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Elde doğrama tarih
oldu!
Bugüne kadar mutfak robotlarıyla yapabileceğimiz tarifler sınırlıydı:
Birkaç pesto, birkaç salata sosu, soğan doğrama, ceviz çekme, o kadar.
Dolayısıyla bu güçlü ve pratik cihazlar mutfağımızda pek kullanılmazdı.
Bu küçük cihazların, en küçük miktarlar için bile kullanabileceğiniz, çok
maharetli ev aletleri olduğunu söylerken, sadece parası karşılığı reklam
yaptığım düşünülmesin – bu projeden elde ettiğim gerçek deneyim de
bu yönde.
—
Mutfak robotunun yapabilecekleri, elbette kullandığınız gıdalara ve
bıçakların keskinliğine bağlı ama, buradaki öneriler sayesinde cihazınızı
doğru kullanabileceğinizi, yeni tarifler keşfederek robotunuzdan uzun
süre yararlanabileceğinizi umarım. 1. Mutfak robotunuzda buz veya
donuk gıdalar kırmayın. 2. Pişmemiş bakliyatı un haline getirmeyin;
hazne o kadar ısınır ki, bıçağınız körelir. 3. Hazneyi fazla doldurmayın,
aksi halde gıdaların kesimi eşit olmaz. 4. Disklerin en iyi sonucu hız ayarı
2'de verdiğini gördüm. 5. Söylemeye gerek bile olmamalı ama, diskleri
bulaşık makinesine koymayın;
— dikkatle elde yıkayıp kurulayın.
Çok iyi sonuçlar veren bu olağanüstü mutfak aletleri, size yaratıcılığınızı
konuşturup deneyler yapma olanağı da tanıyor. Bıçakla bu maharette
sebze doğramak, ancak deneyimli profesyonellerin yapabileceği bir şey.
Şunu da belirtmeliyim ki, katıldığım canlı çekimlerde mutfak robotunda
olabilecek en az miktarda hamur hazırlayıp tam bir porsiyon taze
makarna yapmayı çok kolay buldum. İster katı ister cıvık hamurları bu
şekilde hazırlamak daha pratik. Bu kitapçık için oluşturduğum tariflerin
size ilham vereceğini ve kendi mutfak maceralarınıza temel
oluşturacağını umarım.

Sevgilerimle,
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1.83 L MİNİ MUTFAK ROBOTU

1,7 L MUTFAK ROBOTU

2,1 L MUTFAK ROBOTU

Mutfakta her gün kullandığımız
soğan, kök sebzeler, yaş sebzeler,
kuruyemişler, haşlanmış bakliyat
gibi gıdaları şimşek hızıyla doğrayan
ideal mutfak robotudur.

Küçük miktarlarda hamur karmak,
sebze doğramak, kuruyemiş ve
bakliyat
öğütmek,
sürmelik
karışımlar hazırlamak için ideal
mutfak robotudur.

Geniş aksesuar seçenekleri sayesinde her iki model de birçok gündelik mutfak
işi için kullanılabilir. Her türlü meyve ve sebze dilimleyip doğrayabilir. Sadece
tahıl ve bakliyat öğütmekle kalmaz, kek ve pasta karışımı, makarna hamuru,
kurabiye ve milföy hamurları gibi pek çok şeyi hazırlayabilir.

Lezzetli vinegret ve salata soslarını,
sürmeleri, tartare ve rouille gibi
tatları küçük porsiyonlar halinde
hazırlayabilirsiniz.

Çırpma teli aparatıyla kremalar,
yumurt akları, kremalı soslar ve
mayonez hazırlayabilirsiniz.

İki ila altı kişilik evlerde günlük kullanıma uygundur.

Tek veya iki kişilik evler için idealdir.
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1,19 L MUTFAK ROBOTU

Tek veya iki kişilik evlerde günlük
kullanıma uygundur.

Yukarıdaki mutfak cihazlarının tümü güvenilir ve sağlam makinelerdir, tüm
modellerinin saklanması, bakımı, temizliği kolaydır.
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Bıçaklarla çeşitli hamur ve
kaplama hamurları
yapımı

1

3

HAMUR BIÇAĞI
İdeal kullanım alanı:
Ekmek
(bkz. sayfa 82)
Krep
(bkz. sayfa 78)
Erişte
(bkz. sayfa 76)
Gevrekler
(bkz. sayfa 84)
Tatlı hamur
Kek karışımı
Milföy hamuru
Krep karışımı
Quark yağlı hamur
Hafif ekmek hamuru
Waffle karışımı
Yumurtalı biralı kızartma hamuru
Muffin karışımı
MULTIBLADE
İdeal kullanım alanı:
Makarna hamuru
(bkz. sayfa 56)

2

4

1

2

Her türlü
makarna hamuru
Çıtır pizza hamuru (bkz. sayfa 54)
Kızartmalar
(bkz. sayfa 29)
Kabarık ekmek hamuru
Turta hamuru Makarna
hamuru
Ekmek hamuru Milföy hamuru Sebzeli
hamur

3

Çırpıcıyla yapılan
süslemeler

1

2

3

4

İdeal kullanım alanı:

1

2
3

4

10

Krema (bkz. sayfa 41)
Her tür krema
Zerdeçallı krema (bkz. sayfa 43)
Ekşi krema (bkz. sayfa 47)

Mayonez çeşitleri (bkz. sayfa 49)

Yumurta akı ve
sarısı çırpma

Kremalı soslar
Aioli
Her türlü vinegret
Emülsiyonlar

İnce dilimleme/doğrama
diskiyle yapılanlar

1

2

3

4

İdeal kullanım alanı:

1

2

3

4

12

Sert meyveler
Sert sebzeler
Resim: Rende tarafıyla karnabahar

Orta sertlikte yaş sebzeler
Resim: Dilim tarafıyla kereviz

Yumuşak sebzeler
Resim: Dilim tarafıyla kabak

Yumuşak ve sert peynirler
Resim: Rende tarafıyla parmesan peyniri

Orta kalınlık dilimleme/doğrama
diskiyle yapılanlar

1

2

3

4

İdeal kullanım alanı:

14

1

Orta sertlikte yaş sebzeler
Resim: Rende tarafıyla turp

2

Orta sertlikte yaş sebzeler
Resim: Dilim tarafıyla kapya biber

3

Sert sebzeler
Resim: Rende tarafıyla havuç

4

Orta sertlikte yaş sebzeler
Resim: Dilim tarafıyla salatalık

Dilimleme diskiyle
yapılanlar

1

2

3

4

İdeal kullanım alanı:

1

Sert meyveler
Sert sebzeler
Resim: Lahana

2

Yumuşak sebzeler
Resim: Kabak dilimleri

3

4
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Orta sertlikte sebzeler
Resim: Salatalık dilimleri

Sert sebzeler
Resim: Çiğ tatlı patates dilimleri

MultiBlade ile
yapılanlar

1

2

3

4

İdeal kullanım alanı:

1

2

3

4

Sert sebzeler
Orta sertlikte sebzeler
Sert meyveler
Resim: Kabak

Beyaz et
Kırmızı et
Tofu
Resim: Tavuk göğüs

Yumuşa
k balık
Sert
balık
Kabuklular
Deniz
ürünleri
Resim: Deniz somonu

Kuruyemiş
Bakliyat
Çekirdek
Tohum
Resim: Badem

Makarna hamuru yapma

1

2

3
4

20

MultiBlade'i kullanın. Hamurun tüm
malzemelerini hazneye
koyun. Önce 1 hızla başlayın, 2'ye
çıkarıp bir dakika daha karıştırın.

Karışımı çalışma yüzeyine aktarırken
yüzeye başka un dökmeyin. Hamur
ilk başta sert ve kırıntılı bir
halde olacaktır.

Hamuru elinizle biraz yoğurun.

Hamura top şekli verin, üzerine
bıçakla artı şekli çizin ve küçük bir
cam kaseye aktarın.
Kaseyi streç filmle kapatıp hamuru
1 saat dinlendirin.

1

2

3

4

Doğrama robotu
için 13 tarif

Füme somonlu tartölet
2 KİŞİLİK 2 TARTÖLET İÇİN MALZEMELER
130 g esmer meyveli ekmek, iri doğranmış
160 g soğuk füme somon, iri
doğranmış
40 g soğuk bayırturplu krem peynir veya 30 g soğuk krem peynire 10
g bayırturpu kreması
SÜSLEME
Çiçek yaprakları
Kıvırcık
maydanoz
Pişirme kağıdına yerleştirilmiş 2 adet yuvarlak kurabiye kalıbı (7-9 cm çap)
Palet bıçağı
1 küçük krema torbası MultiBlade

Meyveli ekmeği mutfak robotuna koyun, hız ayarını 2'ye getirin ve Pulse/On
düğmesine basarak kıvamlı bir hamur haline gelene kadar çekin. İki kurabiye
kalıbının dibine eşit bölüştürüp küçük bir kaşığı suya sokarak bastırın.
Hazneyi yıkayıp kurulayın.
Somonu hazneye koyun, hız ayarını 2'ye getirin ve Pulse/On düğmesine üst üste
basarak öğütün. Füme somonu da kurabiye kalıplarının üstüne eşit bölüştürüp
küçük bir kaşığı suya sokarak bastırın. Kaşık yardımıyla tartöletleri kalıplardan
dikkatle çıkarın ve palet bıçağıyla kaldırıp iki tabağa yerleştirin.
Bayırturplu krem peyniri küçük krema torbasına koyun, torbanın ucunu kesip
kremayı somonlu tartöletlerin üzerine nokta nokta sıkın.
Çiçek yaprakları ve kıvırcık maydanozla süsleyin.
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Dolgulu adaçayı yaprağı
kızartması
2 KİŞİLİK 4 PARÇA İÇİN MALZEMELER
SALATA
200 g turp, yıkanmış
10 g maydanoz, 10 yaprak nane 20 g
bitkisel yağ
15–20 g yumuşak beyaz
Deniz
balzamik sirke
tuzu ve karabiber
ADAÇAYI YAPRAKLARI
8 adet eşit boyda (10–12 cm
70–
uzunluğunda) adaçayı yaprağı
80 g krem peynir
30 g soyulmuş badem
30 g beyaz
ekmek kurusu
KAPLAMA
1-2 yk un
1 orta boy yumurta, 1 yk krema ile
Kızartma için bitkisel
çırpılmış
yağ
MultiBlade

Salata için turp, maydanoz ve naneleri hazneye koyup hız ayarını 1'e getirin ve Pulse/On
düğmesine üst üste basarak rengarenk bir salata hazırlayın. Salatayı bir kaseye alın, yağı ekleyip
iyice karıştırdıktan sonra sirke, deniz tuzu ve karabiberle tatlandırın.
4 adet yaprağın içine kalınca bir kat halinde krem peynir sürün, üstüne ikinci yaprakları kapatın,
hafifçe bastırıp kısa süre buzdolabına koyun.
Bademlerle ekmeği hazneye koyun, hız ayarını 2'ye getirin ve Pulse/On düğmesine üst üste
basarak öğütün. Ekmek karışımı, un ve çırpılmış yumurtayı ayrı tabaklara koyun. Yaprakları önce
una bulayın, hafifçe silkeleyin, yumurtaya batırın, son olarak bademli ekmek karışımına yatırın.
Yaprakların iki tarafını, fazla kızgın olmayan derin yağda toplam 2-3 dakika, çıtır olana kadar
kızartın. Kağıt havluya çıkardıktan sonra salatayla birlikte servis edin.

Patlıcan kızartma
2 KİŞİLİK 10-12 PARÇA İÇİN MALZEMELER
1 patlıcan (yaklaşık 300 g)
Rafine deniz tuzu
KIZARTMA HAMURU
100 g kırmızı mercimek unu veya nohut unu
20 g böreklik un (405 tip)
1 tutam pulbiber
1 çk kurutulmuş İtalyan
otları 1 çk tatlı kırmızı
tozbiber
2 tutam rafine deniz tuzu
2 tutam kabartma tozu
165 g soda
Kaplama için 1 yk un
Kızartmak için 1 l bitkisel yağ
SÜSLEME
Limon dilimleri
Yoğurt
Nane
yaprağı
MultiBlade

Patlıcanı yıkayıp kurulayın, 12 dilime kesin, iki tarafını tuzlayıp küçük bir fırın
tepsisine dizin. 20 dakika dinlenmeye bırakın.
Kızartma hamuru için, mercimek ununu buğday unu, pulbiber, kuru otlar, tozbiber,
tuz ve kabartma tozuyla birlikte hazneye koyun, 1 hızda kısa süre karıştırın. Sonra
yağ kapağından içeri sodayı çabukça dökün ve 2 hızda kısa bir süre daha karıştırın.
Kızartma hamurunu farklı bir kaseye alıp 15 dakika dinlendirin.
Patlıcan dilimlerini kağıt havluyla kuruladıktan sonra unda çevirerek kaplayın.
Ardından 3-4'er adedini kızartma hamuruna bulayıp kızgın yağda, iki tarafı da
kızarıp çıtır olana kadar kızartın. Kızaran dilimleri kağıt havluya çıkarıp limon, yoğurt
ve naneyle servis edin.

Yeşil soslu balık
fileto
2 KİŞİLİK MALZEMELER
2 parça balık fileto (mezgit, morina,
levrek), derisi ve kemikleri çıkarılmış
(filetonun ortasından, 150–160 g'lık parçalar)
Tuz
Kızartma için 1 çk köpüğü
alınmış tereyağı SOS
80 g doğal mayonez, sayfa 49
80 g süzme yoğurt
40 g doğranmış otlar (dereotu, maydanoz, tarhun, kuzukulağı vb.)
1 yk taze limon suyu
Deniz tuzu ve karabiber
SÜSLEME
2 limon dilimi
Taze otlar
MultiBlade

Sos için mayonezi süzme yoğurt, otlar, limon suyu, deniz tuzu ve biraz karabiberle
hazneye koyun ve Pulse/On düğmesine kısa kısa basıp bırakarak pürüzsüz hale
gelene kadar karıştırın.
Balığı hafifçe tuzlayın, tavayı orta ateşe koyup tereyağını ekleyin ve balığı derili
tarafı tavaya gelecek şekilde koyarak 2-3 dakika kızartın. Kenarlarının sertleştiğini
görmeden balığı çevirmeyin. Sonra tavanın altını kısıp diğer yüzünü 2 dakika
kızartın. Bu üstünün parlak olmasını sağlayacaktır.
Balığı sos, limon ve otlarla servis edin.

Maydanoz ve bademli makarna
2 KİŞİLİK MALZEMELER
BADEM KIRINTISI
50 g soyulmuş badem
15 g yemeklik
maya
15 g ekmek kırığı
2–3 tutam
deniz tuzu
MAYDANOZ EZMESİ
50 g maydanoz
80 g
zeytinyağı
50 g soyulmuş badem
Deniz tuzu
200 g
spaghetti
MultiBlade

Badem kırıntısı için, bademleri yağsız tavada kavurup soğumaya bırakın, sonra
hazneye koyun, hız ayarını 2'ye getirin ve Pulse/On düğmesine üst üste basarak
öğütün. Yemeklik maya, ekmek kırığı ve tuzu ekleyip kum gibi olana kadar
öğütmeye devam edin. Bir kenara ayırın.
Maydanoz ezmesi için önce maydanozları kaynar suya daldırın, suyunu silkeleyip
buzlu suda 2 dakika bekletin. Sonra suyunu sıkın ve zeytinyağı, badem ve biraz
deniz tuzuyla hazneye koyun, hız ayarını 2'ye getirin ve Pulse/On düğmesiyle
öğütün.
Makarnayı paketteki tarife göre pişirin, kaynama suyunun birazını ayırıp makarnayı
süzün. Makarnayi tavada maydanoz ezmesiyle sote edin ve kaynama suyundan
biraz ekleyerek seyreltin.
Badem kırıntısıyla servis edin (kalan kırıntıyı vidalı kapaklı bir kavanozda
saklayabilirsiniz).

Fındıklı tartölet içinde sebze
salatası
2 KİŞİLİK 2 TARTÖLET İÇİN MALZEMELER
TABAN
125 g Medjoul hurma, 5–6 adet, çekirdeği çıkarılıp dörde
bölünmüş
50 g fındık
50 g kaju
1 tutam deniz tuzu
30 g ılık erimiş hindistancevizi yağı
SALATA
500 g karışık sebze (örneğin patlıcan, brokoli, tatlı biber, kabak)
Deniz tuzu
2–3 yk zeytinyağı
Süsleme için taze kekik dalları
İki tartölet kalıbının dibine (12 cm çap), kenarlarından
taşacak şekilde streç film yayın. Tabanın dinlenme süresi:
1 saat, soğuma süresi: 20 dakika
MultiBlade

Tabanı için önce hurmaları hazneye koyun, hız ayarını 2'ye getirin ve Pulse/On
düğmesine üst üste basarak doğrayın ve başka bir kaseye alın. Fındık, kaju ve tuzu
hazneye koyup Pulse/On düğmesine üst üste basarak öğütün, sonra hurmaları
ekleyip biraz daha öğütün. Ilık hindistancevizi yağını ekleyip kısaca karıştırın.
Karışımı tartölet kalıplarına eşit dağıtın, parmaklarınızla bastırarak diplerine
yerleştirin. Sonra 1 saat buzdolabında bekletin.
Sebze salatası için, sebzeleri yıkayın, dilimleyin veya doğrayın, iki taraflarını tuzlayıp
20 dakika beklettikten sonra kağıt havluyla kurulayın. Sebzeleri orta ateşteki
zeytinyağında 6-8 dakika çevirerek kızartın, sonra çıkarıp 20 dakika soğumaya
bırakın.
Tartöletleri kalıplardan çıkarın, iki tabağa koyup sebzeleri içine yerleştirin. Taze
kekik ile süsleyin. Dilerseniz balzamik sirke ve zeytinyağıyla tatlandırın.

Fırında domates
dolması
2 KİŞİLİK 4 PARÇA İÇİN MALZEMELER
2 domates (yaklaşık 150 g'lık)
180 g beyaz peynir
10 g fesleğen
yaprağı
40
g ekmek kırığı
1 tutam
deniz tuzu
SÜSLEME
Zeytinyağı
Deniz tuzu
Fesleğen
yaprağı
Küçük ve yuvarlak bir tepsiye pişirme kağıdı
koyun. Fırını 190°C'ye ısıtın (normal fırın).
Pişirme süresi: 22-25 dakika
MultiBlade

Domatesleri yıkayın. Sap yerini çok derine girmeden çıkarın ve enlemesine ikiye
bölün. Çekirdeklerini küçük bir kaşıkla çıkarttıktan sonra domatesleri fırın tepsisine
koyun.
Beyaz peynir ve yıkadığınız fesleğen yapraklarını hazneye koyun, hız ayarını 2'ye
getirin ve Pulse/On düğmesine üst üste basarak öğütün. Ekmek kırığı ve tuzu
ekleyip iyice karışana kadar öğütmeye devam edin.
Peynirli karışımı domateslerin içinde eşit dağıtın ve parmaklarınızla bastırın.
Önceden ısıtılmış fırında 18-20 dakika pişirip zeytinyağı, deniz tuzu ve fesleğen
yaprağıyla servis edin.

Kolay patates mücveri
2 KİŞİLİK 8-10 ADET İÇİN MALZEMELER
250 g patates, soyulup iri doğranmış
50 g soğan, soyulup dörde
bölünmüş
1 orta boy veya iri
yumurta
Deniz tuzu
Rendelenmiş muskat
50 g un (405 veya 550 tip)
Kızartmak için bitkisel yağ
SERVİS İÇİN
Elma püresi
MultiBlade

Patates ve soğanları hazneye koyun, hız ayarını 1'e getirin ve Pulse/On düğmesine
üst üste basarak öğütün.
Karışımın yarısını ayrı kaseye aktarın. Haznede kalan kısmına yumurta, deniz tuzu
ve muskat ekleyin. Hız ayarı 2'de kısa kısa karıştırın, sonra un ekleyip biraz daha
çalıştırın. Son olarak ayırdığınız patates karışımını da koyup üst üste kısa kısa
basarak karıştırın.
Patatesli karışımı kızgın yağda, tercihen iki parti halinde, iki tarafları da kızarıp çıtır
olana kadar pişirin. Kağıt havluya çıkardıktan sonra elma püresiyle birlikte servis
edin.

Çilekli tart
2 KİŞİLİK 4 ADET İÇİN MALZEMELER
HAMUR
75 g böreklik un (405 tip)
1/2 çk kabartma
tozu
30 g pudra şekeri
35 g tereyağı,
yumuşamış
1 iri yumurtanın sarısı
1 küçük tutam
deniz tuzu
DOLGU
200 g soğuk krema (%32 yağlı) 1
çk pudra şekeri
1 tutam vanilya çekirdeği ezmesi
16 küçük çilek, yaklaşık 130 g, yıkanıp kurulanmış
Dibine pişirme kağıdı serdiğiniz küçük bir fırın tepsisine 12–14 cm çaplı bir kalıp koyun.
Fırını 180°C'ye ısıtın (normal fırın).
Pişirme süresi: 25-28 dakika, soğuma süresi: 45–50
dakika

MultiBlade, yumurta teli

Hamurun malzemelerini hazneye koyup hız ayarını 2'ye getirin ve Pulse/On
düğmesine üst üste basarak karıştırın. Hamur karışımını kalıbın içine koyun, suya
daldırdığınız kaşığın tersiyle düzleyin ve önceden ısıttığınız fırında pişirin. Tel
ızgarada 25 dakika soğumasını bekleyin, kalıptan çıkarın ve büyük bir bıçakla
enlemesine ikiye kesin. Üst yarısını kırıntı halinde ufalayın.
Dolguyu hazırlamak için, kremayı haznede (1,19 l) yumurta teli veya diğer
aksesuarla çırpın. Kremayı pudra şekeri ve vanilya ezmesiyle birlikte hazneye
aktarıp 1 hızda 20 saniye karıştırın. Sonra hızı 2'ye çıkarın ve krema şeklini korur
hale gelene kadar çırpmaya devam edin. Kıvamını düzenli aralıklarla kontrol edin.
Tart tabanına bolca krema yayın, üzerine çilekleri serpin, kremanın kalanını
çileklerin üzerine koyarak küçük bir kubbe haline getirin. Kremanın kenarlara kadar
yayılmasına dikkat edin. Kalan kırıntıları tartın üzerine serpin, hafifçe bastırdıktan
sonra 20-25 dakika buzlukta bekletin.

Zerdeçal kremalı
dilimler
4 ADET İÇİN MALZEMELER
120 g pötibör veya pasta tabanı
50 g tereyağı, erimiş
KREMA
150 g soğuk krema (%32–35
yağ)
90 g soğuk çiğ
krema
20 g pudra şekeri
5 g zerdeçal tozu
SÜSLEME
10–12 adet altın çilek, yıkanıp
dörde bölünmüş
80–100 g
frenk üzümü, sapsız
Süsleme için pudra şekeri
4 adet kare kalıp (8 x 8 cm)
Küçük bir tepsiye pişirme kağıdı koyun.
MultiBlade, çırpma teli

Bisküvileri hazneye koyup ufalayın. Erimiş tereyağıyla birlikte ayrı bir kaba koyup
karıştırın. Kalıpları tepsiye koyup karışımı içlerine eşit dağıtın. Kaşığın tersiyle iyice
bastırıp 20 dakika soğutun. Hazneyi temizleyin, çırpma telini takın ve ikisini birden
soğutun.
Kreması için, kremayı çiğ krema, pudra şekeri ve zerdeçalla birlikte hazneye aktarıp
1 hızda 20 saniye karıştırın. Sonra hızı 2'ye çıkarın ve krema şeklini korur hale
gelene kadar çırpmaya devam edin. Sık sık durdurup kremanın kıvamını kontrol
edin.
Küçük bir bıçakla kalıptaki bisküvi tabanları gevşetin, sonra kalıpları çıkarın.
Kremayı tabanlara eşit paylaştırın ve üzerlerini altın çilekler ve frenküzümleriyle
süsleyin. Az pudra şekeri serpin.

Muzlu susamlı muffin
12 ADET İÇİN MALZEMELER
3 olgun muz, soyulup doğranmış 1 iri
yumurta
25 g
zeytinyağı 25
g akçaağaç
şurubu
1 çk karbonat 1/2 çk
tarçın
15 g çiya
30 g çiğ susam
tohumu veya keten tohumu
100 g yoğurt
1/2 çk deniz
tuzu
150 g yumuşak yulaf ezmesi
SÜSLEME
Süsleme için susam
1 muffin kabına kağıt kalıplar koyun.
Fırını 180°C'ye ısıtın (normal fırın).
Pişirme süresi: 25
dakika MultiBlade

Muz parçalarını yumurta, zeytinyağı ve şurupla birlikte hazneye koyup 2 hızda
kısaca karıştırın. Karbonat, tarçın, susam ve çiya tohumu, yoğurt ve deniz tuzunu
ekleyip 2 hızda kısa kısa çalıştırarak harmanlayın.
Yulaf ezmesini ayrı bir kaseye koyun, muzlu karışımı ekleyip lastik spatula ile iyice
karıştırın.
Karışımı kağıt kalıplara eşit bölüştürün, üzerlerine az susam serpin ve ısıtılmış
fırında pişirin. Tel ızgarada soğumaya bırakın.

Çilek, gevrek, krema
2-3 KİŞİLİK MALZEMELER
500 g çilek, yıkanıp kurulanmış ve doğranmış 50 g şeker
GEVREK
2 iri yumurtanın akı
60 g pudra şekeri
90 g böreklik un (405 tip)
1 tutam deniz
tuzu
KREMA
180 g soğuk krema
60 g süzme yoğurt veya çiğ krema
pudra şekeri

15 g

İki tepsiye pişirme kağıdı koyun.
Fırını 200°C'ye ısıtın (turbo fırın).
Hamurun dinlenme süresi: 30 dakika, pişirme süresi: 810 dakika

MultiBlade, yumurta teli

Çilekleri bir kasede şekerle karıştırıp bir kenara ayırın.
Gevrekler için yumurta aklarını şekerle birlikte hazneye koyun, MultiBlade'i
kullanarak 1 hızda kısaca çırpın. Unu tuzla karıştırın, yumurta akına ekleyip 2 hızda
45 saniye iyice karıştırın. Hamuru 30 dakika dinlendirin, sonra tekrar karıştırın.
Hazneyi temizleyip kurulayın, çırpma telini takın ve ikisini birden soğutun.
Pişirme kağıdının üzerine 12 cm çapında daireler çizin, kağıdı ters çevirip dairelerin
içine ince bir kat halinde hamur koyun. Tepsileri teker teker pişirip soğumaya
bırakın.
Kremayı süzme yoğurt-çiğ krema ve pudra şekeriyle birlikte hazneye aktarıp 1
hızda 20 saniye karıştırın, sonra hızı 2'ye çıkarın ve krema şeklini koruyana kadar
çırpmaya devam edin. Sık sık durdurup kıvamını kontrol edin.
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İki tip mayonez
DOĞAL MAYONEZ MALZEMELERİ
75 g UHT süt
30 g ballı
hardal
Deniz
tuzu ve
karabiber
200 g bitkisel yağ
1–2 yk taze limon suyu veya hafif balzamik
sirke

Çırpma teli

Tüm malzemeler oda sıcaklığında olmalıdır. Süt, hardal, deniz tuzu ve
karabiberi hazneye koyup 1 hızda karıştırın. Üstteki delikten yağı eklerken 2
hızda karıştırın, sonra limon suyuyla tatlandırın. Sızdırmaz kavanozda dolapta
saklandığı takdirde UHT sütle aynı raf ömrüne sahip olacaktır.

SAFRANLI MAYONEZ (ROUILLE) MALZEMELERİ
100 g haşlanmış ılık patates
2–3 yk patates haşlama suyu
1 yk limon suyu veya hafif
balzamik sirke
1 diş sarımsak
1 g toz
safran
1 tutam
pulbiber
Deniz
tuzu
1 orta boy yumurtanın
100–110 g
sarısı
bitkisel yağ
MultiBlade

Patates, haşlama suyu, limon suyu, sarımsak, safran, pulbiber ve tuzu
hazneye koyup kısa kısa basarak karıştırın. Yumurta sarısını koyup karıştırın,
sonra üstteki delikten yağı eklerken 2 hızda karıştırmaya devam edin.
Mayonezi sızdırmaz kavanozda dolapta 4–5 gün saklayabilirsiniz.

Mutfak robotu
için 17 tarif

Salatalık ve haşhaş
tohumlu
salata
2 KİŞİLİK MALZEMELER
450 g salatalık
70 g
soğan, soyulup ikiye bölünmüş
30 g elma sirkesi
De
niz tuzu,
karabiber
15 g ayçiçeği yağı veya haşhaş tohumu yağı
10 g haşhaş tohumu, yağsız tavada kavrulup soğutulmuş Orta
kalınlıkta dilimleme/doğrama diski (dilim tarafı)

Salatalıkları yıkayın, kurulayıp uzunlamasına ikiye bölün. Bir kaşıkla içindeki
çekirdekleri çıkarın.
Salatalık ve soğanları, diskin dilimleme tarafını kullanarak 2 hızda parçalayın ve
bir kenara ayırın.
Elma sirkesi, deniz tuzu ve biberi ekleyip karıştırın, sonra yağı koyup iyice
karıştırın. Kavrulmuş haşhaş tohumlarını ekleyip son kez karıştırın.
Sayfa 82'deki tarife göre yapılmış taze ekmekle servis edin.

Flammkuchen (çıtır pizza)
2 KİŞİLİK MALZEMELER
HAMUR
200 g böreklik un (550 tip)
1/2 tutam rafine deniz tuzu
20 g kanola veya ayçiçeği
100 g su
yağı
KREMA
200 g az yağlı
quark
200
g çiğ krema
2 orta boy yumurta sarısı
20 g kanola veya ayçiçeği
yağı
20 g böreklik un
2 büyük tutam deniz
tuzu
2 büyük tutam
pul biber
ÜSTÜ İÇİN
400 g taze soğan, yıkanıp doğranmış
Hafif yağlı cam kase, streç film
2 fırın tepsisi ve kesilmiş pişirme kağıdı
Fırını ve tepsileri 250°C'ye gelene kadar en az 30 derece ısıtın (turbo fırın).
Mayalanma süresi: 60 dakika, pişirme
süresi: 12-14 dakika

MultiBlade

Hamur malzemelerini hazneye koyup 2 hızda kısa bir süre karıştırarak hamur haline
getirin. Sonra hamuru unsuz bir yüzeyde ellerinizle yoğurun, hafif yağlanmış cam
kaseye koyun, streç filmle kapatıp 1 saat mayalanmaya bırakın.
Krema malzemelerinin tümünü karıştırın.
Hamuru iki parçaya bölüm her birini bir parça pişirme kağıdı üzerinde incecik açın.
Kremayı iki hamura eşit paylaştırın. Üstüne taze soğanları serpin, pişirme
kağıdından tutarak pizzaları sıcak tepsilere alın ve kızarıp çıtır olana kadar pişirin.

Adaçayı ve sarımsaklı makarna
2-3 KİŞİLİK MALZEMELER
MAKARNA HAMURU
200 g durum buğdayı/Farina di Grano
Duro 90 g soğuk su
10 g zeytinyağı
2 g rafine deniz tuzu
4–6 diş sarımsak, soyulup
40–50 g
dilimlenmiş
zeytinyağı
Deniz tuzu
8–10
adaçayı yaprağı
Makarna yapma aleti
veya merdane Streç
film
Hamurun mayalanma süresi: 60 dakika
MultiBlade

Hamurun tüm malzemelerini hazneye koyun. Önce 1 hızla başlayın, 2'ye çıkarıp bir
dakika karıştırın. Hamur ilk başta sert ve kırıntılı görünecektir. Karışımı unsuz
çalışma yüzeyine alıp elinizle biraz yoğurun. Hamuru top haline getirin, üzerine bir
çarpı atın, küçük bir cam kaseye koyup streç filmle kapatarak 1 saat dinlenmeye
bırakın.
Hamuru 6-7 kalınlığa gelene kadar makarma yapma makinesinden geçirin veya
merdaneyle ince açın. Makarna hamurunu 1,5 cm kalınlıkta şeritlere kesin.
Büyük bir tavayı orta ateşe koyup sarımsağı zeytinyağında tuzla çevirin, sonra
adaçayını ekleyip biraz daha pişirin ve adaçayını çıkarın.
Makarnayı kaynar suya atıp yüzeye çıkana kadar haşlayın, kevgirde süzün, kısa bir
süre tavada sote edip adaçayıyla servis edin.

Havuç çorbası
4 KİŞİLİK MALZEMELER
400 g soyulmuş havuç
100 g soğan, soyulup ikiye
bölünmüş 30 g
hindistancevizi yağı
1 l havuç suyu (hazır)
1/2 yk bal
Deniz tuzu
Çorbayı karıştırmak için el
blenderi Dilimleme diski

Havuç ve soğanları, diskin dilimleme tarafını kullanarak parçalayın.
Hindistancevizi yağını büyük bir tavada ısıtıp havuç ve soğan karışımını 2-3 dakika
soteleyin. Havuç suyunu, bal ve deniz tuzunu ekleyin, kaynatın ve 15–18 dakika
orta ateşte pişirmeye devam edin.
Çorbayı 15 dakika beklettikten sonra el blenderiyle pürüzsüz olana kadar karıştırın.
Çorbayı tekrar kaynatıp kapaksız olarak 5 dakika pişirin, zevkinize göre tatlandırın
ve sıcak servis edin.
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Vejetaryen sarma börek
8 ADET İÇİN MALZEMELER
150 g havuç
150 g brokoli
150 g kabak
60 g kapya biber
60 g yumuşak
yulaf ezmesi
12 nane yaprağı, doğranmış
Deniz tuzu
Pulbiber
8 üçgen parça yufka veya 8 adet Çin böreği
hamuru Kızartma için 1 l kokusuz yağ
SERVİS İÇİN
Tatlı soya sosu
Ketjap Manis (tatlı ve acı sos, hazır)

Orta

kalınlıkta dilimleme/doğrama diski

Sebzeleri yıkayıp kurulayın. Havuç, brokoli ve kabağı diskin doğrama tarafıyla
rendeledikten sonra bir kaseye alın, diskin diğer yanını çevirip biberi dilimleyin.
Kapya biber, yulaf ve naneyi kasedeki sebzelere ekleyin, deniz tuzu ve pulbiberle
tatlandırıp karıştırın.
Sebzeleri, yufkaların alt kısmına eşit yaydıktan sonra yuvarlayarak börek
haline getirin.
Börekleri, ek yerleri aşağı gelecek şekilde 170–180°C'de bol yağda çıtır olana kadar
karıştırın, sonra kağıt havluya çıkarın.
Soya sosu ve tatlı acı sosla servis edin.
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Şeffaf erişte ve etli salata
4 KİŞİLİK MALZEMELER
120 g şeffaf
erişte (cam
80
erişte)
g kaju
2 kırmızı 1 sarı acı biber, yıkanıp ince doğanmış
2 diş sarımsak, soyulup ince doğranmış
15 g kabuksuz susam tanesi
400 g soğuk dana sokum eti, sinirleri çıkarılıp ufak
doğranmış
1 kırmızı ve 1 sarı tatlı biber, ikiye bölünüp
yıkanmış ve kurulanmış
15 g maydanoz
15 g nane
yaprağı
80 g Ketjap Manis (Endonezya soya
15 g susam yağı
sosu)
1 limon ve 1 misket limonunun suyu

Kızartma için 1/2 yk köpüğü alınmış
tereyağı

MultiBlade ve orta kalınlıkta

dilimleme/doğrama diski

Erişteleleri 5 dakika soğuk suda bekletin, süzün, ayrı bir kaseye alıp üzerine 1 litre
kaynar su dökün. 1 dakika bekletip sonra kevgirde süzün. Biraz soğuk suyla
durulayıp süzülmeye bırakın.
Mutfak robotuna MultiBlade bıçağı takıp kaju, sarımsak, acı biber ve susam
tohumlarını ufak taneler haline gelene kadar çekin, ayrı bir kaseye alın. Soğuk eti
2 parti halinde hazneye koyup MultiBlade ile kıyma haline getirin.
Köpüğü alınmış tereyağını tavada ısıtın, eti kıtır olana kadar tavada biraz çevirin,
sonra kaju karışımını ekleyip 1 dakika daha çevirin. Bir kenara ayırın.
Biberleri mutfak robotunun dilimleme diskiyle doğrulayıp şeffaf eriştelerle birlikte
büyük bir çanağa alın. Maydanoz ve naneyi yıkayıp kıyın, Ketjap Manis, susam yağı
ve limon sularıyla birlikte çanağa aktarın. Hepsini iyice karıştırın, sonra eti ekleyip
tekrar karıştırın.

Nohut köftesi
20 ADET İÇİN MALZEMELER
SÜSLEME
50 g turp
100 g yoğurt
1 demet tere
KÖFTE İÇİN
400 g yıkanıp kurulanmış
turp
Rafine deniz tuzu
1 kutu haşlanmış nohut (400 g), durulanıp süzdürülmüş
2 dal biberiye, yaprakları koparılıp kıyılmış
150 g yoğurt (tam yağlı)
1 orta boy yumurta
2 tutam pulbiber
100 g ekmek
kırığı
50 g mısır unu

Kızartma için 1 yk köpüğü alınmış
tereyağı

MultiBlade ve orta kalınlıkta

dilimleme/doğrama diski

Süsleme için 50 g turbu diskin dilimleme kısmıyla parçalayıp ayrı bir kaseye alın ve
bir kenara ayırın.
Diski çevirip köftenin turplarını rendeleyin, ayrı kaseye alıp tuzlayın, iyice karıştırıp
10 dakika bekletin.
Hazneyi temizleyin, MultiBlade'i takın, içine nohut, biberiye, yoğurt ve yumurtayı
ekleyip her şeyi kıvamlı bir karışım haline getirene kadar öğütün. Karışımı ayrı bir
kaseye alın, deniz tuzu ve pulbiberle tatlandırın. Rendelenmiş turpları, suyunu iyice
sıktıktan sonra ekmek kırığı ve mısır unuyla kaseye aktarın. Hepsini iyice karıştırın.
Varsa dondurma kaşığıyla 20 topak haline getirip elinizle yassıltın. Tavada orta
ateşte tereyağında 3–4 dakika kızartın.
Köfteleri turp dilimi, yoğurt ve tere ile süsleyin.

Lahana salatalı poşe yumurta
4 KİŞİLİK MALZEMELER
500 g beyaz lahana, yıkanıp iri parçalara ayrılmış
300
g havuç, yıkanıp kurulanmış, soyulmuş
1/2 çk rafine deniz tuzu
1 kırmızı elma, yıkanıp kurulanmış ve dörde bölünmüş
1 1/2 demet roka, yıkanıp temizlenmiş
SALATA SOSU
100 g yoğurt (tam yağlı)
75 g mayonez, 30 g taneli hardal 15 g
hafif balzamik sirke veya limon suyu
1–2 tsp akçaağaç şurubu, deniz
tuzu ve biber
YUMURTA
4 orta boy yumurta (oda sıcaklığında)
4 parça streç film (yaklaşık 20 cm uzunluğunda), yağ
Yemek sarma ipi, yuvarlak kalıp (11–12 cm
sürülmüş
Üstüne serpmek için zeytinyağı, deniz tuzu
çap)

Orta kalınlıkta dilimleme/doğrama diski

Lahanayı diskin dilimleme tarafıyla parçalayın, ayrı bir kaseye alın, diski çevirip
havuçları rendeleyin ve kaseye ekleyin. Tuz serpip iyice karıştırın, 30 dakika
bekletip suyunu iyice sıkın ve büyük bir çanağa aktarın. Elmayı diskin dilimleme
tarafıyla parçalayın, rokanın yarısını iri doğrayıp lahanalara ekleyin. Salata sosu
malzemelerini karıştırın, lahanalara ekleyin.
Orta genişlikte bir tencereyi ağzının 3 cm altına kadar su doldurun ve kaynatın.
Yağladığınız streç film parçalarını küçük bir kaseye koyun, içine birer yumurta
koyup ağzını iple bağlayın. İplerle her birinde 7 cm'lik bir fiyonk yapın. Fiyonkların
içinden bir tahta kaşık geçirip kaynar suyun içine, dibine değmeyecek şekilde
sallandırın. Yaklaşık 5 dakika, hafifçe sallayarak pişirin, sonra 2 dakika buzlu suda
bekletip streç filmi çıkarın.
Lahana salatasını yuvarlak kalıpla şekillendirin, yumurtayı tepesine oturtun ve roka
salatasının kalanını ekleyin. Üzerine zeytinyağı ve deniz tuzu serpin.
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Dana bonfile tartar
4 KİŞİLİK MALZEMELER
300 g soğuk dana bonfile, kuşbaşı doğranmış
kapari
1 yk kapari salamurası
1–2 yk barbekü
sosu 1/2 çk tatlı toz
kırmızıbiber
1 yk zeytinyağı
Deniz tuzu,
karabiber

1 yk

KITIR EKMEKLER
50 g zeytinyağı
2–3 dal biberiye, yaprakları koparılıp kıyılmış
4 dilim tost ekmeği, kenarları çıkarılıp şeritlere bölünmüş
SÜSLEME
1 kırmızı ve 1 turuncu acı biber, ince
1 yk kapari
doğranmış

Yuvarlak kurabiye kalıbı (7-9 cm
çap)

MultiBlade

Eti kapariyle ve kapari suyuyla birlikte hazneye koyup Pulse/On düğmesine basın.
İstediğiniz kıvamı elde edene kadar kısa aralıklarla öğütmeye devam edin. Kalan
malzemeleri ekleyip kısaca karıştırın. Eti ayrı bir kaseye alıp soğutun.
Ekmekler için ayırdığınız zeytinyağını biberiyeyle karıştırın, ekmekleri de içine atıp
her taraflarını yağa bulayın, sonra sıcak tavada orta ateşte her tarafları kızarana
kadar pişirin.
Yuvarlak kalıpla tartarı 4 tabağa bölüştürün, biberler, kapari ve ekmeklerle
süsleyin.

Izgara peynirli sandviç
4 KİŞİLİK MALZEMELER
150 g soğuk çedar peyniri
200 g çiğ krema
20 g ekmek kırığı
2 yk karışık donuk otlar
1 tutam deniz
tuzu
4 büyük dilim sandviç ekmeği
SÜSLEME
10–12 çeri domates, yıkanıp ikiye bölünmüş
8–12 siyah zeytin, çekirdeği çıkarılıp
4–6 yeşil zeytin, çekirdeği
doğranmış
çıkarılıp ikiye bölünmüş
1/2 demet tere Birkaç
yaprak roka
Birkaç parça karpuz (dekoratif kesilmiş)
Fırını 200°C'ye ısıtın (turbo fırın).
Fırın tepsisine pişirme kağıdı koyun.
Pişirme süresi: 14-16 dakika
MultiBlade ve Orta kalınlıkta dilimleme/doğrama diski

Peyniri diskin doğrama tarafıyla rendeledikten sonra bir kaseye alın.
MultiBlade'i takın ve peynir, çiğ krema, ekmek kırığı, donuk otlar ve biraz deniz
tuzunu hazneye koyun. Tümünü 2 hızda 1-2 dakika karıştırın.
Peynirli karışımı sandviç ekmeklerine, kenarlarına kadar ulaşacak şekilde, eşit
olarak sürün. Çeri domates ve zeytinle süsleyip dilimleri fırına atın ve üstleri
kızarana kadar pişirin.
Tere, roka ve karpuzla süsleyip bir yeşil salata eşliğinde servis edin.
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Tavuklu toplar ve pilav
4 KİŞİLİK 20 PARÇA İÇİN MALZEMELER
200 g basmati
pirinci
Deniz tuzu
600 g soğuk tavuk eti, kuşbaşı doğranmış
1 kırmızı ve 1 yeşil acı biber, yıkanıp ince doğranmış
SUYU
2 l su
1 kabuklu pembe soğan, dörde
bölünmüş 1/2 limon veya misket
limonu suyu
20 g zencefil, küçük doğranmış
SOS
300 g hindistancevizi sütü
Topların pişme suyundan 60 g
1/2 çk
rendelenmiş taze zencefil
SÜSLEME
Hindistancevizi patlağı, tuzsuz yerfıstığı, susam MultiBlade

Pirinci iki kez soğuk suda yıkayın, süzdürün ve iki katı suyla tencereye koyup
kaynatın. Hafif tuzladıktan sonra kısık ateşte 10 dakika pişirin, sonra kapağını
kapatıp 5 dakika demlendirin.
Tavuklu topların pişirileceği suyu yapmak için malzemelerini geniş ve alçak bir
tencereye koyun, kapağı kapalı olarak kaynatın. 2 dakika pişirip deniz tuzuyla
tatlandırın. Tavuğun yarısını, kırmızı ve yeşil acu biberlerin yarısıyla birlikte hazneye
koyun ve Pulse/On düğmesine kısa kısa basarak çekin. Karışımı ayrı bir kaseye alın,
kalan tavuk ve biberlerle işlemi tekrarlayın. Karışımı 20 eşit parçaya bölün ve
ellerinizi ıslatarak yuvarlayın. Kaynamakta olan suya atın, kapağı kapalı olarak kısık
ateşte 10 dakika pişirin. Ateşten alın ve 5 dakika bekletin.
Sosu için, hindistancevizi sütünü pişme suyuyla ve zencefille kaynatıp 5 dakika
pişmeye bırakın. Deniz tuzuyla tatlandırın. Topları hindistancevizi patlağı ve
fıstıklarla birlikte sosun içine dizin ve üzerlerine susam serpin.
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Sebzeli patates sote
2-3 KİŞİLİK MALZEMELER
600 g küçük patates (salatalık), yıkanmış
1 yk köpüğü alınmış tereyağı
200 g soğan, soyulup ikiye bölünmüş
2-3 diş sarımsak, soyulup ince
dilimlenmiş Deniz tuzu ve karabiber
SEBZELER
100 g kırmızı soğan,
soyulmuş
Deniz
tuzu
150 g bezelye
150 g iç bakla
150 g çalı fasulyesi
VİNEGRET
30 g beyaz balzamik
sirke 25 g ballı hardal
30 g bitkisel yağ
1 çk akçaağaç
şurubu
Deniz
tuzu ve karabiber

Orta kalınlıkta dilimleme/doğrama diski

Patatesleri mutfak robotunda dilimledikten sonra, geniş ve sıcak bir tavada, köpüğü
alınmış tereyağında 10 dakika, gevrek olana kadar kızartın. Soğanları diskin
dilimleme tarafıyla parçalayıp sarımsaklarla birlikte patateslere ekleyin. Deniz tuzu
ve biberle tatlandırıp 5-8 dakika daha pişirin.
Sebzeler için, diskin dilimleme kısmıyla kırmızı soğanları parçalayın, ayrı bir kaseye
alıp hafifçe tuzlayın.
Diğer sebzeleri sırayla önce kaynar suya daldırın, sonra buzlu suda soğutup
kevgirde süzün. Baklaların dış kabuğunu soyun.
Vinegret malzemelerinin tümünü karıştırın. Patatesleri sebzelerle birlikte tabağa
alıp vinegret ile süsleyin.

Akdeniz usulü taze makarna
4 KİŞİLİK MALZEMELER
MAKARNA
2 büyük yumurta
150 g süt veya tahıl sütü
125 g böreklik un (405 tip)
125 g durum buğdayı irmiği
Rafine deniz tuzu, karabiber ve
muskat
SÜSLEME
2 taze soğan, yıkanıp kurulanmış ve ince
dilimlenmiş
20 fesleğen yaprağı, kıyılmış
60–80 g sert İtalyan peyniri, yaprak kesilmiş
Makarna presi veya eleği
İçi buzlu su dolu 1 büyük
çanak
Kızartma için 40 g
zeytinyağı
Hamurun mayalanma süresi: 30 dakika
Hamur bıçağı

Hamuru yapmak için yumurtayla sütü hazneye koyup 1 hızda karıştırın. Un, durum
irmiği, biraz deniz tuzu, karabiber ve muskatı harmanlayıp 1 hızda çalıştırmaya
devam ederken kaşık kaşık ekleyin. Hamuru 2 hızda 45 saniye karıştırdıktan sonra
30 saniye bekletin, ardından tekrar karıştırın.
Büyük bir tencereyi dörtte üçüne kadar su doldurup kaynatın, deniz tuzu atın ve
makarna hamurunu kalıptan ya da elekten geçirerek 2 parti halinde suya atın. Su
yüzüne çıkar çıkmaz delikli kepçeyle buzlu suya çıkarın. Kalan hamuru da pişirin.
Makarnaları süzülmesi için kevgire aktarın.
Zeytinyağını orta ateşte ısıtıp makarnaları içine atın, mümkünse sadece tavayı
çevirerek kızartın. Ardından taze soğan, fesleğen yaprağı ve peynirle servis edin.
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Meyveli sufle
4 ADET İÇİN MALZEMELER
SÜSLEME
250 g frenk üzümü, sapları
alınmış 50 g pudra şekeri
Nane yaprakları ve küçük gül yaprakları
HAMURU
3 orta boy
yumurta
1/4 çk deniz
tuzu
1 tutam tarçın
250 g süt
25 g akçaağaç şurubu
150 g böreklik un (405 tip)
1 çk köpüğü alınmış tereyağı, dörde ayrılmış
4 adet döküm sufle kabı (çap 12 cm) Fırını
sufle kaplarıyla birlikte 25 dakika,
220°C'ye gelene kadar ısıtın (turbo fırın).
Hamurun dinlenme süresi: 10 dakika, pişirme süresi: 15-17
dakika Hamur bıçağı

Süsleme için, frenk üzümlerini pudra şekeriyle karıştırıp dinlenmeye bırakın.
Hamur için yumurtaları tuz, tarçın, süt ve akçaağaç şurubuyla mutfak robotuna alıp
1 hızda iyice karıştırın. Unu tepesindeki delikten kaşık kaşık ekledikten sonra 1
hızda 2 dakika daha karıştırın. Hamuru 10 dakika dinlendirin, sonra tekrar karıştırın.
Tereyağını dört sufle kabına paylaştırın, hemen ardından kapları hamur ile eşit bir
şekilde doldurun. Sonra fırının kapağını hemen tekrar kapatın. Sufleleri 15–17
dakika pişirdikten sonra frenküzümü, nane ve gül yapraklarıyla süsleyin.
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Elmalı milföy
4 KİŞİLİK MALZEMELER
700 g yumuşak tatlılık elma (4–5
300 g elma
adet)
kompostosu
1 yk limon suyu
50 g şeker
25 g mısır unu
1 paket milföy hamuru (275 g), buzdolabından
yumurta sarısı, 1 yk soğuk su ile çırpılmış

1

Fırın tepsisine pişirme kağıdı koyun.
Fırını 200°C'ye ısıtın (normal fırın).
Pişirme süresi: 40-45 dakika
Orta kalınlıkta
dilimleme/doğrama diski

Elmaları yıkayın, soyup çekirdeklerini çıkartın, diskin dilimleme tarafıyla parçalayın.
Elma dilimlerini ayrı bir kaba koyup üzerine elma kompostosu, limon suyu ve şekeri
ekleyin, iyice karıştırıp bekletin. Hamura doldurmadan hemen önce bir kevgire
boşaltın, suyunu süzüp mısır unuyla karıştırın.
Hamuru kağıdın üzerine açın, uzunlamasına tezgaha koyun, pişirme kağıdından 10
cm genişliğinde bir şeridi uzunlamasına ortasına yerleştirin ve açıkta kalan
hamurları 2 cm'lik şeritler halinde dilimleyin. Ortadaki kağıt şeridi kaldırın, hamurun
üzerine pişirme kağıdı koyun, sonra hamuru ters çevirip altındaki kağıdı dikkatle
çıkarın. Ortasına elmalı karışımı koyun, hamurun üzerine biraz yumurta sarısı
sürün, iki ucunu içeri katlayın, sonra şeritleri çapraz olarak birbirinin üzerine
kapatın. Üzerine de yumurta sürüp önceden ısıtılmış 180°C fırında 40–45 dakika,
kızarana kadar pişirin.

Kolay otlu ekmek
1 ORTA BOY EKMEK İÇİN MALZEMELER
HAMUR
250 g böreklik un (550
tip) 4 g kuru maya
25 g karışık donuk
otlar 6 g rafine deniz
tuzu
150 g ılık su 10 g
zeytinyağı
Bir ekmek kalıbının (20 x 10 cm) dibine
pişirme kağıdı yerleştirin. Fırını 230°C'ye
gelene kadar en az 30 derece ısıtın (turbo
fırın).
Mayalanma süresi: 60 dakika, pişirme süresi: 25-28 dakika
Hamur bıçağı

Unu maya, otlar ve deniz tuzuyla birlikte hazneye koyup 1 hızda kısaca karıştırarak
harmanlayın.
Sonra tepedeki delikten suyu dökerken robotu 1 hızda 45–60 saniye çalıştırın.
Önemli: Karıştırırken 1 hızı geçmeyin.
Sonra hamuru tezgahta ellerinizle yoğurun, şekil verip hazırlanmış ekmek kalıbına
koyun, üzerine biraz un serpip 1 saat mayalanmaya bırakın.
Ardından ısınmış fırında üstü kızarana kadar pişirin ve tel ızgarada soğumaya
bırakın.
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Körili susamlı gevrek
24 ADET İÇİN MALZEMELER
60 g siyez unu 70 g
50 g
ayçekirdeği
yulaf gevreği 40 g
kepek
25 g keten tohumu
50 g susam tanesi, ayrıca serpmek için 2 yk
1 çk kurutulmuş Provence otları
1 tepeleme çay kaşığı köri
1 tutam kimyon
tozu
6 g rafine deniz
25
tuzu
g zeytinyağı
220 g kaynar su
Fırını 160°C'ye ısıtın (turbo fırın). İki adet
pişirme kağıdına biraz yağ sürün.
Hamurun mayalanma süresi: 15 dakika, pişirme süresi: 80-90 dakika
Hamur bıçağı

Hamur bıçağını takıp tüm malzemelmeri hazneye koyarak 1 hızda kısaca karıştırın.
Sonra 2 hızda bir dakika kadar karıştırmaya devam edin.
Hamuru 15 dakika beklettikten sonra, merdaneyle yağlı tarafları içe bakan 2 kat
pişirme kağıdı içinde ince bir şekilde açın. Hamurun normal bir pişirme tepsisi
büyüklüğünde olması gerekir. Hamuru kağıtla pişirme tepsisine koyup üstteki
yaprağı alın. Üzerine susam serpin. 30 dakika pişirin, sonra tepsiyi fırından çıkarıp
sıcaklığı 60°C'ye düşürün.
Kağıdı tepsiden alıp gevreği büyük bir bıçakla parçalara ayırın. Tekrar fırına sürün
ve 60°C'de 40 dakika soğumaya bırakın. Ardından kesilmiş parçaları birbirinden
ayırın, tepsiye dağınık vaziyette koyun ve 10–20 dakika daha kurutun. Gevreklerin
tamamen kurumasına dikkat edin.
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Su Vössing
mutfak sanatçısı

1991 yılında Michelin yıldızı alan Su Vössing, o tarihte Almanya'nın
en genç Michelin yıldızlı şefiydi. Bu onura giden ilk adımlarını,
Philippe Jorand'ın altında kısım şefi olarak çalıştığı Münster'de atan
Vössing, ardından Paris'e giderek Jean-Michel Bouvier'nin suşefi
olarak görev yaptı. Otantik lezzetlere dair tutkusunu ve kabiliyetini
ilk keşfeden Alain Senderens oldu ve üç yıldızlı Lucas Carton adlı
restoranında sadece üç hafta çalıştıktan sonra Vössing'i sos
şefliğine terfi ettirdi. Bunun ardından yine ünlü Brasserie La
Coupole restoranına geçen Vössing, bir vardiyada hazırladığı
800'den fazla yaratıcı mutfak eseriyle Parisli gurmeleri mest etti.
Almanya'ya dönen Vössing, Bonn'daki Le Marron restoranda
çalışırken Michelin yıldızını kazandıktan sonra, Köln'e geçerek La
Société adlı restoranda mütevazı fakat zarif yiyecekler hazırlamayı
sürdürdü. Ardından okyanusu aşıp Florida'daki Café Europa'da chef
de cuisine olarak görev yapan Vössing, Yeni Dünya'ya ata
yurdunun lezzetlerini tekrar hatırlattı.
Bu kadar profesyonel uğraşının arasında, Almanya'nın VOX
televizyon kanalında yayınlanan "Kochduell" adlı yemek
yarışmasını da sunan Vössing, anlık yaratıcılığını ve her ne yaparsa
yapsın eğlenebilme becerisini televizyon başındakilere de yaşattı.
Çalışmalarına, bir süre Düsseldorf'ta kendi lokantasını işleterek ara
verdi. Bugün ise, çok başarılı ve ödüllü yemek kitaplarının yazarı
ve sevilen bir televizyon sunucusu (ZDF, WDR, 3sat kanallarında
"Küchenschlacht"), podcast konuşmacısı ve ürün elçisi olarak
yılların birikimini başkalarıyla paylaşmaya ve çeşitli mecralarda
ürün tanıtımları gerçekleştirmeye odaklanıyor.
Gerek mutfak dünyasında gerek medyada çok tanınan, bilinen ve
sevilen bir kişilik olan Su Vössing, ortaya çok farklı bir imaj koyar.
Yemeğe yaklaşımında kolay, lezzetli ve sağlıklı tariflere
odaklanmasıyla, gösterişten ve yüzeysellikten uzak olan yalın
karakterini sergiler.
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Künye
Bir Su Vössing GmbH yapımı. KitchenAid
Europa Inc. için özel hazırlanmıştır.
Tarifler Su Vössing
Metin Su Vössing ve Bui Vössing
Tabak sunumu: Su Vössing
Fotoğraflar: Bui Vössing
Düzelti: Ulrike Zielke (diyetisyen)
dizgi: Bui Vössing
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