Carte de Reţete

nten

FLIPWICH

Ingrediente
• 120 g carne slabă de vită tocată
• Umplutură după gust, de ex. cuburi de brânză, castraveţi 		
muraţi, ceapă

Chifteluţe umplute

Hot Dog

Faceţi o bilă din carne tocată şi apoi aplatizaţi-o. Aşezaţi cubul de
brânză în mijloc şi ridicaţi apoi marginea, formaţi din nou o bilă şi
apoi aplatizaţi-o din nou. Aşezaţi-o în Livington Copperline Flipwich
preîncălzit, închideţi-l, blocaţi capacul cu închizătoarea Easy Clip şi
lăsaţi să se prăjească 2 până la 3 minute pe o parte, după preferinţe.

Aşezaţi până la 6 hot dog în Livington Copperline Flipwich, închideţi
şi prăjiţi pe ambele părţi două până la trei minute, până când hot dog
sunt încălziţi şi prezintă urme frumoase de grătar.

Ingrediente
•
•
•
•

2 orice felii de pâine, în funcţie de gust puţin unt
1 ou, bătut
4 linguri de caşcaval ras
1 lingura de bacon tocat sau bucăţele de slănină

Ingrediente
• 1 bagel, îndepărtaţi puţin din interior, astfel încât să se formeze 		
un buzunar.
• Umpleţi după gust: Salată de ton, carne de pui, brânză, felii 		
subțiri de mere, brânză proaspătă, şuncă, roşii felii etc.

Mic dejun tip sandwich

Bagel sandwich

Aşezaţi felia de pâine pe Livington Copperline Flipwich, presăraţi
deasupra brânză, turnaţi încet oul peste brânză, apoi puneţi
bucăţelele de slănină şi aşezaţi cea de-a doua felie de pâine.
Închideţi capacul Livington Copperline Flipwich şi lăsaţi două
minute să se prăjească pe o parte sau atâta timp până când pâinea se
prăjeşte şi brânza se topeşte.

Cu umplutura dorită, umpleţi bagelul. Aşezaţi sandwich-ul din bagel
în Livington Copperline Flipwich şi închideţi capacul. Prăjiţi două
până la trei minute pe o parte, până se atinge gradul de prăjire dorit.
Obs.: Dacă sandwich-ul este prea gros, nu trebuie să închideţi
capacul. Utilizaţi cu atenţie.

Ingrediente
• 1 pâine pita, tăiată în pătrat,
astfel încât să se potrivească în
Livington Copperline Flipwich

• Sos de pizza
• Mozzarella, rasă
• Topping de pizza la cerere (de
exemplu salam, bacon crocant,
legume etc.)

Ingrediente
• 2 felii de pâine
• Brânză proaspătă

• Felii sau gem de căpşuni
• 1 ou bătut în lapte

Pita-Pizza

Sandwich-ul sărmanilor cavalerilor

Se taie cu grijă pâinea pita, dar nu complet taie. Deschideţi şi puneţi
în interior sosul de pizza. Umpleţi cu umplutura de pizza şi mozzarella.
Aşezaţi în Livington Copperline Flipwich. Închideţi, dar nu blocaţi
capacul cu închizătoarea Easy Clip. Prăjiţi 2 minute pe fiecare parte,
întoarceţi cu grijă.

Întindeţi brânza pe pâine şi pe cealaltă felie puneţi căpşunile, resp.
gemul. Închideţi sandwich-ul, scufundaţi-l în laptele cu ou, aplicaţi
pe ambele părţi şi aşezaţi-l în Livington Copperline Flipwich.
Închideţi capacul şi prăjiţi două minute pe fiecare parte până când
sandwich-ul este frumos rumenit.

Ingrediente
• 2 felii de pâine albă, unse cu ceva ulei de măsline
• umplutura dorită de panini: cârnați, brânză, mozzarella, friptură
de pui, curcan, avocado, brânză de capră etc.

Ingrediente
• 2 vafe (produs finit)
• 1 măr mic tăiat în felii subţiri
• Scorțișoară

• 1 linguriţă de zahăr brun
• Îngheţată de vanilie, după 		
gust

Panini

Vafă cu măr şi scorţişoară şi îngheţată

Sandwich-ul va fi aşezat cu partea unsă cu ulei în jos, capacul pe cât
posibil să fie închis cu Easy Clip şi prăjit 2 minute pe fiecare parte
până se rumeneşte.

Vafele se acoperă cu feliile de mere şi se presară cu scorţişoară şi
zahăr. Se aşază a doua vafă, se pune în Livington Copperline
Flipwich şi se închide. Prăjiţi două minute pe fiecare parte, până
când sandwich-ul este frumos rumenit.
După dorinţă, serviţi cu un glob de înghețată.
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