Receptenboekje

nten

FLIPWICH

Ingrediënten
• 120g mager rundergehakt
• vulling naar keuze, bijv. kaasblokjes, augurken, uien

Gevulde gehaktballen

Hotdogs

Leg maximaal 6 hotdogs in de Livington Copperline Flipwich, sluit
Maak ene bal van het gehakt en druk deze plat. Leg de kaasblokjes
deze en braad deze twee tot drie minuten per kant, totdat de
in het midden en klap de rand naar binnen, maak weer een bal en
hotdogs opgewarmd zijn en grillsporen bevatten.
druk deze opnieuw plat. Leg deze in de voorverwarmde Livington
Copperline Flipwich, sluit het deksel met de Easy Clip sluiten en braad
het 2 tot 3 minuten per kant, totdat de gewenste gaartoestand bereikt
is.

Ingrediënten
•
•
•
•

2 willekeurige sneetjes brood, eventueel met iets boter besmeerd
1 ei, geklopt
4 eetlepels geraspte kaas
1 eetlepel spekblokjes of -reepjes

Ingrediënten
• 1 gehalveerde bagel, haal een beetje van de binnenkant eruit, 		
zodat er een kommetje wordt gevormd.
• vulling naar keuze: tonijnsalade, kippenvlees, harde kaas, dunne 		
plakjes appel, roomkaas, ham, plakjes tomaat enz.

Breakfast sandwich

Bagel sandwich

Leg een sneetje op de Livington Copperline Flipwich, leg er kaas op,
giet het ei langzaam over de kaas en leg er vervolgens de spekblokjes
en het tweede sneetje brood op.
Sluit het deksel van de Livington Copperline Flipwich en grill de
sandwich twee minuten per kant, net zolang totdat het brood
geroosterd is en de kaas gesmolten.

Vul de bagel met de gewenste vulling. Leg de bagel sandwich in de
Livington Copperline Flipwich en sluit het deksel. Braad de bagel
sandwich twee tot drie minuten per kant, totdat de gewenste
gaartoestand bereikt is.
Opm.: Wanneer de sandwich te dik is hoeft het deksel niet gesloten
te worden. Voorzichtig omdraaien.

Ingrediënten
• 1 pitabroodje, vierkant 		
	 gesneden, zodat het in de 		
Livington Copperline Flipwich

past.
• pizzasaus
• mozzarella, geraspt
• pizzabeleg naar keuze (bijv. 		
salami, knapperig spek, groente,
etc.)

Ingrediënten
• 2 plakken kaas
• roomkaas

• plakjes aardbei of
aardbeienjam
• klop 1 ei los in wat melk

Pita Pizza

Wentelteefjes sandwich

Snij het pitabroodje voorzichtig open, maar snij hem niet helemaal
doormidden. Klap hem open en verdeel de pizzasaus erover.
Vul met pizzabeleg en mozzarella.
Leg het broodje in de Livington Copperline Flipwich. Sluit het deksel
maar niet afsluiten met de Easy Clip sluiting. 2 minuten per kant
braden, voorzichtig omkeren.

Besmeer het brood met de roomkaas en beleg de andere kant met
de aardbeien, resp. besmeer het met de jam. Sluit de sandwich,
dompel hem in de eiermelk, zodat beide zijden van een laagje zijn
voorzien en leg hem in de Livington Copperline Flipwich.
Sluit het deksel en braad hem twee minuten per kant totdat de
sandwich een mooie bruine kleur heeft gekregen.

Ingrediënten
• 2 sneetjes witbrood, enigszins besmeren met olijfolie
• paninivulling naar keuze: worst, kaas, mozzarella, gebraden kip,
kalkoen, avocado, geitenkaas enz

Ingrediënten
• 2 wafels (kant en klaar 		
product)
• 1 kleine appel, in dunne 		
plakjes gesneden

• kaneel
• 1 theelepel bruine suiker
• Vanille-ijs, naar wens

Panini

Appel-kaneelwafels met ijs

Leg de sandwich met de beoliede zijde naar onder in het apparaat
en sluit het deksel indien mogelijk met de Easy Clip sluiting. Braad 2
minuten per kant totdat hij bruin is.

Beleg de wafels met de plakjes appel en bestrooi met suiker en
kaneel. Leg de tweede wafel erop en plaat ze in de voorverwarmde
Livington Copperline Flipwich en sluit deze. Braad het geheel twee
minuten per kant totdat de sandwich een mooie bruine kleur heeft
gekregen.
Naar wens serveren met een bolletje ijs.
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