Tarif Kitabi

nten

FLIPWICH

Malzemeler
• 120 g yağsız kıyılmış sığır eti
• Seçime göre iç malzemesi, örn. küp şeklinde kesilmiş peynir, 		
turşu salatalık, soğan

İçi doldurulmuş köfteler

Hotdog’lar

Kıyılmış sığır etini bir top haline getirin ve düz bir hale gelecek şekilde 6 adede kadar hotdog’u Livington Copperline Flipwich’e yerleştirin,
üzerini kapatın ve hotdog’lar ısınana ve güzel ızgara izleri belirene
bastırın. Orta kısma küp şeklinde kesilmiş peynirleri yerleştirin ve
kenarları kapayıp tekrar bir top oluşturun ve yeniden bastırın. Önceden dek her iki tarafını iki ila üç dakika kızartın.
ısıtılmış Livington Copperline Flipwich’e yerleştirin, üzerini kapatın,
kapağı Easy Clip kilidiyle kapatın ve istenen pişme oranına erişilene
dek her bir yüzünü 2 ila 3 dakika boyunca kızartın.

Malzemeler
• Herhangi 2 adet ekmek dilimi, isteğe göre bir miktar tereyağı 		
sürülmüş
• 1 yumurta, dövülmüş
• 4 yemek kaşığı rendelenmiş peynir
• 1 yemek kaşığı kıyılmış yağ veya yağ parçacıkları

Malzemeler
• Yarıya kesilmiş 1 bagel, bir boşluk oluşacak şekilde iç kısmını bir 		
miktar çıkarın.
• İsteğe göre iç malzeme: Ton balığı salatası, tavuk eti, sert peynir, 		
ince elma dilimleri, taze kaşar, jambon, domates dilimleri vs.

Kahvaltı sandvici

Bagel sandviç

Ekmek dilimini Livington Copperline Flipwich’e yerleştirin, üzerine
peynir dökün, yumurtayı yavaşça peynirin üzerine dökün, bunun
üzerine yağ parçacıklarını ve ikinci ekmek dilimini yerleştirin.
Livington Copperline Flipwich’in kapağını kapatın here iki tarafını da iki
dakika boyunca veya ekmek kızarana ve peynir eriyene dek kızartın.

Bagel’i istediğiniz iç malzemeyle doldurun. Bagel sandvici Livington
Copperline Flipwich’e yerleştirin ve kapağı kapatın. Her iki tarafı
da istenen pişme seviyesine erişilene dek iki ila üç dakika boyunca
kızartın.
Not: Sandviç fazla kalın olduğu takdirde kapak kapatılmamalıdır.
Dikkatli bir biçimde döndürün.

Malzemeler
• 1 pide, Livington Copperline
Flipwich’e uyması için kare 		
şeklinde kesilmiş

• Pizza sosu
• Mozzarella, rendelenmiş
• İsteğe göre pizza malzemesi
(örn. Salam, kıtır yağ, sebze vs.)

Malzemeler

• Süte bulanmış 1 yumurta

• 2 dilim ekmek
• Taze kaşar
• Çilek dilimleri veya reçeli

Pide-pizza

Fakir asker sandvici

Pideyi dikkatlice keserek açın, fakat keserek bölmeyin. Katlayın ve iç
kısımda pizza sosunu dağıtın.
Pizza malzemesi ve mozzarella ile doldurun.
Livington Copperline Flipwich’e yerleştirin. Kapatın, fakat kapağı Easy
Clip kilidi ile kapatmayın. Her iki tarafı da 2 dakika boyunca kızartın,
dikkatlice döndürün.

Taze kaşarı ekmeğe sürün ve diğer tarafa çilekleri yerleştirin veya
reçel sürün. Sandvici kapatın, yumurtalı süte daldırın, her iki tarafı
da malzemeyle kaplayın ve Livington Copperline Flipwich’in içine
yerleştirin.
Kapağı kapatın ve her iki tarafı da sandviç iyice kahverengi hale
gelene kadar iki dakika boyunca kazartın.

Malzemeler
• Bir miktar zeytin yağı sürülmüş 2 dilim beyaz ekmek
• İstenen panini iç malzemesi: sucuk, peynir, mozzarella, ızgara 		
edilecek tavuk, hindi, avokado, keçi peyniri vs.

Malzemeler
• 2 waffel (hazır ürün)
• İnce dilimler halinde kesilmiş
1 küçük elma
• Tarçın

Panini

• 1 çay kaşığı kahverengi şeker
• Vanilyalı dondurma, isteğe
bağlı

Dondurmalı elmalı tarçınlı waffel

Sandvici yağlı tarafı alta bakacak şekilde yerleştirin, kapağı mümkünse Waffel’lerin üzerine elma dilimlerini yerleştirin ve tarçın ve şeker ile
Easy Clip kilidiyle kapatın ve her iki tarafı da kahverengi hale gelene
kaplayın. İkinci waffel’i koyun, önceden ısıtılmış Livington Copperline
dek 2 dakika boyunca kızartın.
Flipwich’e yerleştirin ve kapağı kapatın. Her iki tarafı da iki dakika
boyunca sandviç iyice kahverengileşene kadar kızartın.
İsteğe göre bir top dondurma ile servis edin.
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