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OPMERKING: Het losse deksel en het frituurmandje zijn uitsluitend
inbegrepen in de Deluxe-set.
Wanneer het nodig is het gerecht te bereiden in een gesloten pan, dan
gebruikt u hiervoor de tweede pan, of het deksel uit de Deluxe-set.

Uitleg:
A
Pan met gladde bodem (braadpan): voor het fruiten
van groenten of het bakken van eieren etc.

B
Grillbodem (grillpan) met grillstrepen: voor het op
hoog vuur bakken van vlees of vis

A

B

RECEPTEN

NL

Omelet
Roer alle ingrediënten in een kom tot zij een gladde deeg vormen. Verwarm de pan iets
voor en bestrijk deze dan met boter. Schenk de deeg met een pollepel uit in de pan met de
gladde bodem en verdeel de deeg zorgvuldig. Bak de omelet aan beide zijden goudgeel.
Keer de omelet hiervoor meermaals om. U kunt de omeletten besmeren met jam, of er
fijngesneden ham of gehakt op verdelen en de omeletten dan oprollen.

INGREDIËNTEN
1 1/2 l melk
4 eieren 8-9 EL meel 1 TL zout
Boter of vet voor het bakken

Morieltjes in room

INGREDIËNTEN

Was de paddenstoelen in mild azijnwater en laat ze dan afdruipen. Stoof het geheel 10
minuten in boter. Voeg de bouillon en de citroensap toe. Stoof het mengsel klaar. Meng de
room en de zetmeel met een staafmixer. Voeg de gestoofde morieltjes toe en breng deze
op smaak met specerijen. Kook de saus tot deze mooi romig is. Erg lekker met witbrood en
hardgekookte eieren.

500 g morieltjes
Het sap van een halve citroen
Azijn
1 kopje room 3 EL boter 1 TL
zetmeel 1 kopje bouillon zout
en peper

Gebakken ansjovis

INGREDIËNTEN

Rol de bladerdeeg duin uit en snijd deze in stroken van 3 cm breed en 10 cm lang. Lek op elke
strook een in water afgespoelde en ontgrate ansjovis. Vouw de strook samen en bestrijk deze
aan de bovenkant met eigeel. Bak de ansjovis in de Livington Black Doublette op hoog vuur
goudgeel. Keer de ansjovis één keer om. Garneer het geheel met schijfjes citroen
en peterselie.

Bladerdeeg - kant-en-klaar
gekocht
Citroen
Ansjovis
Peterselie
1 eierdooier
een beetje bakvet

Rijst met langoustines - Paella

INGREDIËNTEN

Kook de rijst gaar en droog. Pel de amandelen en rooster deze lichtbruin. Laat de boter
licht bruin worden in de braadpan en voeg dan de rijst toe. Schep de eieren door de
rijst en keer het geheel zo lang in de boter, tot een kruimelig mengsel ontstaat. Braad de
langoustinestaartjes, langoustines, garnalen, mosselen en zeevruchten kort aan in de grillpan,
samen met de amandelen. Schep daarna alles in de Livington Black Doubletta, sluit deze af
en laat het gerecht heet worden. Garneer het gerecht met bieslook.

1 kopje patnarijst
1 portie langoustinestaarten
(diepvires)
4 EL boter
3 eieren
1/2 kopje amandelen
300 g verschillende zeevruchten,
bieslook

Zwitserse rösti

INGREDIËNTEN

Hak de geschilde aardappelen fijn tot rauwe rösti. Meng de aardappelen in de braadpan
met hete boter en druk het geheel stevig aan om de rösti te verzadigen met het aroma van de
boter. Verdeel de massa gelijkmatig en dek de pan af met de grillpan. Keer het geheel na een
paar minuten om, wanneer de bodem licht is gebruind en laat de rösti weer enkele minuten
afgedekt bakken. Maak de rösti los, verdeel de massa opnieuw en druk deze weer tegen
de bodem, zodat de rösti door en door wordt gebruind. Keer de rösti na ongeveer 3 minuten
opnieuw. Duw de aardappelen nog eens met de spatel tegen de bodem en bak de rösti,
afgedekt en op middelhoog vuur, af.

1 kg geschilde aardappelen
1 snuifje peper
50 g boter
2 EL water
5 EL olie
Zout

Tortellini
Voor het bereiden van de saus wrijft u de braadpan in met een doorgesneden teentje knoflook.
Breng hierin de witte wijn kort aan de kook. Zet alvast ongeveer 125 ml room klaar. Schenk de
rest van de witte wijn in de pan en verhit deze langzaam (maar laat deze niet koken). Laat de
verse tortellini garen in heet zout water. Let op: verse tortellini hoeft slechts ongeveer 3 min. te
garen in kokend water om ‚al dente‘ te worden. Draai vervolgens de temperatuur omlaag naar
de laagste stand. Rasp de Emmentaler boven de pan en roer de kaas onder, resp. laat deze
smelten. Voeg ook de kruidenroomkaas toe en roer deze door. Breng het geheel op smaak met
vers gemalen peper. U hoeft geen zout toe te voegen. De kaas heeft al voldoende smaak. Voeg
de kruiden toe en bind de saus met gladgeroerde zetmeel (Maizena).
Giet de ‚al dente‘ tortellini af en schep deze in een voorverwarmde schotel. Klop de eierdooiers
glad met de rest van de room en de gemalen peper en voeg dit toe aan de saus. Neem de
Livington Black Doubletta van het fornuis en voeg de boter toe. Schenk het geheel over de
tortellini, meng dit gelijkmatig en serveer.
Naar wens kunt u het gerecht bestrooien met versnipperde verse bieslook.

INGREDIËNTEN
400 g verse, driekleurige tortellini
250 ml zoete room
200 g kruidenroomkaas
1/4 l witte wijn 100 g Emmentaler
5 EL geraspte Parmezaanse kaas
2 eierdooiers gemalen witte peper
2 fijngehakte teentjes knoflook 50 g
gesmolten boter 1 fijngehakt bosje
bieslook
2 EL Maizena

Runderrollade

INGREDIËNTEN

Zoek voor dit recept brede en zeer dunne lapjes vlees. Bestrijk elk van de lapjes met een
theelepel mosterd en beleg deze dan met 2 lepels vulling (van gehakt, geweekt en uitgedrukt
brood, sjalotjes, knoflook, streepjes paprika, gehakte peterselie) en breng het geheel op smaak
met zout en peper. Rol de lapjes vlees met de vulling op en omwikkel deze met bindtouw.
Braad de rollades rondom aan in de grillpan. Warm de tweede pan, de braadpan, op en roer
de braadfond (met crème fraîche) tot een basissaus. Voeg een EL kappertjes toe en leg de
rollades in de saus om in de gesloten pan langzaam te garen. Heerlijk met noedels of andere
pastagerechten.

4 runderschnitzels
200 g gehakt
3 sjalotjes
1 in reepjes gesneden rode
paprika
een sneetje brood
2 teentjes knoflook
peterselie
kappertjes naar smaak
mosterd
zout en peper

Kaiserschmarrn

INGREDIËNTEN

Klop de boter op tot deze luchtig is en voeg beetje-bij-beetje de suiker, eierdooier, zout, meel en
melk toe. Klop het gescheiden eiwit stijf en meng deze voorzichtig door het beslag. Verwarm
boter in de braadpan, laat hierin 1 opscheplepel deeg uitlopen en bak deze goudgeel. Zet de
tweede pan op de braadpan en draai beide in één beweging om. Verdeel de Kaiserschmarrn
in kleine vierkantjes. Bestrooi deze nog in de pan met suiker en kaneel en serveer met in boter
gestoofde appelschijfjes, kersen of stukjes perzik, of vermengd met geweekte rozijnen.

1 kopje slagroom
2 EL boter
2 EL suiker
3-4 eieren
1 snuifje zout
kaneel
2 kopjes meel
rozijnen of fruit

Varkenskoteletten Doubletta+

INGREDIËNTEN

Vet de grillpan licht in en warm deze op. leg de varkenskoteletten in de pan en laat deze op
middelhoog vuur aan beide zijden knapperig bruin worden.
Serveren met in zout water gekookte aardappelen en scherpe pepperoni. Erg lekker met een
geroosterde maïskolf!
Voor de gezondheidsbewuste koks: dit gerecht kan ook worden bereid zonder
toegevoegde vetten!

4 EL plantaardige olie
1 kg koteletten (ribstuk)
1 grote, gesnipperde ui
1 TL komijn

Mirepoix
Meng water, sojasaus, witte wijn, suiker, zout, aardappelzetmeel en olijfolie tot een saus.
Verwarm de braadpan en bak in 2 EL plantaardige olie de groene paprika, uien en knoflook
aan onder constant roeren. Voeg de wortelen en de selderij toe en bak het geheel verder.
Verdeel de groenten over de rand van de pan en voeg de resterende groente toe. Bak het
geheel onder constant roeren nog 2 minuten door.
Schenk de voorbereide saus over de groenten en roer het geheel tot de saus de stukken
groente gelijkmatig bedekt en licht begint in te dikken.
Serveer het gerecht dan direct, knapperig en vers smaakt deze het best!

Eclair
Bestrijk de braadpan licht met boter of margarine. Bereid de kant-en-klare cakemix (zandcake,
marmercake) volgens de aanwijzingen en leg de deeg in de pan. Dek de pan af met de
tweede pan en plaats het geheel op de - ook nog koude - kookpit.
Verwarm de pan nu, maar nooit meer dan eenderde van de maximale stand, en laat de
eclair ca. 40 - 50 min. bakken zonder de pan te openen.

INGREDIËNTEN
1/4 l water
1 EL sojasaus
1 EL droge witte wijn
1 TL suiker
1/2 TL zout
1 EL aardappelzetmeel
4 EL olijfolie
1 in reepjes gesneden groene
paprika
1 in stukjes gehakte grote ui
2 in stukjes gehakte teentjes
knoflook
125 g taugé
2 in stukken gehakte wortelen
2 in stukjes gehakte
selderijstengels
200 g champignons

INGREDIËNTEN
Kant-en-klare cakemix
een klontje boter of vet

Kaasschotel

INGREDIËNTEN

Fruit de meel met de boter aan in de braadpan, meng de melk bij en breng het geheel onder
constant roeren aan de kook. Breng het mengsel op smaak en laat het afkoelen. Klop daarna
de ene eierdooier na de andere door het mengsel. Meng de geraspte kaas bij en schep het
opgeklopte eiwit - voordat u de grillpan afdekt - voorzichtig door de massa. Laat het geheel in
de afgedekte pan ca. 3 - 5 minuten trekken op middelhoog vuur. Garneer de schotel met sla
en serveer.

100 g boter
125 g meel
125 g geraspte vette kaas
1/2l melk
7 eieren
Zout
Paprikapoeder
evtl. komijn of nootmuskaat
Cumin or nutmeg to taste

Kaasschotel met noedels
Kook de noedels in water met een beetje zout op middelhoog vuur in de afgedekte grillpan al
dente, en giet vervolgens het water af. Meng de bergkaas door de noedels en laat het geheel
even staan. Snijd de ham in blokjes en stoof deze licht in de grillpan met een beetje boter,
blus de ham af met witte wijn en voeg de room en de crème fraîche toe. Schep de geraspte
Emmentaler door de saus, laat deze smelten en breng het geheel op smaak met nootmuskaat,
peper en zout. Giet de saus over de noedels en meng deze goed. Heerlijk met een groene
salade!

INGREDIËNTEN
300 g noedels naar smaak
125 ml slagroom/room
100 g bergkaas
100 g gekookte ham
100 g geraspte Emmentaler
125 g crème fraîche
50 ml witte wijn
30 g boter
Nootmuskaat, peper en zout

Kippenpootjes
Meng de olie, knoflook, paprikapoeder en zout tot een marinade en bestrijk de kippenpootjes
hiermee.
Warm de grillpan op en bak de kippenpootjes rondom goudbruin aan, door ze herhaald te
draaien. Draai het vuur omlaag en laat de pootjes in de gesloten pan nog ongeveer 10 - 12
minuten garen. Giet de tijdens het bakken ontstaande jus af en toe over de pootjes.

INGREDIËNTEN
3 st. kippenpootjes
2 EL koolzaadolie
4 teentjes knoflook
2 TL paprikapoeder
1 TL zout

Vleesspiesjes

INGREDIËNTEN

Snijd de filets in blokjes van ca. 2 cm en kruid deze met zout, peper en paprikapoeder. Meng
het geheel goed. Voeg de olijfolie, citroensap en geperste knoflook toe. Meng alles weer
goed. Laat de smaken ongeveer een uur lang goed in het vlees trekken. Snijd de paprika en
de ui in blokjes. Steek afwisselend een stukje vlees, een blokje paprika, een blokje ui, vlees...
aan het spiesje. Braad de vleesspiesjes in de grillpan met een klein beetje olie om-en-om op
middelhoog vuur goed door en laat deze ongeveer 12 - 15 minuten afgedekt garen.

300 g varkensfilet of kippenfilet
1 rode paprika
1 groene paprika
1 kleine ui
6 spiesjes
Marinade: 1 teentje knoflook,
een scheutje olijfolie, een
scheutje citroensap, zout, peper,
paprikapoeder

Cordon bleu

INGREDIËNTEN

Snij de schnitzel aan de zijkant open om zo een ‚tasje‘ te vormen. Bestrijk deze met een
kruidige zoete mosterd. Steek de met ham omwikkelde plakken kaas plat in het ‚tasje‘,
sluit deze indien nodig met een tandenstoker. Wentel de gekruide schnitzel door de meel,
opgeklopte ei en broodkruimels. Braad de cordon blue in de braadpan aan beide zijden
goudbruin in het vet en laat ze voor het serveren afdruipen. Het lekkerste met frietjes en een
verse groene salade.

4 schnitzels (kip of varkensvlees),
4 plakken Emmentaler
4 plakken rauwe ham
Meel
Peper + zout
1-2 eieren
Broodkruimels
250 g plantaardig vet
kruidige zoete mosterd

Gebraden forel

INGREDIËNTEN

Was en droog de forel(len). Meng de olie met zout, peper en 1 EL citroensap. Wrijf de forel (ook
aan de binnenkant) in met dit mengsel. Bestrooi de forel kort voor het bakken met zout en wentel
de vis aan beide kanten in meel. Verwarm een mengsel van olie en boter in de grillpan. Leg
de forel in de pan en bak deze op middelhoog vuur aan. Keer de forel voorzichtig en bak deze
op matig vuur verder af. Afhankelijk van de grootte van de forel hoeft deze per zijde slechts 4 - 5
minuten te worden gebakken. Voeg de wortelen, streepjes paprika en de spek toe en laat deze
in de gesloten Livington Black Doubletta gedurende 4 - 5 minuten meestoven. Wanneer de forel
goudbruin en knapperig is, neemt u de gegrilde forel uit de pan en serveert u deze, decoratief
gegarneerd op een serveerschaal. Sprenkel een aantal druppels citroensap over de forel en
garneer met gesnipperde peterselie.
Als bijgerecht: peterselieaardappelen, komkommer of tomatensalade en droge witte wijn.

Een forel per persoon
Spek
verse peterselie
verse bieslook
verse keukenkruiden
wortelen en reepjes paprika
zout + peper
citroensap
verse slabladeren
olie
boter
Meel
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