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A BIZTONSÁG AZ ELSŐ HELYEN

Tisztában vagyunk vele, milyen fontos a biztonság, ezért a kezdeti 
ötlettől magáig a gyártásig ügyelünk az Ön biztonságára. De kérjük, 
az árammal működő eszközök használatánál legyen óvatos és tartsa 
be a következő utasításokat:

A GR 8030 KONTAKTGRILLEL KAPCSOLATOS FONTOS BIZTONSÁGI 
UTASÍTÁSOK

VIGYÁZAT!
A KÉSZÜLÉK ÜZEMBE HELYEZÉSE UTÁN A FELSŐ 
BURKOLAT ÁTMELEGSZIK. NE ÉRINTSE A FORRÓ 
FELÜLETEKET. A FELSŐ BURKOLAT FELEMELÉSÉHEZ 
KIZÁRÓLAG A FOGANTYÚT HASZNÁLJA! A KÉSZÜLÉK 
KIKAPCSOLÁSA UTÁN A FELSŐ BURKOLAT MÉG EGY 
IDEIG FORRÓ LESZ. MINDEN EGYÉB MŰVELET ELŐTT 
HAGYJA KIHŰLNI A KÉSZÜLÉKET. AMENNYIBEN A BŐRE 
A FORRÓ FELÜLETTEL ÉRINTKEZIK, ÉGÉSVESZÉLY 
FENYEGET!

• Üzembe helyezés előtt olvassa 
el valamennyi utasítást, és az 
útmutatót tegye el későbbi 
használatra.

• Az első használat előtt 
távolítson el a készülékről 
minden csomagolást, 
reklámmatricát és címkét.

• A kontaktgrill készüléket ne 
tegye a munkalap vagy asztal 
szélére. 

• Győződjön meg róla, hogy 
a felület, amelyen a készüléket 
elhelyezi, egyenes, tiszta és 

száraz.
• A kontaktgrillt ne állítsa forró 

gáz- vagy villanytűzhelyre, 
vagy annak közelébe, sem 
olyan helyre, ahol forró csőhöz 
érhet.

• A kontaktgrill használata során 
hagyjon elegendő helyet 
a levegő szabad áramlásának 
minden oldalról.

• A kontaktgrillt ne használja 
falak, polcok, függönyök vagy 
egyéb gyúlékony tárgyak 
közelében vagy alatt.
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• Ez a kontaktgrill nem alkalmas 
időzítővel vagy különálló 
távirányítóval való használatra.

• A kontaktgrillt ne használja 
olyan felületen, amely 
a hőtől megsérülhet. • 
Amennyiben ilyen felületen 
fogja használni, helyezzen alá 
hőálló alátétet.

• Használat előtt győződjön meg 
róla, hogy a kontaktgrill jól van 
összeállítva. 

• Legyen óvatos, amikor 
a kontaktgrill felső lapjának 
magasságát állítja be.

• Működés közben ne hagyja 

felügyelet nélkül a készüléket.
• Semmit ne tegyen 

a kontaktgrill felső lapjára, 
ha le van csukva, ha éppen 
működik, ha elteszi.

• Ha nem használja 
a kontaktgrillt, vagy tisztítani, 
áthelyezni vagy elrakni 
készül, először mindig húzza 
ki a hálózati csatlakozót, és 
hagyja kihűlni. 

• A külső felületet és a grillező 
lapokat tartsa tisztán. 
Pontosan tartsa be az ápolásra 
és a tisztításra vonatkozó 
utasításokat.

FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK MINDEN ELEKTROMOS 
KÉSZÜLÉK HASZNÁLATÁHOZ

• Használat előtt teljesen tekerje 
le a tápkábelt.

• Se a tápkábelt, se a csatlakozót, 
se a készüléket ne tegye vízbe 
vagy más folyadékba.

• Ne hagyja, hogy a tápkábel az 
asztal vagy munkalap szélén 
lógjon, forró felülethez érjen 
vagy összetekeredjen.

• Rendszeresen ellenőrizze, 
nem sérült-e meg a tápkábel, 
a csatlakozó vagy maga 
a készülék. Sérülés esetén 
azonnal szüntesse be 

a készülék használatát, és 
adja be vizsgálat, javítás vagy 
a sérült alkatrész cseréje 
céljából a legközelebbi 
szakszervizbe, hogy elkerülje 
veszélyes helyzet kialakulását. 

• A tisztítást leszámítva 
bárminemű karbantartást csak 
szakszerviz végezhet. 

• A készülék csak háztartási 
használatra való. Ne használja 
a készüléket más célra, 
mint amire tervezték. Ne 
használja mozgó gépkocsiban 
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vagy hajón. Ne használja 
a szabadban.

• A biztonság érdekében 
az elektromos készülékek 
használatakor ajánlott 
áramvédő (védőkapcsoló) 

telepítése. Az áramkörbe, 
amelyhez a készülék 
csatlakozik, ajánlott áramvédőt 
telepíteni 30 mA-t túl nem lépő 
maradékáram kapacitással. 
Kérje ki villanyszerelő tanácsát.

FIGYELMEZTETÉS: FORRÓ FELÜLET
A FÉMFELÜLET A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA SORÁN 
FELMELEGEDHET. 

• Ez a készülék nem alkalmas 
arra, hogy kisgyerekek vagy 
fogyatékkal élő személyek 
felügyelet nélkül használják.

• A kisebb gyerekeknek 
felügyelet alatt lenniük, hogy 
a berendezéssel ne játszanak.

• Ezt a berendezést csak 8 
évnél idősebb gyerekek 
használhatják és olyan 
csökkent fi zikai, szellemi 
vagy mentális képességű 
személyek, akik felügyelet alatt 
vannak, vagy ismertették velük 
a berendezés biztonságos 
használati módját és 
tisztában vannak az esetleges 
veszélyekkel. 

• Gyerekeknek tilos 
a berendezéssel játszani.

• A felhasználói karbantartást 
és tisztítást gyerekek nem 
végezhetik, ha nem idősebbek 
8 évnél és nincsenek felügyelet 
alatt. 

• A 8 évnél fi atalabb gyerekeket 
tartsa távol a készüléktől és 
a vezetékektől.

ŐRIZZE MEG EZEKET AZ UTASÍTÁSOKAT
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Ismerkedjen meg 
Catler készülékével



A. Nemesacél felület öntött fogantyúval
B. Öntött aluminiumlapok 

tapadásmentes felülettel
 A karcolásnak ellenálló Quantaniummal™ 

dúsított titánborítással; csökkentik 
a sütéshez szükséges olaj mennyiségét.

C. Kivehető lapok, mosogatógépben 
moshatók

 A sima lap alkalmas tojás- és 
palacsintakészítéshez, a bordázott lap 
steakhús készítéséhez.

D. Gomb az alsó lap kioldásához
 Az alsó sima grill-lap egyszerű és 

kényelmes kivételéhez. Minden 
lap kioldásához külön gomb áll 
rendelkezésre, így egyszerűen tisztíthatja, 

vagy szükség esetén egymás között 
cserélheti őket.

E. Beépített kivehető tálca a lecsepegő 
húslé és a zsír felfogására

 Felfogja a felesleges zsiradékot, így 
egészségesebb élelmiszereket készíthet. 
Egyedi kivitelezésének köszönhetően 
a grillsütő szétnyitása esetén is felfogja 
a húslét és a zsiradékot mindkét lapról.

F. 30-perces időzítő hangjelzéssel
 A gomb közepének megnyomásával 

aktiválhatja a visszaszámlálást.
G. Gomb a hőmérsékleti mértékegység 

átkapcsolásához
 Átkapcsolja a hőmérséklet mértékegységét 

Celsius és Fahrenheit fok között.
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ISMERKEDJEN MEG CATLER KÉSZÜLÉKÉVEL

Szétnyitott BBQ 
grillsütő
Megfelelő nagyságú 
felület a grillezéshez, 
mindkét lapon egyszerre.
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H. LCD-kijelző
 Kétféle háttérvilágítás - kék 

háttérvilágítás (készenléti üzemmód) és 
narancssárga háttérvilágítása (melegítés/
kész).

I. A hőmérséklet beállítása (160°C – 
230°C)

 Beállítható lehetőségek: LOW (alacsony 
hőmérséklet), PANINY (szendvics vagy 
panini sütése) és SEAR (hús készítése).

J. Rekesz a tápkábel tárolására
 A grillsütő alsó részében található.
K. Az alsó grill-lap dőlésszögének 

beállítása
 Beállíthatja az alsó lap dőlésszögét 

a felesleges zsiradék könnyebb 
lecsepegése érdekében, vagy 
vízszintesen hagyhatja tojás vagy 
palacsinta készítésekor.

L. Többcélú csúsztatható kapcsoló
 A felső grill-lap magasságának 

beállítására törékeny ételek készítésekor; 
a grill-lapok lezárására a függőleges 
helyzetben történő tároláskor; a grillsütő 
szétnyitására BBQ-sütővé.

M. A grillsütő BBQ-sütővé történő 
szétnyitásának grafi kus ábrázolása

N. A felső grill-lap magassága 
beállításának jelölése

 A felső grill-lap magasságának beállítása 
segít a felső lap súlyának csökkentésében 
törékeny vagy csőben sült ételek 
készítésekor.

O. Fül a felső grill-lap kiegyenesítéséhez
 Beépítve a felső grill-lapba, a felső grill-

lap kiegyenesítésére szolgál.
P. Gomb a felső lap kioldásához
 A felső bordázott grill-lap egyszerű és 

kényelmes kivételéhez.

A grillsütő automatikus kikapcsolás 
funkcióval rendelkezik 1 óra tétlenség után.

ELEMENT IQ™ ÉRZÉKELŐ
A szenzorok érzékelik a hőmérséklet 
ingadozását a grill-lap felületén, és 
a hőáram gyors növelésével kiegyenlítik 
a hőmérsékletet az ingadozás helyén, hogy 
a beállított hőmérséklet gyorsan helyreálljon. 
A 2400W-os süllyesztett fűtőelemek 
biztosítják a beállított hőmérséklet 
állandóságát a gyors elkészítés érdekében, 
ezzel csökkentik a grillsütő előmelegítésének 
idejét.
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Új Catler 
készülékének 
összeállítása



12 CATLER KÉSZÜLÉKÉNEK ÖSSZEÁLLÍTÁSA

A GRILLSÜTŐ ELŐKÉSZÍTÉSE HASZNÁLAT 
ELŐTT

1. Az első használat előtt a készülékről 
távolítsa el az összes reklám- és 
öntapadós címkét.

2. Törölje le a grill-lapokat és a csepptálcát 
egy enyhén megnedvesített puha 
törlőronggyal. Törölje szárazra.

3. Ügyeljen rá, hogy a csepptálca 
megfelelően legyen behelyezve 
a grillsütőbe.

4. Ellenőrizze, hogy a grill-lapok 
megfelelően legyenek behelyezve és 
a helyükre rögzítve.

MEGJEGYZÉS
Minden grill-lapot külön gombbal lehet 
kioldani. Így kiveheti akár a felső, akár 
az alsó lapot, és egyszerűen tisztíthatja 
vagy szükség esetén egymás között 
cserélheti őket. A lap kioldására 
szolgáló gomb használata: Mindig 
bizonyosodjon meg róla, hogy mindkét 
grill-lap teljesen kihűlt. A fogantyú 
segítségével nyissa fel a grillsütőt 
90 fokban. A felső lap kioldásához 
és kivételéhez használja a felső lap 
jobboldalán elől található gombot, 
az alsó lap kioldásához és kivételéhez 
pedig a vezérlőpanel baloldalán lévő 
gombot. Kioldás után óvatosan vegye 
ki a lapokat a grillsütőből.

MEGJEGYZÉS
Ha a lapok nem jól vannak betéve, 
a kijelzőn megjelenik az "INSERT PLATE" 
(tegye be a lapot) fi gyelmeztető felirat. 
A gombok segítségével oldja ki a lapokat, 
vegye ki, majd újra tegye be őket 
a helyükre, és biztonságosan rögzítse. 

MEGJEGYZÉS
Mindig bizonyosodjon meg róla, hogy 
mindkét grill-lap teljesen kihűlt, mielőtt 
kioldja és kiveszi őket.

5. A grillsütőt tegye egyenes és száraz 
felületre. Ügyeljen rá, hogy mindkét 
oldalán legyen legalább 10 cm szabad 
terület.

6. Teljesen tekerje le a tápkábelt és dugja 
a tápkábel csatlakozóját megfelelően 
földelt hálózati aljzatba.

7. Megszólal egy hangjelzés, és az LCD 
kijelzőn megjelenik az OFF felirat, 
valamint a kezdeti "0" idő.

8. A grillsütő most elő van készítve és 
megkezdődhet az előmelegítés.

MEGJEGYZÉS
Ha a grillsütőt először kapcsolja be, és 
melegíti elő, enyhe füstöt tapasztalhat. 
Ekkor távozik a fűtőelemről 
a védőréteg. Ez normális jelenség, 
ami nem befolyásolja a grillsütő 
működését.

CATLER KÉSZÜLÉKÉNEK ÖSSZEÁLLÍTÁSA



Catler készülékének 
használata
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A NYITOTT BBQSÜTŐ HASZNÁLATA
A szétnyitott BBQ megfelelő nagyságú 
felületet biztosít a grillezéshez, mindkét 
lapon egyszerre. A bordázott grill-lap hús 
készítéséhez alkalmas, míg a sima grill-
lap ideális tojás, palacsinta vagy zöldség 
készítéséhez.
1. Ügyeljen rá, hogy a csepptálca 

megfelelően legyen behelyezve 
a grillsütőbe.

2. Ellenőrizze, hogy a grill-lapok 
megfelelően legyenek behelyezve és 
a helyükre rögzítve.

MEGJEGYZÉS
Ha a lapok nem jól vannak betéve, 
a kijelzőn megjelenik az "INSERT 
PLATE" (tegye be a lapot) fi gyelmeztető 
felirat. A gombok segítségével oldja 
ki a lapokat, vegye ki, majd újra tegye 
be őket a helyükre, és biztonságosan 
rögzítse. Mindig bizonyosodjon meg 
róla, hogy mindkét grill-lap teljesen 
kihűlt, mielőtt kioldja és kiveszi őket. 
További információt talál a 12. oldalon 
"A lap kioldására szolgáló gomb 
használata".

3. A grillsütőt tegye egyenes és száraz 
felületre. Ügyeljen rá, hogy mindkét 
oldalán legyen legalább 10 cm szabad 
terület.

4. Teljesen tekerje le a tápkábelt és dugja 
a tápkábel csatlakozóját megfelelően 
földelt hálózati aljzatba.

5. Megszólal egy hangjelzés, és az LCD 
kijelzőn megjelenik az OFF felirat, 
valamint a kezdeti "0" idő.

6. A grillsütő előmelegítése:
a) Ügyeljen rá, hogy a felső grill-lap le 

legyen hajtva és a csúsztatható kapcsoló 
OPEN állásban legyen. Ezzel gyorsabb és 
hatékonyabb előmelegítést érhet el.

b) A hőmérséklet-szabályzóval állítsa be 
a hőmérsékletet 5°C/10°F lépésekben.

 Fordítsa a hőmérséklet-szabályzót 
SEAR (210°C – 230°C) állásba gyors 
előmelegítéshez, PANINI (180°C – 205°C), 
LOW (160°C – 175°C) állásba, vagy állítson 
be egyéni hőmérsékletet.

 A grillsütő azonnal melegedni kezd, 
az LCD-kijelző narancssárgán világít és 
megjelenik rajta a beállított hőmérséklet, 
a HEATING felirat és a kezdeti "0" idő.

c) Várja meg, amíg a grillsütő előmelegszik.

CATLER KÉSZÜLÉKÉNEK HASZNÁLATA
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MEGJEGYZÉS
A grillsütőn az LCD-kijelzőtől balra 
található egy olyan gomb, amellyel 
átkapcsolhat a hőmérsékleti 
mértékegységek között. A gyárilag 
beállított mértékegység a Celsius-fok. 
A gomb megnyomásával az LCD-
kijelzőn a Celsius-fokos megjelenítést 
Fahrenheitre válthatja és fordítva. 
A kijelzőn mindig megjelenik 
a beállított mértékegységre utaló 
jelzés: °C vagy °F.

MEGJEGYZÉS
Ha a hőmérséklet mértékegységét 
Celsiusról Fahrenheitre változtatta, 
a memória megőrzi ezt a beállítást, 
amíg újra nem nyomja meg a gombot, 
és nem módosítja a hőmérséklet 
mértékegységét, vagy nem húzza 
ki a tápkábelt a hálózatból. Amikor 
a kábelt újra csatlakoztatják 
a hálózatba, a hőmérséklet 
mértékegysége újra Celsius-fokra lesz 
állítva.

7. Amíg a grillsütő előmelegszik, az alsó 
grill-lap dőlésszögének beállítására 
szolgáló szabályzó segítségével 
beállíthatja a kívánt dőlésszöget. Az alsó 
grill-lap dőlésszögét beállító szabályzó 
a grillsütő jobb oldalán található.

MEGJEGYZÉS
Javasoljuk, hogy állítsa be:
- A dőlésszöget, hogy a felesleges zsír 

lecsepegjen, és az étel egészségesebb 
legyen.

- Az alsó lap egyenes állása tojás, 
palacsinta, török lepény, foccacia és 
sovány hús készítéséhez alkalmas. 
A csepptálca egyedi kialakítása 
lehetővé teszi, hogy egyszerre fogja 
fel a lét és a zsírt mindkét grill-lapról.

8. Amint a grillsütő elérte a beállított 
hőmérsékletet, hangjelzés hallatszik, és 
a HEATING felirat kialszik az LCD-kijelzőn. 
Az LCD-kijelzőn megjelenik a beállított 
hőmérséklet és a kezdeti "0" idő.

MEGJEGYZÉS
Az étel készítése előtt mindig hagyja 
a grillsütőt teljesen előmelegedni 
a beállított hőmérsékletre.

MEGJEGYZÉS
Az LCD-kijelzőn a "HEATING" felirat 
sütés közben is kigyulladhat. Ez 
normális jelenség, mivel a készülék 
tartja a beállított hőmérsékletet.

9. A BBQ-sütő szétnyitása:
a) Győződjön meg róla, hogy a grillsütő 

teljesen felmelegedett és az LCD-kijelzőn 
kialudt a HEATING felirat.

b) Ügyeljen rá, hogy a felső grill-lap le 
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legyen hajtva és a csúsztatható kapcsoló 
OPEN állásban legyen. A csúsztatható 
kapcsolót csúsztassa el a nyíl irányába 
a "BBQ mode" állásba. Fontos, hogy 
a csúsztatható kapcsolót a szétnyitás 
teljes ideje alatt BBQ mode állásban 
tartsa.

c) A másik kezével fogja meg a fogantyút és 
nyissa szét teljesen a grillsütőt. 

10. Helyezze az élelmiszereket az egyik 
vagy mindkét grill-lapra. További 
információkat talál a Tippek a grillezéshez 
(22. oldal) és a Receptek (30. oldal) c. 
fejezetekben.

MEGJEGYZÉS
Ne használjon fecskendezést vagy 
nem tapadó bevonatokat, mert az 
negatívan befolyásolhatja a grill-
lapok tapadásmentes rétegének 
tulajdonságait.

MEGJEGYZÉS
Az LCD-kijelzőn a "HEATING" felirat 
sütés közben is kigyulladhat. Ez 
normális jelenség, mivel a készülék 
tartja a beállított hőmérsékletet.

11. A grillsütő időzítővel is fel van szerelve, 
amely ellenőrzi az eltelt időt sütés 
közben. Az időzítő bekapcsolása:

a) Győződjön meg róla, hogy a grillsütő 
teljesen felmelegedett, az LCD-kijelzőn 
már kialudt a HEATING felirat és az 
élelmiszerek sülnek a grill-lapokon.

b) Az időzítő gombjának forgatásával állítsa 
be az időt percenkénti lépésekben, 
max. 30 percig. A gombot az óramutató 
járásával megegyező irányba fordítva 
növelheti, az óramutató járásával 
ellenkező irányba fordítva csökkentheti 
az időt. Az LCD-kijelzőn megjelenik 
a beállított idő.

c) Nyomja meg az időzítő gomb közepét 
a beindításhoz. Az LCD-kijelzőn 
megjelenik a visszaszámlálás jelzése 
és megkezdődik a beállított idő 
visszaszámlálása.

MEGJEGYZÉS
A visszaszámlálást bármikor leállíthatja 
vagy szüneteltetheti az időzítő 
középső részének megnyomásával. 
A visszaszámlálás-jelző az LCD-kijelzőn 
kialszik. A grillsütő azonban nem 
kapcsol ki, továbbra is működik. Az 
időzítő törlése vagy lenullázása:
- A gombot az óramutató járásával 

megegyező irányba fordítva 
növelheti, az óramutató járásával 
ellenkező irányba fordítva 
csökkentheti az időt. Vagy,

- Nyomja meg és 3 másodpercig tartsa 
lenyomva az időzítő középső részét, 
amíg a beállított idő az LCD-kijelzőn 
nem változik "0"-ra. A gombot az 
óramutató járásával megegyező 
irányba fordítva növelheti, az 
óramutató járásával ellenkező irányba 
fordítva csökkentheti az időt.
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12. A beállított időtartam eltelte után 
hangjelzés hallatszik és a kezdeti "0" idő 
megjelenik a kijelzőn. A grillsütő azonban 
nem kapcsol ki. Továbbra is működik, és 
fenntartja a beállított hőmérsékletet az 
ételek további feldolgozásáig.

MEGJEGYZÉS
A főzést és a melegítést bármikor 
megállíthatja, ha a hőmérséklet-
szabályzót "OFF" állásba fordítja. Az 
LCD-kijelzőn megjelenik az "OFF" felirat 
és a kiinduló "0" idő. 
Hagyja a grillsütőt teljesen kihűlni, és 
húzza ki a tápkábelt a hálózati aljzatból.

MEGJEGYZÉS
A grillsütő automatikus kikapcsolás 
funkcióval rendelkezik 1 óra tétlenség 
után. Ez biztosítja, hogy a grillsütő 
ne maradjon felügyelet nélkül és túl 
sokáig bekapcsolva. Ha a hőmérséklet-
szabályzón vagy az időzítőn az utolsó 
beállítástól számított 1 órán belül nem 
történik új beállítás, aktiválódik az 
automatikus kikapcsolás funkció, és 
leáll a grill-lapok melegítése.

MEGJEGYZÉS
Az LCD-kijelzőn 5 percre megjelenik 
az "OFF" üzenet, majd az LCD-
kijelző kialszik. Ettől függetlenül 
az "OFF" üzenet és az idő kiinduló 
"0" értéke továbbra is látható. 
A grillsütő újraaktiválásához fordítsa 
el a hőmérséklet-szabályzót vagy az 
időzítőt.

13. Ha az ételek megsültek, hőálló műanyag 
vagy fa eszköz segítségével vegye le őket 
a grill-lapokról.

MEGJEGYZÉS
Soha ne használjon fém- vagy egyéb 
éles eszközt, mivel az megkarcolhatja 
a grill-lapok tapadásmentes felületét.

FIGYELEM:

Teljesen tekerje le a tápkábelt 
használat előtt.

HASZNÁLAT KONTAKTGRILLKÉNT VAGY 
SZENDVICSSÜTÉSRE

1. Ügyeljen rá, hogy a csepptálca 
megfelelően legyen behelyezve 
a grillsütőbe.

2. Ellenőrizze, hogy a grill-lapok 
megfelelően legyenek behelyezve és 
a helyükre rögzítve.

MEGJEGYZÉS
Ha a lapok nem jól vannak betéve, 
a kijelzőn megjelenik az "INSERT 
PLATE" (tegye be a lapot) fi gyelmeztető 
felirat. A gombok segítségével oldja 
ki a lapokat, vegye ki, majd újra tegye 
be őket a helyükre, és biztonságosan 
rögzítse. Mindig bizonyosodjon meg 
róla, hogy mindkét grill-lap teljesen 
kihűlt, mielőtt kioldja és kiveszi őket. 
További információt talál a 12. oldalon 
"A lap kioldására szolgáló gomb 
használata".

3. A grillsütőt tegye egyenes és száraz 
felületre. Ügyeljen rá, hogy mindkét oldalán 
legyen legalább 10 cm szabad terület.

4. Teljesen tekerje le a tápkábelt és dugja 
a tápkábel csatlakozóját megfelelően 
földelt hálózati aljzatba.

5. Megszólal egy hangjelzés, és az LCD 
kijelzőn megjelenik az OFF felirat, 
valamint a kezdeti "0" idő.
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6. A grillsütő előmelegítése:
a) Ügyeljen rá, hogy a felső grill-lap le 

legyen hajtva és a csúsztatható kapcsoló 
OPEN állásban legyen. Ezzel gyorsabb és 
hatékonyabb előmelegítést érhet el.

b) A hőmérséklet-szabályzóval állítsa be 
a hőmérsékletet 5°C/10°F lépésekben.

 Fordítsa a hőmérséklet-szabályzót 
SEAR (210°C – 230°C) állásba gyors 
előmelegítéshez, PANINI (180°C – 205°C), 
LOW (160°C – 175°C) állásba, vagy állítson 
be egyéni hőmérsékletet. A grillsütő 
azonnal melegedni kezd, az LCD-kijelző 
narancssárgán világít és megjelenik 
rajta a beállított hőmérséklet, a HEATING 
felirat és a kezdeti "0" idő.

c) Várja meg, amíg a grillsütő előmelegszik.

MEGJEGYZÉS
A grillsütőn az LCD-kijelzőtől balra 
található egy olyan gomb, amellyel 
átkapcsolhat a hőmérsékleti 
mértékegységek között. A gyárilag 
beállított mértékegység a Celsius-fok. 
A gomb megnyomásával az LCD-
kijelzőn a Celsius-fokos megjelenítést 
Fahrenheitre válthatja és fordítva. 
A kijelzőn mindig megjelenik 
a beállított mértékegységre utaló 
jelzés: °C vagy °F.

MEGJEGYZÉS
Ha a hőmérséklet mértékegységét 
Celsiusról Fahrenheitre változtatta, 
a memória megőrzi ezt a beállítást, 
amíg újra nem nyomja meg a gombot, 
és nem módosítja a hőmérséklet 
mértékegységét, vagy nem húzza 
ki a tápkábelt a hálózatból. Amikor 
a kábelt újra csatlakoztatják 
a hálózatba, a hőmérséklet 
mértékegysége újra Celsius-fokra lesz 
állítva.

7. Amíg a grillsütő előmelegszik, a grill-
lap dőlésszögének beállítására szolgáló 
szabályzó segítségével beállíthatja 
a kívánt dőlésszöget. Az alsó grill-lap 
dőlésszögét beállító szabályzó a grillsütő 
jobb oldalán, a hátsó rész alján található.

MEGJEGYZÉS
Javasoljuk, hogy állítsa be:
- A dőlésszöget, hogy a felesleges zsír 

lecsepegjen, és az étel egészségesebb 
legyen. Az alsó lap egyenes állása 
tojás, palacsinta, török lepény, 
foccacia és sovány hús készítéséhez jó.
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8. Amint a grillsütő elérte a beállított 
hőmérsékletet, hangjelzés hallatszik, és 
a HEATING felirat kialszik az LCD-kijelzőn. 
Az LCD-kijelzőn megjelenik a beállított 
hőmérséklet és a kezdeti "0" idő.

MEGJEGYZÉS
Az étel készítése előtt mindig hagyja 
a grillsütőt teljesen előmelegedni 
a beállított hőmérsékletre.

MEGJEGYZÉS
Az LCD-kijelzőn a "HEATING" felirat 
sütés közben is kigyulladhat. Ez 
normális jelenség, mivel a készülék 
tartja a beállított hőmérsékletet.

9. A grillsütő kinyitása:
a) Győződjön meg róla, hogy a grillsütő 

teljesen felmelegedett és az LCD-kijelzőn 
kialudt a HEATING felirat.

b) Ügyeljen rá, hogy a felső grill-lap le 
legyen hajtva és a csúsztatható kapcsoló 
OPEN állásban legyen.

c) A fogantyú segítségével nyissa fel 
a grillsütőt 90 fokban.

10. Tegye az élelmiszereket az alsó grill-lapra.

MEGJEGYZÉS
Ne használjon fecskendezést vagy 
nem tapadó bevonatokat, mert az 
negatívan befolyásolhatja a grill-
lapok tapadásmentes rétegének 
tulajdonságait.

MEGJEGYZÉS
Annak érdekében, hogy a lehető legjobb 
eredményt érje el, amikor PANINI 
beállításon szendvicset süt, javasoljuk:
- A szendvicset mindig az alsó grill-lap 

közepén helyezze el.
- A sütés ideje 5 - 8 perc legyen. A sütés 

ideje különbözhet a személyes 
ízlés, a kenyér típusa és a töltelékek 
függvényében. További információkat 
talál a Tippek a grillezéshez (22. 
oldal) és a Receptek (30. oldal) c. 
fejezetekben.

MEGJEGYZÉS
Az LCD-kijelzőn a "HEATING" felirat 
sütés közben is kigyulladhat. Ez 
normális jelenség, mivel a készülék 
tartja a beállított hőmérsékletet.

11. Használja a fogantyút a felső lap 
lehajtásához. A felső grill-lap két 
tulajdonsága segít az optimális eredmény 
elérésében:

a) A felső grill-lap mozgathatósága. A felső 
grill-lap felfüggesztése lehetővé teszi, 
hogy a felső lap a készített élelmiszerek 
felett vízszintesen is elhelyezhető legyen. 
Ezzel biztosíthatja, hogy az ételek alsó és 
felső oldala egyformán és egyenletesen 
megsüljön. Egyúttal lehetővé teszi, hogy 
a felső lap az ételek felett mozoghasson 
és hőt sugározzon, hogy az ételek 
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gyorsan megsüljenek, és különösen, 
hogy a sajt szétolvadjon.

MEGJEGYZÉS
Működés közben a grillsütő felülete 
nagyon forró. A felső grill-lap 
kiegyenesítéséhez használja az erre 
a célra szolgáló fület, amely a felső 
grill-lap jobb oldalán elöl található, ill. 
használjon védő konyhai alátétet vagy 
védőkesztyűt.

MEGJEGYZÉS
Soha ne használja a felső grill-lap 
kiegyenesítésére szolgáló fület a felső 
lap felemeléséhez. A felső lap fel- vagy 
lehajtásához használja a fogantyút.

FIGYELEM:

A felső grill-lap kiegyenesítésére 
szolgáló fül a grillsütő használata 
közben és után nagyon forró lehet. 
A képen látható módon használja.

FIGYELEM:

Soha erőltesse a felső grill-lap 
kiegyenesítésére szolgáló fület, és ne 
használja a felső lap felemeléséhez. 
A felső lap fel- vagy lehajtásához 
használja a fogantyút.

b) A felső grill-lap állítható magassága. 
Ez a tulajdonság csökkenti a felső lap 
terhelését törékeny ételek, mint pl. halak 
sütésekor, és alkalmazkodik az ételek, pl. 
parasztkenyér különböző vastagságához. 
Emelje fel a felső lapot és állítsa be 
a csúsztatható kapcsolót a "LOW" és 
"HIGH" értékek közti tartományban. 
Most lassan engedje le a lapot, amely 
megáll a grillsütő jobb alsó részén 
levő vájatokban, így a felső grill-lap 
magassága rögzítve lesz. Mindig ügyeljen 
rá, hogy a csúsztatható kapcsolón levő 
jelzés egy vonalba essen a felső lap 
karján levő kiválasztott vonallal a "LOW" 
és a "HIGH" között.

12. A grillsütő időzítővel is fel van szerelve, 
amely ellenőrzi az eltelt időt sütés 
közben. Az időzítő bekapcsolása:

a) Győződjön meg róla, hogy a grillsütő 
teljesen felmelegedett, az LCD-kijelzőről 
már eltűnt a HEATING felirat és az 
élelmiszerek sülnek a grill-lapokon.

b) Az időzítő gombjának forgatásával állítsa 
be az időt percenkénti lépésekben, 
max. 30 percig. A gombot az óramutató 
járásával megegyező irányba fordítva 
növelheti, az óramutató járásával 
ellenkező irányba fordítva csökkentheti 
az időt. Az LCD-kijelzőn megjelenik 
a beállított idő.

c) Nyomja meg az időzítő gomb közepét 
a beindításhoz. Az LCD-kijelzőn 
megjelenik a visszaszámlálás jelzése 
és megkezdődik a beállított idő 
visszaszámlálása.
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MEGJEGYZÉS
A visszaszámlálást bármikor leállíthatja 
vagy szüneteltetheti az időzítő 
középső részének megnyomásával. 
A visszaszámlálás-jelző az LCD-kijelzőn 
kialszik. A grillsütő azonban nem 
kapcsol ki, továbbra is működik.
Az időzítő törlése vagy lenullázása:
- A gombot az óramutató járásával 

megegyező irányba fordítva 
növelheti, az óramutató járásával 
ellenkező irányba fordítva 
csökkentheti az időt. Vagy,

- Nyomja meg és 3 másodpercig tartsa 
lenyomva az időzítő középső részét, 
amíg a beállított idő az LCD-kijelzőn 
nem változik "0"-ra. A gombot az 
óramutató járásával megegyező 
irányba fordítva növelheti, az 
óramutató járásával ellenkező irányba 
fordítva csökkentheti az időt.

13. A beállított időtartam eltelte után 
hangjelzés hallatszik és a kezdeti "0" idő 
megjelenik a kijelzőn. A grillsütő azonban 
nem kapcsol ki. Továbbra is működik, és 
fenntartja a beállított hőmérsékletet az 
ételek további feldolgozásáig.

MEGJEGYZÉS
A főzést és a melegítést bármikor 
megállíthatja, ha a hőmérséklet-
szabályzót "OFF" állásba fordítja. Az 
LCD-kijelzőn megjelenik az "OFF" felirat 
és a kiinduló "0" idő. Hagyja a grillsütőt 
teljesen kihűlni, és húzza ki a tápkábelt 
a hálózati aljzatból.

MEGJEGYZÉS
A grillsütő automatikus kikapcsolás 
funkcióval rendelkezik 1 óra tétlenség 
után. Ez biztosítja, hogy a grillsütő 
ne maradjon felügyelet nélkül és túl 
sokáig bekapcsolva. Ha a hőmérséklet-
szabályzón vagy az időzítőn az utolsó 
beállítástól számított 1 órán belül nem 
történik új beállítás, aktiválódik az 
automatikus kikapcsolás funkció, és 
leáll a grill-lapok melegítése. Az LCD-
kijelzőn 5 percre megjelenik az "OFF" 
üzenet, majd az LCD-kijelző kialszik. 
Ettől függetlenül az "OFF" üzenet és 
az idő kiinduló "0" értéke továbbra is 
látható. A grillsütő újraaktiválásához 
fordítsa el a hőmérséklet-szabályzót 
vagy az időzítőt.

14. Ha az ételek megsültek, hőálló műanyag 
vagy fa eszköz segítségével vegye le őket 
a grill-lapokról.

MEGJEGYZÉS
Soha ne használjon fém- vagy egyéb 
éles eszközt, mivel az megkarcolhatja 
a grill-lapok tapadásmentes felületét.

FIGYELEM:

Teljesen tekerje le a tápkábelt 
használat előtt.
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HÚS
Grillezésre ajánlott húsfélék:
• Marha - bélszín, comb, borda, steakek.
• Bárány - báránycomb, steak, kotlett és 

bárány darabok.
• Sertés - karaj steak, borda, sertéscomb, 

szeletek és sertés darabok.
• Nem javasoljuk csontos húsdarabok, pl. 

T-bone steak grillezését.
• Grillezhet olyan húst is, mint 

a marhatarja, marha fartő steak, bárány 
eleje vagy bárány nyak. A puhítás 
érdekében néhány órára vagy egy 
éjszakára bepácolhatja a húst boros vagy 
ecetes páclébe.

• Akár maga pácolta a húst, akár a hentes, 
papírtörlővel mindig távolítsa el 
a felesleges pácot, mielőtt a grill-lapra 
teszi. Némelyik pác sok cukort tartalmaz, 
ami grillezéskor ráéghet a grill-lapra.

• Ne sózza meg a húst grillezés előtt. A só 
kioldja a hús levét, és a hús kemény lesz.

• Ne szurkálja a húst villával, és ne vágja 
fel grillezés közben. Különben kifolyik 
a leve, és a hús kemény és száraz lesz. 
Használjon konyhai fogót.

• Ne grillezze túl sokáig. Némely húsfajták 
ízletesebbek, ha rózsaszínen és lédúsan 
tálalják őket.

• A kolbászt megpárolhatja sütés előtt, és 
akkor nem kell megszurkálni.

• Haldarabok kivételéhez használjon 
sima hőálló műanyag főzőkanalat, a hal 
nagyon törékeny.

HOGYAN ÁLLAPÍTHATJA MEG, ÁTSÜLTE 
A STEAK

Igazi művészet helyesen ráérezni, mikor sült 
meg a steak, bárányszelet vagy a kotlett 
a megfelelő, azaz rare, medium rare, medium, 
medium well vagy well done fokozaton. De 
a következő ötletek segítenek megállapítani 
a megfelelő típust.

Rare (Véres)
Grillezze pár percig mind a két oldalát 
a steak vastagságától függően. Csak 
egyszer fordítsa meg. Addig grillezze, 
míg a fogóval megtapintva nagyon puha 
nem lesz. A húshőmérő 55-60°C-os belső 
hőmérsékletet mutasson.

Medium rare (Közepesen véres)
Grillezze az egyik oldalát, míg a felszínén 
nem jelenik meg látható nedvesség. Csak 
egyszer fordítsa meg. Grillezze a másik 
oldalát, míg a nedvesség nem látható. 
A steak akkor van közepesen véresre sütve, 
ha a fogó érintésére puha.
A húshőmérő 60-65°C-os belső 
hőmérsékletet mutasson.

Medium (Közepes)
Grillezze az egyik oldalát, míg a felszínén 
nem jelenik meg nedvesség. Csak egyszer 
fordítsa meg. Grillezze a másik oldalát, míg 
a nedvesség nem látható. A steak akkor 
van közepesen sütve, ha a fogó érintésére 
rugalmas.
A húshőmérő 65-70°C-os belső 
hőmérsékletet mutasson.

Medium well (Közepesen átsütött)
Grillezze az egyik oldalát, míg a felszínén 
nem jelenik meg nedvesség. Fordítsa meg és 
grillezze a másik oldalát, míg a felszínén nem 
jelenik meg nedvesség. Enyhén csökkentse 
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a hőmérsékletet és folytassa a grillezést, míg 
a steak a nem lesz a fogó érintésére kemény.
A húshőmérő 70-75°C-os belső 
hőmérsékletet mutasson.

Well done (Átsült)
Grillezze az egyik oldalát, míg a felszínén 
nem jelenik meg nedvesség. Fordítsa meg és 
grillezze a másik oldalát, míg a felszínén nem 
jelenik meg nedvesség. Enyhén csökkentse 
a hőmérsékletet és folytassa a grillezést, míg 
a steak a nem lesz a fogó érintésére nagyon 
kemény.
A húshőmérő 75°C feletti belső 
hőmérsékletet mutasson.

MEGJEGYZÉS
A fenti információ a Meat and 
Liverstock Association of Australia 
társaságtól származik.

MEGJEGYZÉS
A steakeket nem kell forgatni, ha 
kontaktgrillben lehajtott felső lappal 
süti. A steaket csak egyszer fordítsa 
meg, ha BBQ-sütőn készíti.

FIGYELEM:

A készülék alapzatát és a tápkábelt 
soha ne merítse vízbe vagy más 
folyadékba. Áramütés vagy halálos 
sérülés történhet.



Tisztítás és 
karbantartás 
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Bizonyosodjon meg róla, hogy a hőmérséklet-
szabályzó OFF állásban van.
A grillsütő akkor van kikapcsolva, ha a kijelzőn 
az "OFF" felirat és a kezdeti "0" idő látható.
Húzza ki a tápkábelt a hálózati aljzatból.
A szétszedés és tisztítás előtt hagyja 
a készüléket teljesen kihűlni.
A külső felületet, a csepptálcát és a grill-
lapokat minden használat után tisztítsa meg, 
hogy megakadályozza a szennyeződések 
lerakódását.

MEGJEGYZÉS
Ne használjon durva tisztítószert 
vagy fém drótkefét a grillsütő külső 
és belső felületének tisztításához. 
Ezek megkarcolhatják a felületet, 
és károsíthatják a grillező felület 
tapadásmentes rétegét.

A KÜLSŐ FELÜLET TISZTÍTÁSA

A külső felületet törölje át puha, enyhén 
megnedvesített szivaccsal. A lerakódások 
eltávolításához használhat kímélő folyékony 
tisztítószert vagy nemesacél felületekre szánt 
oldatokat spray formájában. A tisztítószert 
mindig a szivacsra tegye, soha ne a készülék 
felületére. Törölje le nedves szivaccsal, és 
utána száraz ronggyal. Ügyeljen rá, hogy 
minden felület száraz legyen, mielőtt 
csatlakoztatja a tápkábelt a hálózati 
csatlakozóba.

A CSEPPTÁLCA TISZTÍTÁSA

Minden használat után vegye ki a tálcát és 
ürítse ki. A tálcát mossa el meleg vízben 
kevés mosogatószerrel egy puha szivacs 
segítségével. A lerakódások eltávolításához 
használhat kímélő folyékony tisztítószert. 

A tisztítószert mindig a szivacsra tegye, soha 
ne a tálca felületére.
Öblítse le és alaposan szárítsa meg. Ügyeljen 
rá, hogy tisztítás után tegye vissza a tálcát 
a grillsütő házába, mielőtt csatlakoztatja 
a tápkábelt a hálózati csatlakozóba.

FIGYELEM:

Különösen ügyeljen, ha a forró 
zsiradékot vagy lét tartalmazó edényt 
mozgatja.

A GRILLLAPOK TISZTÍTÁSA

1. Törölje le a grill-lapokat puha ronggyal, 
hogy eltávolítsa az ételmaradékot.

2. Kioldhatja és ki is veheti a grill-lapokat:
- Mindig bizonyosodjon meg róla, hogy 

mindkét grill-lap teljesen kihűlt.
- A fogantyú segítségével nyissa fel 

a grillsütőt 90 fokban.
- A felső lap kioldásához és kivételéhez 

használja a felső lap jobboldalán 
elől található gombot, az alsó lap 
kioldásához és kivételéhez pedig 
a vezérlőpanel baloldalán lévő 
gombot.

- Kioldás után óvatosan vegye ki 
a lapokat a grillsütőből.

3. A grill-lapokat mosogatógépben is el 
lehet mosni (csak a felső kosárban).

4. A grill-lapokat is mossa el meleg vízben 
kevés mosogatószerrel egy puha 
szivacs segítségével. A lerakódások 
eltávolításához használhat kímélő 
folyékony tisztítószert.

 A tisztítószert mindig a szivacsra tegye, 
soha ne a tálca felületére. Az erősen 
megtapadt lerakódást egy fi nom 
tisztítóspatula vagy nejlondrótkefe 
segítségével távolíthatja el.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS
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MEGJEGYZÉS
A grill-lap alsó része idővel 
elveszítheti a színét, és korrózióréteg 
képződhet rajta. Ez normális jelenség. 
A szín módosulása, ami a grill-lap 
mindkét oldalán előfordulhat, 
csak a lap kinézetét befolyásolja, 
a teljesítményére és tulajdonságaira 
nem gyakorol befolyást.
Az elszíneződést egy fi nom 
tisztítóspatula vagy nejlondrótkefe 
segítségével távolíthatja el. Öblítse le 
és alaposan szárítsa meg.

MEGJEGYZÉS
Bizonyosodjon meg róla, hogy 
a gömbalátét a lap alsó oldalán tiszta.

5. Öblítse le és alaposan szárítsa meg. 
Ügyeljen rá, hogy tisztítás után helyesen 
tegye vissza és biztonságosan rögzítse 
a grillsütőben a grill-lapokat, mielőtt 
csatlakoztatja a tápkábelt a hálózati 
csatlakozóba.

MEGJEGYZÉS
Ne használjon durva tisztítószert 
vagy fém drótkefét a grillsütő külső 
és belső felületének tisztításához. 
Ezek megkarcolhatják a felületet, 
és károsíthatják a grillező felület 
tapadásmentes rétegét.

TÁROLÁS

1. Bizonyosodjon meg róla, hogy 
a hőmérséklet-szabályzó OFF állásban 
van. A grillsütő akkor van kikapcsolva, 
ha a kijelzőn az "OFF" felirat és a kezdeti 
"0" idő látható. Húzza ki a tápkábelt 
a hálózati aljzatból.

2. Várja meg, míg a grillsütő, a grill-lapok és 
a csepptálca teljesen kihűl.

3. Bizonyosodjon meg róla, hogy a grillsütő, 
a grill-lapok és a csepptálca tiszta és 
száraz.

4. Ügyeljen rá, hogy a csepptálca 
megfelelően legyen behelyezve 
a grillsütőbe.

5. Ellenőrizze, hogy a grill-lapok 
megfelelően legyenek behelyezve és 
a helyükre rögzítve.

6. Ügyeljen rá, hogy a grill-lapok rögzítve 
legyenek egymáshoz, és a csúsztatható 
kapcsoló LOCK állásban legyen.

7. Tekerje fel na tápkábelt a grillsütő alsó 
részében lévő tartóra.

8. Sima és száraz helyen tárolja. A grillsütőt 
függőleges helyzetben is tárolhatja.



Hibaelhárítás
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HIBAÜZENETEK

Ha az LCD kijelzőn "Err" felirat jelenik meg:

1. Húzza ki a tápkábelt a hálózati aljzatból.
2. Győződjön meg róla, hogy a grillsütő 

teljesen kihűlt.
3. Ellenőrizze, hogy a grill-lapok 

megfelelően legyenek behelyezve és 
a helyükre rögzítve.

4. Dugja vissza a tápkábelt a hálózati 
aljzatba.

5. Az LCD kijelzőn már nem jelenik meg az 
„Err“ felirat.

6. Ha a probléma továbbra is 
fennáll, forduljon a Catler márka 
márkaszervizéhez.

HIBAELHÁRÍTÁS

HIBAELHÁRÍTÁS



Receptek
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AUSSIE BURGER

4 adag

HOZZÁVALÓK
500 g őrölt marhahús
1 csésze zsemlemorzsa
1 kis hagyma, hámozva és vékonyra 
szeletelve
1 kiskanál szárított fokhagyma
1 kanál szárított petrezselyem
1 tojás, enyhén felverve

Az elkészítéshez és tálaláshoz;
6 szelet szalonna
6 hamburgerzsömle vagy egész zsömle
1 × 250 g konzerv céklaszeletek, leszűrve
2 érett paradicsom vékonyra szeletelve, 
paradicsomszósz
6 szelet Cheddar sajt
Egy jégsaláta 1/

4
 közepe felszeletelve

ELKÉSZÍTÉS
1. Melegítse elő a grillsütőt SEAR állásban.
2. Egy nagy tálban a hamburger minden 

összetevőjét alaposan keverje össze.
 Formázzon 4 hamburgert. Tegye félre.
3. Minden hamburgert grillezzen meg az 

alsó grill-lapon, a felső lapot pedig csukja 
rá a húsra.

4. A felső lap magasságát állítsa 
a hamburger vastagsághoz. Grillezze 4-5 
percig.

5. Tegye a grillre a szalonnát. A zsömléket 
kenje meg vékonyan vajjal vagy 
margarinnal.

6. A szétvágott zsömlére tegye rá a grillezett 
hamburgert, a szalonnát, a céklát, 
a paradicsomot, a paradicsomszószt és 
a sajtot. Adja hozzá a jégsalátát, és végül 
tegye rá a szétvágott zsömle másik felét.

PÁCOLT STEAK

4 adag

HOZZÁVALÓK
1 csésze / 250 ml vörösbor
2 kanál olívaolaj
1 kanál dijoni mustár
1 kiskanál szárított fokhagyma
4 szelet steakhús - 3 cm vastag

ELKÉSZÍTÉS
1. Melegítse elő a grillsütőt SEAR állásban.
2. Pácolja a húst 30 - 60 percig 

szobahőmérsékleten. 
3. Vegye ki a steaket a pácból, és tegye 

be a forró grillsütőbe. Süsse 3 percig 
medium rare fokozaton.

Krémes burgonyapürével és ropogós salátával 
tálalja.

RECEPTEK

HÚS
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SALÁTA MARHAHÚSSAL ÉS KESUDIÓVAL

4 adag

HOZZÁVALÓK
500 g marhahús
3 piros chili paprika, felvágva
2 kanál szójamártás
1 kiskanál felvágott gömbér
1/

2
 kiskanál zúzott fokhagyma

Salátalevelek

Tálaláshoz
1/

2
 csésze aprított kesudió

Szójaszósz

ELKÉSZÍTÉS
1. Melegítse elő a grillsütőt SEAR fokozaton, 

míg a HEATING üzenet ki nem alszik.
2. Vágja fel a húst vékony csíkokra, keverje 

össze a chilivel, szójaszósszal, gyömbérrel 
és fokhagymával. Pácolja 20 percig.

3. A salátaleveleket tegye 
a tálalóedényekbe.

4. Az alsó lap dőlésszögét állítsa egyenesre, 
nyissa ki a grillsütőt, és grillezze 
a marhahúscsíkok mindkét oldalát a sima 
alsó lapon 1-2 percig.

5. A grillezett húst tegye szét 
a salátalevelekre, szórja meg kesudióval 
és csepegtessen rá szójaszószt.

BÁRÁNYKEBAB

4 adag

HOZZÁVALÓK
1 kanál olívaolaj
1 kanál citromlé
1 kanál szárított oregánó
1 kiskanál szárított fokhagyma
500 g sovány bárányhús 3 cm-es kockákra 
felvágva frissen őrölt bors
4 kebabnyárs

ELKÉSZÍTÉS
1. Melegítse elő a grillsütőt SEAR állásban.
2. Keverje össze a citromlét, az oregánót 

és a fokhagymát egy nagy tálban. Adja 
hozzá a bárányhúst és pácolja kb. 30 
percig, mielőtt felszúrja a 4 kebabnyársra.

3. Fűszerezzen meg minden nyársat 
borssal, és tegye be őket a felforrósított 
grillsütőbe (alsó lap).

4. A felső lapot hajtsa rá a húsra, a felső lap 
magasságát állítsa a hús vastagságához. 
Grillezze 4-5 percig.

Ropogós kenyérrel és fekete olajbogyós, 
fetasajtos görög salátával tálalja.

RECEPTEK
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BÁRÁNYSTEAK ROZMARINGON ÉS 
VÖRÖSBORBAN

8 adag

HOZZÁVALÓK
8 × 125 g báránysteak
2 kanál rozmaringlevél
1/

3
 csésze vörösbor

Frissen őrölt feketebors
1/

4
 kiskanál zúzott fokhagyma

Tálaláshoz
Párolt zöldbab

ELKÉSZÍTÉS
1. Melegítse elő a grillsütőt SEAR fokozaton, 

míg a HEATING üzenet ki nem alszik.
2. A steakeket tegye egy lapostányérra. 

Keverje össze a rozmaringot, bort, borsot 
és fokhagymát, és a keverékkel öntse le 
a steakeket. Pácolja 20 percig.

3. Az alsó lap dőlésszögét állítsa egyenesre, 
és nyissa ki a grillsütőt. Tegye bele 
a steakeket az előmelegített felső 
bordázott lapra, és grillezze kb. 3 percig 
mindkét oldalát, amíg ízlése szerint meg 
nem sülnek. Párolt zöldbabbal tálalja.

MEGJEGYZÉS
Akár maga pácolta a húst, akár 
a hentes, papírtörlővel mindig távolítsa 
el a felesleges pácot, mielőtt a grill-
lapra teszi. Némelyik pác sok cukort 
tartalmaz, ez grillezéskor ráéghet 
a grill-lapra.

BÁRÁNYKOTLETT THAIFÖLDI MÓDRA

4 adag

HOZZÁVALÓK
1 kanál thaiföldi zöld curry paszta
3 kanál kókusztej
1 kanál szeletelt koriander
12 báránykotlett, tisztított

Tálaláshoz
Rizs és saláta

ELKÉSZÍTÉS
1. Melegítse elő a grillsütőt SEAR állásban.
2. Keverje össze a curry pasztát, 

a kókusztejet és a koriandert. Öntse 
rá a kotlettekre, és pácolja őket kb. 20 
percig.

3. Tegye a kotletteket az előmelegített alsó 
lapra, és hajtsa le a felső lapot. A felső lap 
magasságát állítsa a hús vastagságához. 
Grillezze kb. 4 percig mindkét oldalát, 
amíg ízlése szerint meg nem sülnek.

Rizzsel és salátával tálalja.

RECEPTEK
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TERIYAKI CSIRKEMELL

4 adag

HOZZÁVALÓK
4 csirkemell
1 kanál mirin
2 kanál szójamártás
2 kiskanál porcukor
2 kiskanál szaké

ELKÉSZÍTÉS
1. Melegítse elő a grillsütőt SEAR állásban.
2. Keverje össze a mirint,a szójaszószt, 

a cukrot és a szakét. Tegye a csirkét 
rozsdamentes sütőedénybe, és öntse rá 
az elkészített pácot. Tegye félre 30 percre.

3. Tegye a csirkét az előmelegített 
grillsütőre és a felső lapot hajtsa rá 
a húsra. A felső lap magasságát állítsa 
a hús vastagságához.

4. Grillezze 4-5 percig, míg a csirkehús meg 
nem sül.

5. Vegye le a grillsütőről és hagyja 
kb. 5 percig pihenni, mielőtt rizzsel 
tálalja. Díszítse negyed citrommal és 
salátalevéllel.

Negyed citrommal, rizzsel és salátalevéllel.
tálalja.

MEGJEGYZÉS
A mirin egy édesített japán rizsbor. 
Elsősorban ízesítőként használják 
főzéshez. Néha édesített szakénak is 
nevezik, valójában az is. De a mirint 
soha nem isszák magában, kizárólag 
főzéshez használatos.

GRILLEZETT CSIRKEMELL CITROMOS 
KAKUKKFŰVEL

4 adag

HOZZÁVALÓK
4 csirkemell
2 kanál olívaolaj
2 kiskanál zúzott fokhagyma
2 kanál citromos kakukkfű
1 kanál reszelt citromhéj
2 kanál citromlé
Őrölt feketebors

Tálaláshoz
Citromnegyedek
Salátalevelek

ELKÉSZÍTÉS
1. Melegítse elő a grillsütőt SEAR fokozaton, 

míg a HEATING üzenet ki nem alszik.
2. Tegye a csirkemelleket egy nagy lapos 

tányérra.
 Keverje össze alaposan az olajat, 

a citromos kakukkfüvet, a citromhéjat, 
a citromlevet és a borsot.

 A keveréket öntse a csirkemellekre. 
Pácolja 15 percig.

3. Állítsa az alsó grill-lapot vízszintesre, 
nyissa ki az előmelegített grillt, tegye 
a csirkemelleket a bordázott grill-
lapra és grillezze mindkét oldalát kb. 
3 percig, amíg megfelelően meg nem 
sül. Átlósan vágja szét a csirkemelleket, 
citromnegyedekkel és salátalevelekkel 
tálalja.

RECEPTEK

CSIRKE
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PÁCOLT LAZAC

4 adag

HOZZÁVALÓK
300 g lazacfi lé, bőr nélkül
2 kanál szójamártás
1 kiskanál wasabi
2 kanál citromlé
2 kiskanál szezámolaj

Tálaláshoz
Pácolt gyömbér
Pirított spenót

ELKÉSZÍTÉS
1. Melegítse elő a grillsütőt SEAR állásban.
2. Vágja a lazacot 1 cm vastag szeletekre.
 Keverje össze a szójaszószt, wasabit, 

citromlevet és szezámolajat. Öntse rá 
a lazacdarabokra és pácolja kb. 20 percig.

3. Az alsó lap dőlésszögét állítsa egyenesre, 
nyissa ki a grillsütőt, és grillezze a lazacok 
mindkét oldalát a sima alsó lapon 20-30 
másodpercig.

A lazacot spenóttal és gyömbérrel tálalja.

CSÍPŐS GYÖMBÉRES GARNÉLA

4 adag

HOZZÁVALÓK
1 kg hámozott királyrák, sértetlen farokkal
1 kiskanál zúzott fokhagyma
1/

4
 csésze szójaszósz

1/
4
 csésze száraz fehérbor

1 kanál apróra vágott gyömbér
 350 ml édes thai chilli szósz
Fa nyársak, vízbe mártva

Tálaláshoz
Jázminrizs
Pirított brokkoli

ELKÉSZÍTÉS
1. Melegítse elő a grillsütőt SEAR állásban.
2. Húzza a rákokat a fa nyársakra, kb. 4 db-

ot nyársanként.
3. Keverje össze a többi hozzávalót és öntse 

a nyársra húzott rákokra. Tegye a rákokat 
az izzó grillsütőre és a felső lapot hajtsa 
rájuk. A felső lap magasságát állítsa 
a rákok vastagságához. Grillezze 
kb. 1 percig, amíg rózsaszínűek és puhák 
nem lesznek.

Rizzsel és brokkolival tálalja.

RECEPTEK

TENGER GYÜMÖLCSEI
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CHILISFOKHAGYMÁS POLIP

4 adag

HOZZÁVALÓK
750 g tisztított polip
2 kanál olívaolaj
1 kanál édes thai chilliszósz
1 lime leve és héja
1 kiskanál szárított fokhagyma
Frissen őrölt feketebors
Díszítéshez: lime-negyedek, korianderágak

ELKÉSZÍTÉS
1. Melegítse elő a grillsütőt SEAR állásban.
2. Egy nagy tálban keverje össze 

a polipokat, az olajat, a chiliszószt, a lime-
levet és -héjat és a fokhagymát. Alaposan 
keverje össze és ízesítse borssal.

3. Tegye a polipokat az előmelegített grillre. 
Grillezze kb. 3 percig.

4. Vegye le a grillről és tálalja 
cérnametélttel, díszítse lime-mal és 
korianderrel.

ATLANTI LAZAC STEAK

4 adag

HOZZÁVALÓK
2 kanál olívaolaj
2 kanál szárított tárkony
Frissen őrölt feketebors
4 steak atlanti lazacból - darabonként kb. 180 
g súlyú
Díszítéshez: lime- vagy citromnegyedek

ELKÉSZÍTÉS
1. Melegítse elő a grillsütőt SEAR állásban.
2. Keverje össze az olajat a tárkonnyal és 

a frissen őrölt feketeborssal.
3. A felső lap magasságát állítsa a lazacsteak 

vastagságához.
4. Grillezze kb. 2 percig, amíg a felszíne sült, 

belül pedig rózsaszínű lesz. Ha a teljesen 
átsült halat szereti, grillezze kicsit tovább.

5. Vegye le a grillről és azonnal tálalja.

Tálalja sült vagy gőzben főtt burgonyával.
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BAGEL FÜSTÖLT LAZACCAL ÉS 
KAPRIBOGYÓVAL

4 adag

HOZZÁVALÓK
4 bagel - szétvágva
4 kanál krémsajt
8 szelet füstölt lazac
6 mogyoróhagyma, meghámozva és 
hosszanti irányban vékonyra felvágva
1 kanál kapribogyó leszűrve és felvágva
1 citrom, frissen őrölt feketebors

ELKÉSZÍTÉS
1. Melegítse elő a grillsütőt PANINI 

fokozaton, míg a HEATING üzenet ki nem 
alszik.

2. Kenje meg a bageleket krémsajttal. 
A lazacszeleteket tegye a sajtra, 
a mogyoróhagymát ossza szét a 4 bagel 
között, szórja meg kapribogyóval, és 
csepegtesse le citromlével. Ízesítse 
a borssal, és fedje le a bagel másik felével.

3. Grillezze az előmelegített grillsütőben, 
óvatosan hajtsa le a felső lapot, 
a felső lap magasságát állítsa a bagel 
magasságához.

4. Grillezze kb. 11/
2
 percig, amíg ízlése 

szerint meg nem sülnek. Vegye le 
a grillről és azonnal tálalja.

FÜSTÖLT CSIRKE BAZSALIKOMMAL ÉS 
FRISS MANGÓVAL

4 adag

HOZZÁVALÓK
8 szelet teljes kiőrlésű kenyér, vaj vagy 
margarin
250 g füstölt csirke szeletekre vágva - füstölt 
csirke a normál bolthálózatban kapható - 
helyettesítheti jó minőségű grillcsirkével.
1 közepes méretű, érett mangó, hámozva és 
szeletekre vágva
3-4 kanál majonéz
11/

2
 csésze bazsalikom durvára vágva, frissen 

őrölt feketebors

ELKÉSZÍTÉS
1. Melegítse elő a grillsütőt PANINI 

fokozaton, míg a HEATING üzenet ki nem 
alszik.

2. A kenyérszeleteket kenje meg vékonyan 
vajjal vagy margarinnal. A kenyér egyik 
felére tegye rá a csirkét, majd a mangót. 
A mangóra kenje rá a majonézt és szórja 
meg felvágott bazsalikomlevéllel.

 Ízesítse borssal.
3. Hajtsa rá a kenyér másik felét, és tegye 

a grillsütőbe. Grillezze, amíg a kenyér 
aranyos színű nem lesz.

4. Vegye ki a grillsütőből. Vágjon ketté 
minden szendvicset, és tálalja.

SZENDVICSEK
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CSIRKETEKERCSEK SZÁRÍTOTT 
PARADICSOMMAL

4 adag

HOZZÁVALÓK
4 szelet pitakenyér
6 kanál majonéz
250 g grillcsirke - szeletek vagy darabok
1 csésze félig szárított paradicsom durvára 
vágva
1 marék ruccolalevél, széttépve
Frissen őrölt feketebors
Tengeri só

ELKÉSZÍTÉS
1. Melegítse elő a grillsütőt PANINI 

fokozaton, míg a HEATING üzenet ki nem 
alszik.

2. Tegye a pitakenyeret egy lapos tálcára.
 Kenje meg majonézzel (majd minden 

hozzávalót tegyen rá a kenyér 
egyik felére), tegyen csirkét minden 
kenyérszeletre, majd tegye rá 
a paradicsomot és a ruccolát.

3. Alaposan fűszerezze meg, majd tekerje 
össze a pitakenyeret, de ne túl szorosan. 
Tegye az előmelegített grillsütőre, és 
a felső lapot hajtsa rá a szendvicsre. 
A felső lap magasságát állítsa a kenyér 
magasságához.

4. Grillezze, amíg a pitakenyér aranybarna 
nem lesz.

5. Vegye ki a grillsütőből, és azonnal tálalja 
szétvágva vagy papírszalvétán.

PASTRAMI

6 adag

HOZZÁVALÓK
Török lepény 6 egyforma darabra vágva
Vaj vagy margarin
18 szelet pastrami
6 kanál mustáros majonéz
2 érett paradicsom szeletelve
2 csésze bébispenót
12 szelet ementáli sajt
Frissen őrölt feketebors

ELKÉSZÍTÉS
1. Melegítse elő a grillsütőt PANINI 

fokozaton, míg a HEATING üzenet ki nem 
alszik.

2. Vágjon szét minden darab török lepényt 
a közepéig, és a felső részt tegye félre. 
A lepényszeleteket kenje meg vékonyan 
vajjal vagy margarinnal. Ossza szét 
a pastramit a török lepényeken. Kenje 
meg a pastramit mustáros majonézzel.

3. A paradicsomszeleteket és 
a bébispenótot tegye a pastramira. 
A tetejére tegye rá a sajtot, majd a lepény 
másik felét.

4. Tegye a török lepényt az előmelegített 
grillsütőbe, és süsse meg.

5. Addig grillezze, amíg a lepény enyhén 
barna lesz, és a sajt teljesen megolvad.

MEGJEGYZÉS
A pastrami konzervált sovány 
húsból készült fi nomság, általában 
marhaszegyből készül, Romániából 
származik, a húst speciális pácba teszik, 
majd füstölik és azután megfőzik.
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UTASÍTÁSOK ÉS TÁJÉKOZTATÓ A HASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAGOKRA 
VONATKOZÓAN
A használt csomagolóanyagokat az önkormányzat által kijelölt hulladéklerakó helyre helyezze el!

HASZNÁLT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK MEGSEMMISÍTÉSE
Ez a jelzés a terméken vagy a kísérő dokumentációban azt jelzi, hogy az elektromos vagy elektronikus termék 
nem dobható háztartási hulladék közé. A helyes megsemmisítéshez és újrafelhasználáshoz ezen termékeket 
kijelölt hulladékgyűjtő helyre adja le. Az EU országaiban vagy más európai országokban a termékek 
visszaválthatóak az eladóhelyen azonos új termék vásárlásánál. A termék helyes megsemmisítésével segít 
megelőzni az élőkörnyezetre és emberi egészségre kockázatos lehetséges veszélyek kialakulását amelyek 
a hulladék helytelen kezelésével adódhatnának. További részletekről érdeklődjön a helyi hatóságnál vagy 
a legközelebbi gyűjtőhelyen. Az ilyen fajta hulladék helytelen megsemmisítése a helyi előírásokkal 
összhangban bírsággal sújtható.

Vállalkozások számára a Európai Unióban
Ha meg akarja semmisíteni az elektromos vagy elektronikus berendezést, kérje a szükséges információkat az 
eladójától vgy beszállítójától.

Megsemmisítés Európai Unión kívüli országban
Ez a jelzés az Európai Unióban érvényes. Ha meg akarja semmisíteni a terméket, kérje a szükséges információkat 
a helyes megsemmisítésről a helyi hivataloktól vagy az eladójától.

Ez a termék teljesíti minden rá vonatkozó EU irányelv alapvető követelményét.

Változtatások a szövegben, kivitelben és műszaki jellemzőkben előzetes fi gyelmeztetés nélkül történhetnek és minden 
módosításra vonatkozó jog fenntartva.

 2014    06/2014
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