matsked silad
kakao 
1 tesked vaniljsocker 

4 portioner

4 portioner

Het fudgesås

Tvätta och torka en bakform. Pensla formens inre väggar och botten 
med smör.
Häll sockret i formen och rotera tills alla innerväggar är täckta med 
socker.
Häll ut eventuellt överflödigt socker.
Blanda äggulorna, mjölken och rommen.
Strö i mjölet och blanda väl.
Smält smöret och häll det i blandningen.
Blanda äggvitorna och sockret i en mixer.
Häll 1/3 av äggvitorna i den första blandningen och rör om jämnt. 
Upprepa och tillsätt ytterligare 1/3 i blandningen.
Häll slutligen hela blandningen i bakformen.
Ställ formen på det låga gallret i mikrovågsugnen.
Tryck på Chef Menu-knappen , och vrid på mittratten för att välja 
DESSERTER OCH SNACKS (Kategori 11) och sedan SUFFLÉ (Recept nr 
4).
Tryck på start för att aktivera tillagningen.
Servera omedelbart.

6 äggulor
1 tesked rom   
10 g smör 
30 g socker
50 ml mjölk
50 g vetemjöl
2 äggvitor 

Sufflé
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4 portioner | Tillagningsfunktioner: Crisp

4 portioner

Tryck på Chef Menu-knappen , och vrid på mittratten för att välja 
DESSERTER OCH SNACKS (Kategori 11)
och sedan ROSTADE NÖTTER (Recept nr 7).
Ställ in den tomma crisppannan i mikrovågsugnen.
Tryck på start för att förvärma crisppannan.
När förvärmningen är klar, öppna luckan och ta ut crisppannan.
Lägg nötterna i crisppannan och ställ tillbaka i mikrovågsugnen.
Tryck på start för att fortsätta tillagningen.
Rör om nötterna på uppmaning från mikrovågsugnen. 

Lägg påsen med popcorn i mitten av mikrovågsugnen.
Tryck på Chef Menu-knappen , och vrid på mittratten för att välja 
DESSERTER OCH SNACKS (Kategori 11) och sedan POPCORN (Recept 
nr 6).
Tryck på START för att aktivera tillagningen.
När tillagningen är klar, krydda med salt eller socker enligt önskemål.

200 g valnötter

Popcorn i påse - 100 g

Rostade nötter

Popcorn



400 g vit fiskfilé
2 ägg
50 g brödsmulor
100 ml solrosolja
1 citron
Salt

Tryck på Chef Menu-knappen , och vrid på mittratten för att välja 
DESSERTER OCH SNACKS (Kategori 11) och sedan 
ROSTADE PUMPAFRÖN (Recept 8).
Ställ in den tomma crisppannan i mikrovågsugnen.
Tryck på start för att förvärma crisppannan.
När förvärmningen är klar, öppna luckan
och ta ut crisppannan.
Lägg pumpafröna i crisppannan och ställ tillbaka
i mikrovågsugnen.
Tryck på START för att fortsätta tillagningen.
Rör om pumpafröna på uppmaning från mikrovågsugnen. 

Rostade pumpafrön
4 portioner | Tillagningsfunktioner: Crisp
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