
A titkos hozzávaló: a gőz
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Fantasztikus ízek 
a gőzsütőkből



Fantasztikus ízek  
a gőzsütőből

Könnyedén készíthet csodálatos fogásokat egy 
Electrolux gőzsütőben. Csak adjon egy kis gőzt 
a forró levegőhöz. Az ételek megőrzik természetes 
nedvességtartalmukat, nem száradnak ki. A forró 
levegő gyorsabban és egyenletesebben járja át az 
ételeket, ezért hamarabb megsülnek. A gőz és a forró 
levegő együtt csodálatosan zamatosra, szaftosra süti 
az ételeket belül, miközben kívül aranybarna kérget 
kapnak.

A különleges sütőprogramok és extra funkciók 
(például kelesztés, aszalás, tartósítás, melegen 
tartás) mellett a gőzsütők képesek mindarra, amit egy 
hagyományos, multifunkciós sütő is tud. Süthet, piríthat, 
grillezhet benne, de akár lassú sütésre, és az ételek 
felmelegítésére is használhatja.



Grillezett hús Szuvidolt és 
gőzprogramon 

sült hús

Szereti a frissen sült kenyeret és péksüteményt? Vagy inkább 
egy csodálatosan könnyű desszert hozza lázba? Netán 
egy szaftos hússzelet az, aminek nem tud ellenállni? Esetleg 
élénk színű, roppanós zöldségekre vágyik? Nos, bármit 
elkészíthet otthon. Pont olyan lesz az íze és az állaga, ahogy 
Ön szereti. Csak adjon hozzá egy kis gőzt.

Egy Electrolux gőzsütővel az ízek egészen új világába 
kóstolhat bele. Azzal, hogy egy kis gőzt ad a forró levegőhöz:

• intenzívebbek lesznek az ízek
• az alapanyagok megőrzik nedvességtartalmukat, 
    ezért az étel nem szárad ki
• minden falat egyenletesen sül át
• megmarad a vitaminok és ásványianyagok nagy része
• kevesebb zsiradékra lesz szükség a sütéshez
• akár 20 százalékkal rövidebb idő alatt elkészülnek 
    az ételek
• fagyasztott ételeket felolvasztás nélkül tehet be a sütőbe, 
    így rengeteg időt megtakaríthat.

Kiszáradt 
a hús felső 

rétege

Nem sült át 
egyenletesen

Egyenletesen 
átsült

Puha és 
szaftos 
az egész 
hússzelet

A különbség   
szemmel látható



Segítség új gőzsütője   
használatához

Az Electrolux gőzsütők tele vannak fantasztikus
lehetőségekkel. Szeretnénk, ha az első pillanattól fogva
magabiztosan használná új sütőjét, és csodálatosan
finom ételeket készítene benne. 

Ne féljen kísérletezni és különleges recepteket kipróbálni, hiszen
gőzsütője segítséget nyújt ahhoz, hogy a legtöbbet hozhassa ki 
az alapanyagokból és könnyedén készíthessen el bonyolultnak 
tűnő fogásokat is, miközben élvezi a főzés minden pillanatát!

Ha Electrolux gőzsütőt vásárol és regisztrálja vásárlását  
a www.electrolux.hu oldalon, egy exkluzív szakácskönyvet 
küldünk Önnek ajándékba. A könyvben a különleges receptek 
mellett útmutatót is talál, mely végig vezeti Önt a legfontosabb 
funkciókon és beállításokon.

A titkos hozzávaló  
a fantasztikus ízekhez

A Titkos hozzávaló című exkluzív szakácskönyv kifejezetten 
az Electrolux gőzsütőkhöz készült. Ahogy a címe is mutatja, 
ez a könyv nem egyszerűen izgalmas receptek gyűjteménye. 

Sok hasznos információt tartalmaz az alapanyagok 
beszerzésével és feldolgozásával kapcsolatban. Illetve a 
világ legjobb séfjei osztják meg önnel az egyes receptekhez 
kapcsolódóan extra ötleteiket, javaslataikat. Könnyedén 
készíthet creme brulee-t, muszakát vagy akár pizzát is.

A szakácskönyvben a több mint 70 recept mellett hasznos 
információkat talál a gőzsütőről, annak kezeléséről, és a gőz 
nyújtotta előnyökről is. Megtalálja benne a sütőprogramok, 
többek között a gőzprogramok leírását (mit melyik programon 
érdemes sütni, párolni). És természetesen azt is megmutatjuk, 
hogyan készítheti el régi kedvenc receptjeit új sütőjében.



Hozza ki a legjobbat az ételekből

Az Electrolux gőzsütők megfelelő arányban 
kombinálják a gőzt és a forró levegőt, ezért az ételek 
íze és állaga minden alkalommal tökéletes lesz. 
Az alábbiakban röviden összefoglaltuk a különféle 
gőzprogramok előnyeit, és megmutatjuk, mi 
a különbség a gőzsütők között.

CombiSteam Pro 
gőzsütők 

gőz- és sous vide 
programokkal

CombiSteam 
gőzsütők

gőzprogramokkal

Interval+ sütés (25% gőz)
Belül omlós, kívül aranybarna 
és ropogós lesz minden étel.

Interval sütés (50% gőz)
A nagy nedvességtartalmú ételek 
csodálatosan szaftosak maradnak.

Vital sütés (100% gőz)
Egészségesek és finomak lesznek 
az ételek, ráadásul gyorsan elkészülnek.

Sous vide
Alacsony hőmérsékleten, hosszú ideig 
párolódnak az ételek, s ettől intenzív lesz az ízük.

VarioGuide
Automatikus sütőprogramok. Több, 
mint 200 előre programozott recept.

Nedvességérzékelő
Egy érzékelő gondoskodik arról, hogy 
a sütőtérben megfelelő legyen a páratartalom.



Gőz és sous vide* 
programok  
a gazdag ízekhez, 
fantasztikus textúrákhoz
Egy Electrolux gőzsütő forró levegővel süt, gőzzel párol, 
vagy éppen egyszerre süt és párol. Így lesz  
a hagyományos alapanyagokból különleges étel.  
Mert a gőz a legjobbat hozza ki minden alapanyagból. 
Megmutatja csodálatos, természetes ízüket. A különféle 
ételek elkészítéséhez különböző mennyiségű gőzre van 
szükség. A zöldségek sok, a felfújtak valamivel kevesebb, 
a kenyértészta pedig még kevesebb gőzt igényel.  
A különféle gőzprogramok ezért más-más mennyiségű 
gőzt engednek a sütőtérbe.

A szuvidolás azt jelenti: vákuum alatt sütés.  
Az alapanyagok és a fűszerek egy vákuum tasakba 
kerülnek, amelyet egy vákuumozó gép segítségével 
légmentesen lezárhat. A lezárt tasak kerül a sütőbe, 
ahol alacsony hőfokon - többnyire - órákon keresztül 
sül az étel a páradús sütőtérben. Mire elkészül, minden 
képzeletet felülmúlóan omlós, szatfos, zamatos és ízletes 
lesz a hús, a zöldség vagy a gyümölcs.

*Csak a EOB9956XAX és EVY0841BAX modellekben.

Vital (100% gőz)
Egészséges, finom, 
és gyors

Ajánljuk: Halhoz, rizshez, 
kuszkuszhoz, gyümölcsös 
ételekhez és roppanós 
zöldségekhez.

Interval (50% gőz)
A nagy nedvességtartalmú 
ételek csodálatosan 
szaftosak maradnak

Ajánljuk: Friss és 
fagyasztott készételekhez, 
melegítéshez.

Interval+ (25% gőz)
Belül omlós, 
kívül aranybarna 
és ropogós

Ajánljuk: Ropogós 
héjú házi kenyerekhez, 
húsokhoz, egytálételekhez

Sous vide Az alapanyagok a fűszerekkel együtt, egy vákuum tasakba zárva, alacsony 
hőmérsékleten, hosszú ideig párolódnak a sütőben. Ettől hihetetlenül intenzív lesz 
az étel íze, és fantasztikusan finom lesz az állaga.



Gőzsütők 
sous vide programokkal
A legfontosabb funkciók
(EOB9956XAX és EVY0841BAX)

Húshőmérő
Folyamatosan méri az étel belső 
hőmérsékletét, ezért biztos nem marad 
nyers az étel, de nem is lesz túlsütve.

Az alkotás szabadsága 
XXL méretű sütőtér, akár 9 rugalmasan 
használható sütési szinttel.

Gőztisztítás 
A gőztisztító program segít kitakarítani 
a sütőt. Fellazítja a sütő falára égett 
szennyeződéseket.

Hűvös érintés  
Bár a sütőben forróság van, a sütő 
ajtajának külső része csak 20 fokkal 
lesz melegebb a szobahőmérsékletnél.

Színes TFT* vagy LCD kijelző**  
Az érintőkapcsolós kezelőpanelen 
egyszerűen és gyorsan beállítható minden 
program és funkció. A nagy LCD kijelzőn 
nyomon követhetők a beállítások.
* EOB9956XAX
** EVY0841BAX

Nedvességérzékelő 
Automatikusan beállítja az 
étel elkészítéséhez szükséges 
gőzmennyiséget.

Sous vide program
A vákuum tasakba zárt étel órákon keresztül, 
alacsony hőfokon sül. A sous vide program 
megőrzi az alapanyagok intenzív ízét, ezért 
ellenállhatatlanul finomak lesznek az ételek.

Automata (VarioGuide) program 
A sütő automatikusan beállítja  
az ideális hőmérsékletet, 
páratartalmat, és a sütési időt.



Gőzsütők 
sous vide programokkal 

EOB9956XAX

CombiSteamPro gőzsütő

Multifunkciós gőzsütő gőz- és sous vide 
programokkal, színes TFT kijelzővel,  
érintőkapcsolós kezelőfelülettel

Extra nagy, 70 l sütőtér

Sütőfunkciók: sous vide programok, 
gőzprogramok, alsó-felső sütés, hőlégkeverés, 
grill, kelesztés, pizza sütés, lassú sütés, kenyér 
sütés, melegen tartás, regenerálás, tartósítás, 
aszalás

Előre programozott receptek

Nedvességérzékelő szenzor

Négyrétegű sütőajtó

Finoman csukódó sütőajtó

Húshőmérő

Hőmérsékleti tartomány: 30–230 °C

Energiaosztály: A+

•

•

•

•

•

•

•

•

•

EVY0841BAX

Multifunkciós kompakt gőzsütő gőz- és 
sous vide programokkal, digitális kijelzővel, 
érintőkapcsolós kezelőfelülettel

43 l sütőtér

Sütőfunkciók: sous vide programok, 
gőzprogramok, alsó-felső sütés, hőlégkeverés, 
grill, kelesztés, pizza sütés, lassú sütés, kenyér 
sütés, melegen tartás, regenerálás, tartósítás, 
aszalás

Előre programozott receptek

Nedvességérzékelő szenzor

Négyrétegű sütőajtó

Finoman csukódó sütőajtó

Húshőmérő

Hőmérsékleti tartomány: 30–230 °C

Energiaosztály: A+

•

•

•

•

•

•

•

•

•

CombiSteamPro kompakt gőzsütő



A csend hangja
A sütőajtó mindig finoman 
és csendben csukódik be.

Egyenletes sütés
Egyenletesen sül meg minden étel, 
függetlenül attól, hol van a sütőtérben.

Süssön egyszerre többet 
Az extra nagy tepsi 20%-kal nagyobb, 
mint egy hagyományos sütőtepsi.

Az alkotás szabadsága 
XXL méretű sütőtér, akár 9 rugalmasan 
használható sütési szinttel.

LCD kijelző 
Az érintőkapcsolós kezelőpanelen 
egyszerűen és gyorsan beállítható minden 
program és funkció. A nagy LCD kijelzőn 
nyomon követhetők a beállítások.

Hűvös érintés 
Bár a sütőben forróság van, a sütő ajtajának külső része 
csak 20 fokkal lesz melegebb a szobahőmérsékletnél.

Gőztisztítás 
A gőztisztító program segít kitakarítani a sütőt. 
Fellazítja a sütő falára égett szennyeződéseket.

Gőzsütők  
A legfontosabb funkciók
(EOB8857AAX és EOB8857AOX sütők)



EOB8857AAX EOB8857AOX

Multifunkciós gőzsütő 
gőzprogramokkal, digitális kijelzővel, 
érintőkapcsolós kezelőfelülettel

Extra nagy, 70 l sütőtér

Sütőfunkciók: gőzprogramok, alsó-felső 
sütés, hőlégkeverés, grill, kelesztés, pizza 
sütés, lassú sütés, kenyér sütés, melegen 
tartás, regenerálás, tartósítás, aszalás

Előre programozott receptek

Négyrétegű sütőajtó

Finoman csukódó sütőajtó

Húshőmérő

Hőmérsékleti tartomány: 30–230 °C

Energiaosztály: A+

•

•

•

•

•

•

•

•

Multifunkciós gőzsütő gőzprogramokkal, 
digitális kijelzővel, érintőkapcsolós 
kezelőfelülettel

Extra nagy, 70 l sütőtér

Sütőfunkciók:  gőzprogramok, alsó-felső 
sütés, hőlégkeverés, grill, kelesztés, pizza 
sütés, lassú sütés, kenyér sütés, melegen 
tartás, regenerálás, tartósítás, aszalás

Előre programozott receptek

Négyrétegű sütőajtó

Finoman csukódó sütőajtó

Húshőmérő

Hőmérsékleti tartomány: 30–230 °C

Energiaosztály: A+

•

•

•

•

•

•

•

•

 CombiSteam gőzsütő  CombiSteam gőzsütő

Electrolux gőzsütők



További információ:
www.electrolux.hu

Az Inspiration termékcsalád. 
Professzionális megoldások otthonra.


