Receptfüzet

nten

FLIPWICH

Hozzávalók
• 120 g sovány darált marhahús
• Töltelék ízlés szerint, pl. sajtkockák, ecetes uborka darabok, 		
hagyma

Töltött húsgombóc

Hot dog

Tegyen maximum 6 darab hot dogot a Livington Copperline Flipwich
A darált húsból formázzon gombócokat, majd lapítsa le. Helyezze a
sajtkockákat középre, hajtsa fel a széleket, készítsen újra gombócokat, sütőbe, csukja be, és süsse mindkét oldalát 2-3 percen keresztül,
úgy, hogy a hot dogokon megjelenjenek a grillcsíkok.
majd ismét lapítsa le őket.
Tegye be a gombócokat az előmelegített Livington Copperline
Flipwich sütőbe, csukja be, zárja le az Easy Clip zárral és oldalanként
2-3 perc alatt süsse készre.

Hozzávalók
•
•
•
•

2 tetszőleges kenyérszelet, igény szerint megvajazva
1 tojás, felverve
4 evőkanál reszelt sajt
1 evőkanál apróra vágott szalonna

Hozzávalók
• 1 félbevágott bagel, vegyen ki egy kicsit a belsejéböl, hogy ott 		
mélyedés keletkezzen.
• Töltelék igény szerint: tonhalsaláta, csirkehús, sajt, vékony 		
alma szeletek, krémsajt, sonka, paradicsomszeletek stb.

Reggeli-szendvics

Bagel-szendvics

Helyezze az egyik kenyérszeletet a Livington Copperline Flipwich
sütőbe, tegyen rá egy szelet sajtot, lassan öntse rá a felvert tojást,
tegye rá az apróra vágott szalonnadarabokat és végül a második
szelet kenyeret.
Zárja le a Livington Copperline Flipwich sütő fedelét és süsse a
szendvicsek mindkét oldalát 2-3 percen keresztül, vagy addig, hogy a
kenyér megpiruljon, és a sajt megolvadjon.

Töltse meg a bagelt a kívánt töltelékkel. Helyezze a bagel szendvicset
a Livington Copperline Flipwichbe, és csukja le a fedelet. Süsse a
szendvicsek mindkét oldalát 2-3 percen keresztül, úgy, hogy azok a
kívánt sütési állapotot elérjék.
Megjegyzés: Ha a szendvics túl vastag, akkor nem kell rácsukni a
tetőt, csak óvatosan fordítsa meg.

Hozzávalók
• 1 pita, négyzet alakúra 		
vágva, hogy illeszkedjen a 		
Livington Copperline Flipwich

sütőbe
• Pizza szósz
• reszelt Mozzarella
• Pizza feltét kívánság szerint
(pl. szalámi, bacon, 		
zöldségek stb.)

Hozzávalók
• 2 szelet kenyér
• krémsajt

• eper szeletek vagy lekvár
• 1 felvert tojás
• tej

Pita-pizza

Bundáskenyér szendvics

Óvatosan vágja fel a pitát, de ne vágja ketté teljesen. Nyissa ki és
tegye bele a pizzaszószt.
Töltse meg a pizza feltéttel és a mozzarellával.
Tegye be a Livington Copperline Flipwich sütőbe. Csukja le, de ne
zárja le a fedelet az Easy Clip zárral. Süsse a pita mindkét oldalát 2
percen keresztül, és közben fordítsa meg óvatosan.

Kenje rá a krémsajtot az egyik kenyérre, és tegye rá a gyümölcsöt
a másik szeletre, vagy kenje meg lekvárral, majd csináljon belőlük
szendvicset. Forgassa meg mindkét oldalát a tojásos tejben, és tegye
be a Livington Copperline Flipwich sütőbe.
Zárja le a fedelet, és süsse a szendvics mindkét oldalát két percen
keresztül, amíg szép barnára pirul.

Hozzávalók
• kenjen meg két szelet fehér kenyeret olíva olajjal
• töltse meg a kívánt töltelékkel: kolbász, sajt, mozzarella, sült 		
csirke, pulyka, avokádó, kecskesajt stb.

Hozzávalók
• 2 gofri
• 1 kisebb alma vékony
szeletekre vágva
• fahéj

• 1 teáskanál barna cukor
• Vanília fagylalt, ízlés szerint

Panini

Almás-fahéjas gofri fagylalttal

Tegye be a szendvicset a sütőbe az olajozott felével lefelé. Zárja le a
fedelet az Easy Clip zárral és süsse a szendvics mindkét oldalát két
percen keresztül, amíg az szép barnára pirul.

Tegye az alma szeleteket a gofrira, és szórja meg a fahéjjal és a
cukorral. Helyezze rá a másik gofri szeletet és tegye bele az
előmelegített Livington Copperline Flipwich sütőbe, majd zárja le a
fedelét. Süsse a szendvics mindkét oldalát két percen keresztül,
amíg az szép barnára pirul. Ízlés szerint tálalja fagylalttal.
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