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Grönsaker
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500 g körsbärstomater
2 vitlöksklyftor
10 timjankvistar
½ dl balsamvinäger
1 msk akaciahonung
10 rosépepparkorn
1 lagerblad
2 tsk fint salt

Skölj tomaterna. Lägg alla ingredienserna i 
en vakuumpåse och vakuumtillaga den. Sätt 
ugnen på 90 grader ånga. Ånga tomaterna i 8 
minuter i 90 grader. Sedan är tomaterna redo 
att serveras.

Kockens tips
Om du inte vill servera tomaterna direkt kan du 
kyla ner dem i ett isbad och sedan värma upp 
dem igen, eller servera dem kalla. Eftersom 
tomaterna har vakuumtillagats håller de sig i 
kylskåpet i upp till en vecka.

4 fänkål
1 vitlöksklyfta
1 lagerblad
10 saffranstrådar
1 tsk salt
Saft och rivet skal av 1 apelsin
2 kvistar timjan
1 stjärnanis
25 g smör
1 msk tryffelolja

Skölj fänkålen och skär av toppen. Lägg 
fänkålen i en vakuumpåse tillsammans med de 
andra ingredienserna. Ånga i 90 graders värme 
i ungefär 50 minuter. Om du halverar fänkålen 
innan du lägger den i påsen tar det bara 30 
minuter.

Kockens tips
Om du har en stor vakuummaskin kan du tillaga 
mer än 4 fänkål i varje påse. Se dock till att inte 
tillsätta för mycket salt.

Fänkål ”sous vide” à l’orange 

Vakuumtillagade tomater
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10 portioner

270 g morötter
200 ml vispgrädde
200 ml ägg
50 ml äggula
10 g färsk dragonört
salt och peppar

Skär morötterna i småbitar. Lägg morötter och 
grädde i en kastrull och täck med tre lager ugns 
beständig plastfolie.

• Sätt ugnen på 180 grader i två minuter.
• Sätt in kastrullen i ugnen.
• 160 grader – 80% fuktighet – 45 minuter.

När morötterna och grädden svalnat, blanda 
med ägg, äggula och dragonört. Salta och 
peppra.

•  Häll blandningen i små, smörade formar 
(115 ml).

• Sätt ugnen på 160 grader i två minuter.
• Ställ in i ugnen.
• 135 grader – 50% fuktighet – 25 minuter.
• Kontrollera så att flanen har stelnat. Servera.

Kockens tips
Du kan göra flanen i förväg, kyla ner dem och 
värma upp dem inför serveringen.
160 grader – 50% fuktighet – 12 minuter.

Morotsflan med dragonört
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Räcker till 1 1/1-GN-plåt, 60 mm

4 kg skalade morötter (med överdelen kvar, om 
du vill)
Rivet skal av 2 apelsiner
Saft från 4 apelsiner
Saft från 1 citron
100 g saltat smör
2 tunt skivade chilifrukter (utan kärnor)
40 g tunt skivad, skalad ingefära
4 tunt skivade vitlöksklyftor
10 pepparkorn
2 lagerblad

Lägg morötterna på plåten och häll över de 
andra ingredienserna.

C, K och KE-ugnar
Välj ångning i 85 grader, 1 ½ timme.

CPE-ugnar
Välj ClimaOptima i 85 grader och 100% fuk-
tighet, 1 ½ timme.

Kockens tips
Om du tillagar grönsaker i låg temperatur under 
lång tid blir resultatet perfekt al dente med god 
smak. Om du har en vakuummaskin kan du va-
kuumtillaga hela rätten för en mer intensiv smak.

Morötter inlagda med apelsin
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Skala och skär hela sellerirötter i 6-8 bitar per 
selleri. Marinera i en marinad av:

3 dl olivolja
1 ½ vit balsamvinäger
2 msk paprikapulver
½ tsk cayennepeppar
½ dl soja
2 msk hackad libbsticka
2 finhackade vitlöksklyftor
1 msk salt
Saft och finrivet skal av 2 citroner

Marinaden räcker till 8-10 sellerirötter.

C- och K-ugnar
Sätt ugnen på 190 grader.
Rosta sellerirötterna tills de blir mjuka, Combi 
1, 165 grader, i ungefär 35-40 minuter.

CPE- och KPE-ugnar
Sätt ugnen på 190 grader.
Rosta sellerirötterna tills de blir mjuka, Clima-
Optima, 165 grader, 40% fuktighet, i ungefär 
35-40 minuter.

Kockens tips
Sellerirotskrutongerna blir ännu godare om de 
får ligga i marinad över natten. Sellerirotskru-
tonger kan serveras som tillbehör till kött, fisk 
och fågel eller som en del av en vegetarisk rätt.

Sellerirotskrutonger
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Vit sparris
3 dl balsamvinäger
Lag

Lag
4 l vatten
100 g kycklingbuljongpasta
200 g Knorr aromatkrydda
2 msk salt
10 pepparkorn
3 lagerblad
Saften av 2 citroner

Skala sparrisen, lägg den i en djup form och 
täck med lagen.

K- och KPE-ugnar
Sätt på ugnen i ångningsläge. När ugnen är 
varm, ånga sparrisen tills den blivit mjuk.
Beroende på storlek bör detta ta 15-20 minu-
ter. Du kan använda en instickstermometer satt 
till 98 grader.

Låt sparrisen och lagen svalna och tillsätt 3 dl 
vit balsamvinäger.

C- och CPE-ugnar
Sätt ugne  på 100 grader i combi 2-läge. När 
ugnen är varm, ånga sparrisen tills den blivit 
mjuk. Sätt ugnen på 100 grader, ClimaOptima 
100 % fuktighet. När ugnen är varm, ånga 
sparrisen tills den blivit mjuk. Beroende på 
storlek bör detta ta 15-20 minuter.  Du kan an-
vända en instickstermometer satt till 98 grader.
Låt sparrisen och lagen svalna och tillsätt 3 dl 
vit balsamvinäger.

Kockens tips
Du kan avlägsna lite av lagen innan balsamvin-
ägerna tillsätts, och sedan reducera lagen och 
tillsätta smör, finhackad gräslök och kanske lite 
forellrom. Detta blir en perfekt sås till en fiskrätt. 
Servera den inlagda sparrisen kall eller ljum-
men.

Inlagd sparris
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2 rödkålshuvuden
4 dl mörk balsamvinäger
2 dl röd vinbärsgelé
2 dl röd vinbärssaft
2 kanelstänger
4 hela kryddnejlikor
3 hela stjärnanisar
300 g torkade fikon
100 g osaltat smör

Finhacka rödkålen och lägg i formen. Blanda 
de andra ingredienserna, förutom fikonen och 
smöret, och häll blandningen över kålen.

Ånga kålen i 100 grader, 80% fuktighet, tills 
den blir mjuk.

Skilj ut saften och reducera den. Tillsätt smör 
och salta och peppra sedan saften, kålen och de 
hackade, torkade fikonen.

2 kg svamp

Marinad
4 limefrukter
2 vitlöksklyftor
4 msk grillkrydda
10-14 skivor inlagd ingefära 
2 msk pepparmix
½ msk kummin
3 dl olivolja
10 stjälkar rosmarin

Skölj svampen och låt den rinna av. Krama 
saften ur limefrukterna och finhacka skalet. 
Finhacka vitlök, ingefära och rosmarin. Blanda 
alla marinadingredienserna och blanda sedan 
svampen med marinaden.

Sätt ugnen på 225 grader och tillaga svampen i 
200 grader i 15 minuter med fuktaren öppen. 

Servera med fågel, fisk eller kött.

Rödkål

Inlagd svamp
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Skala bakpotatisar och skär dem i kuber som 
mäter ungefär 5 x 5 cm. Krydda med salt, pep-
par, druvkärneolja, pepparmix eller någon annan 
krydda som du tycker om.  Lägg potatisarna 
på ett smort bakpapper (max 40 potatisar per 
bakpapper).

CPE- och KPE-modeller
Sätt ugnen på 190 grader i 2 minuter. Ladda 
ugnen när signalen ljuder. Sätt på ClimaOptima 
165 grader w/35 % fuktighet och sätt kärntem-
peraturen på 98 grader. Slå på varmluft, 200 
grader, i 6 minuter med ventileringen (skor-
sten/spjäll) fullt öppen. Du kan välja att köra 
förberedelseprocessen som ett program för att 
underlätta arbetsgången. 

C- och K-modeller
Sätt ugnen på 180 grader i 2 minuter. Ladda 
ugnen när signalen ljuder. Sätt sedan på Combi 
Steaming 1, 165 grader, och sätt kärntem-
peraturen till 98 grader. Slå på varmluft, 200 
grader, i 6 minuter med ventileringen öppen.

Kockens tips
Genom att använda en instickstermometer kan 
du avsevärt minska risken att tillaga potatisen 
för länge. Var noga med att sticka termometern 
i den största potatisen för att se till så att maten 
är genomstekt.

I KPE- och CPE-modeller har instickstermome-
tern följande funktioner:
Standard – Delta-T – Cook and Hold

Pommes fondant
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Skär tomaterna (helst bifftomater) i halvor och 
lägg dem i en form som täckts med bakplåts-
papper. Strössla över socker, salt, grillkrydda, 
pepparmix, pizzakrydda och olivolja.

Baka tomaterna i ugnen och använd på bufféer, 
som garnityr, som takeaway eller i en deli med 
varm mat.

CPE- och KPE-modeller
Sätt ugnen på 160 grader i 2 minuter. Ladda 
ugnen när signalen ljuder. Använd ClimaOpti-
ma, 135 grader och 40% fuktighet, i 20 minu-
ter. Sätt därefter på ClimaOptima, 165 grader 
och 35% fuktighet, i 20 minuter.

Du kan välja att köra förberedelseprocessen 
som ett program för att underlätta arbetsgång-
en. 

C- och K-modeller.
Sätt ugnen på 160 grader i 2 minuter. Ladda 
ugnen när signalen ljuder. Använd Combi Stea-
ming 1, 135 grader, i 20 minuter, och därefter 
Combi Steaming 1, 165 grader, i 20 minuter.

Kockens tips
Du kan variera tomaternas smaksättning bero-
ende på vad du vill använda dem till. Sockret är 
viktigt för att neutralisera tomaternas syrlighet.

1 kg fint skivad sommarkål
4 dl grädde (37% eller högre fetthalt)
100 g skivad serranoskinka, hackad i smala 
remsor
50 g hackad persilja

Tillbehör: 60 mm emaljerad aluminiumform

Lägg kålen i formen och häll över grädden. 
Salta, peppra och krydda med muskotnöt. Lägg 
serranoskinkan över kålen.

C/K- och CPE/KPE-ugnar
Välj CombiSmart-funktionen och sätt ugnen 
på 200 grader med 60% fuktighet. Lasta in i 
ugnen och sätt timern på 5 minuter. När kålen 
är färdigkokt, strössla över persiljan och rör om 
före servering.

Kockens tips
Om du använder andra sorters kål kan det ta 
längre tid att tillaga rätten. Den särskilda formen 
är nödvändig för att minska koktiden.

Ugnsbakade tomater

Stuvad sommarkål med serranoskinka
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1 portion ’sous vide’-fänkål
Akaciahonung
1 ark smördeg
20 mm emaljerad form

Ta en portion ’sous vide’-fänkål och skär den 
kokta fänkålen i 1 cm tjocka bitar.

Klä en 20 mm emaljerad form med bakpapper 
och bred över akaciahonung. Lagret ska vara av 
samma storlek som smördegsarket. 

Lägg fänkålsbitarna nära varandra så att de 
bildar en fyrkant. Lägg smördegen ovanpå.

Sätt ugnen på 240 grader i 2 minuter.

Lasta ugnen.

Sätt på varmluft 210 grader i 15-18 minuter 
(beroende på smördegens tjocklek). Öppna 
luftaren och välj 100% fläktstyrka. 

När rätten är färdig, ta ut formen ur ugnen. 
Pressa försiktigt ner smördegen med hjälp av 
en skärbräda och vänd formen upp och ner. Lyft 
formen och papperet och servera i portioner.

Kockens tips
Den emaljerade formen hjälper till att karamel-
lisera honungen och ge den en fin färg. Om du 
vill servera tarten senare kan du kyla ner den 
och värma upp. Fänkåls-’tarte tatin’ passar bra 
till fisk och fågel.

Fänkåls-’tarte tatin’
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3 röda paprikor
3 gula paprikor
2 gröna squash
1 aubergine
2 vitlöksklyftor
15 kvistar färsk timjan
3 msk olivolja
Salt och peppar

Skölj grönsakerna och skär dem i ganska stora 
bitar (det är viktigt att bitarna är lika stora). 
Finhacka vitlök och timjan och blanda med oliv-
oljan. Vänd grönsakerna i oljemixen och salta 
och peppra.

CPE- och KPE-ugnar
Sätt ugnen på 180 grader i 32 minuter. Ladda 
ugnen när signalen ljuder. Använd sedan Clima-
Optima med 35 % fuktighet i 15 minuter och 
avsluta med 180 grader varmluft i 3 minuter, 
med ventileringen öppen.

Du kan välja att köra förberedelseprocessen 
som ett program för att underlätta arbetsgång-
en. 

C- och K-ugnar
Sätt ugnen på 180 grader i 2 minuter. Ladda 
ugnen när signalen ljuder. Använd sedan Com-
biSteaming 1, 165 grader i 15 minuter och 
avsluta med 180 grader varmluft i 3 minuter, 
med ventileringen öppen.

Rustik ratatouille
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5 bakpotatisar
8 timjankvistar
50 ml olivolja

Skala och riv potatisarna i en bunke.
Plocka timjanlöven och lägg i tillsammans med 
potatisen.
Krydda med salt och peppar, låt stå i ca 10 
minuter.
Ta en handfull av blandningen och pressa ut 
överflödig vätska, förflytta sedan massan till en 
ren skål.
Häll i olivolja och blanda noga.
Dela blandningen i 8 delar.
Pensla en Multi bake med olivolja och lägg 
röstiblandningen i formen. Se till att det blir fina 
rundlar.

Ställ in varm ugn förberedd enligt nedan:
• Sätt ugnen på ångfunktion i 5 minuter
• Ställ in formen och stäng dörren
• Ånga i 8 minuter
•  Välj CombiSmart, 175 grader, 30% fuktighet 

i 12 minuter
•  Välj varmluft med öppen ventilering, 190 

grader i 3 minuter

Kockens tips
Du kan blanda ner andra kryddor, till exempel 
rosmarin som ger en fin arom. Om du vill kan 
du byta ut hälften av potatisen mot en annan 
grönsak, som till exempel morot.

Potatisrösti
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2-3 blomkålshuvuden

Sås:
400 g saltat smör
1 dl sojasås
2 finhackade schalottenlökar
2 finhackade vitlöksklyftor
50 g hackade saltade mandlar
50 g hackade oliver
50 g små kapris
50 g hackad persilja

Blomkål:
Dela huvudena i mindre bitar.

C/K- och CPE/KPE-ugnar
Välj ångfunktionen och sätt ugnen på 100 
grader med 100% fläktstyrka.
Sätt in perforerade formar i ugnen och sätt 
timern på 7 minuter.

Sås:
Byn smöret i en eldfast gryta  och skilj ut de 
brända bitarna i botten.
Blanda alla ingredienserna förutom persiljan 
och blanda med sojasåsen.
När du serverar såsen, var noga med att inte 
värma smöret för mycket innan sojasåsen blan-
das med. Fyllningen får inte bli stekt.
Häll såsen över blomkålen och toppa med den 
hackade persiljan.

Kockens tips
Servera med fisk eller fågel.

Ångad blomkål med brynt smörsås
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Fisk och skaldjur
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2 kg tigerräkor, skalade och rensade

Marinad
1 l olivolja
3 chilipepparfrukter, skurna i rundlar
3 skivade vitlöksklyftor
100 g ingefära, skalad och skivad
3 limefrukter skurna i klyftor
3 hela stjäranisar
3 lagerblad
3 hela kardemummakärnor
3 msk grillkrydda
3 msk balsamvinäger

C, K & KPE-ugnar
Sätt ugnen på ånga 100 grader.
Lägg räkorna i perforerade formar.
Ånga i ungefär 4 minuter eller tills räkorna når 
en innertemperatur på 72 grader.

Kockens tips
Lägg räckorna i marinaden när de fortfarande 
är varma eftersom detta hjälper dem att ta upp 
kryddsmaken. Du kan även ånga räkorna i ett 
pommes frites-tråg, som leder värme till räkorna 
snabbare. Låt räkorna marinera i 1-2 dagar 
innan servering.

Lime- och chilimarinerade tigerräkor
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20 portioner

Laxfilé
20 x 200 g laxfiléer
Salt och peppar
Grillform

C, K, CPE & KPE-ugnar
Sätt ugnen på 250 grader i 2 minuter.
Grilla filéerna i 225 grader varmluft med 
ventileringen öppen. Sätt kärntemperaturen på 
65 grader. 

Pärlkorns-”risotto”
½ l pärlkorn
1 grön zucchini, skuren i kuber
2 gula paprikor, skurna i kuber
2 röda paprikor, skurna i kuber
2 rödlökar, skurna i kuber

Lägg grönsakerna i ena änden av en ½ GN-
form (60 mm djup) och pärlkornen i andra 
änden. Häll över ¾ liter vatten eller kycklingbul-
jong och 200 g riven parmesanost.

K & KPE-ugnar:
Sätt ugnen på ånga i 8 minuter och ånga pärl-
kornen i 100 grader ånga i ungefär 45 minuter 
(ångtiden beror på kornens kvalitet).

C:
Sätt ugnen på CombiSteaming i 8 minuter och 
ånga pärlkornen i 100 grader CombiSteaming 
i ungefär 1 timme (ångtiden beror på kornens 
kvalitet). 

CPE:
Sätt ugnen på ClimaOptima, 100 fuktighet, 
100 grader, i 8 minuter och ånga pärlkornen 
i ungefär 1 timme (ångtiden beror på kornens 
kvalitet).

Kockens tips
För att få en grilleffekt rekommenderas 
HOUNÖs emaljerade grillgaller. De passar 
utmärkt för att grilla laxfiléer. De gör också 
hanteringen enklare då de kan lyftas direkt från 
frysen till ugnen.

Grillad laxfilé med pärlkorns-”risotto”
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1 kg musslor
2 morötter
1 palsternacka
4 schalottenlökar
2 vitlöksklyftor
2 timjankvistar
Olivolja
½ l grädde
15 saffranstrådar
2 dl vitt vin

Tvätta och kontrollera musslorna.
Gör en brunoise av morötter, palsternackor, 
schalottenlökar, vitlök och timjan. Vänd röran i 
lite olivolja. Musslorna är korrekt i en form. 

KPE och CPE-ugnar
Sätt ugnen på 220 grader. 
Ånga musslorna i 5 minuter med ClimaOp-
tima-inställningen, 160 grader och 100 % 
fuktighet. Häll över grädden som reducerats i en 
gryta med saffran och vitt vin. Ånga musslorna 
i ytterligare 10 minuter, 120 grader och 80% 
fuktighet.

K och C-ugnar
Sätt ugnen på 220 grader.
Ånga musslorna i 5 minuter, Combi 2, 160 
grader.
Häll över grädden som reducerats i en gryta 
med saffran och vitt vin. Ånga musslorna i ytter-
ligare 10 minuter, Combi 2, 120 grader.

Musslor
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Räcker till 25 gäster

Torsk
2.5 kg ryggfilé av torsk
35 g fint salt
Rimma torsken lätt i ungefär 1 timme. Skär i 
bitar som väger 100 g vardera.

Ånga i 65 grader tills kärntemperaturen når 60 
grader.

Bacon
25 skivor

Stek baconet med inställning ClimaOptima 165 
grader, 35% fuktighet, i ungefär 15 minuter.

Rödbetor
6 rödbetor
3 msk akaciahonung
3 dl mörk balsamvinäger
Några kumminfrön
Lite buljong
2 dl vatten
75 g osaltat smör

Skala 5 rödbetor och skär i bitar som mäter 
ungefär 0.5 x 0.5 x 0.5 cm.
Blanda övriga ingredienser, förutom smöret, 
och häll över rödbetorna. Strössla över salt.

Ånga i 98 grader i ungefär 15 minuter. Häll 
saltlagen i en gryta och reducera tills den har 
samma konsistens som sirap. Tillsätt smör. Skär 
den sista rödbetan i juliennestrimlor och lägg 
i isvatten. Precis före servering, mixa den råa 
rödbetan med dill och använd som dekoration.

Ägg
10 ägg
300 g majonnäs

Ånga äggen i 98 grader i 12 minuter. Lägg  
dem i isvatten för att kyla ner. När äggen är 
kalla, separera vitan och gulan och sila.

Blanda vita och gula med majonnäs (ca 150 
g vardera) och krydda med salt och peppar. 
Skeda ner i en sprits och sätt på ett stjärnformat 
munstycke.

Senapskräm
5 dl gräddfil 38%
3-4 msk grov senap
50 g senapsfrö (kokta)
Saften av 1 citron

Vispa gräddfilen hårt och vänd ner senap och 
senapsfrö. Krydda med salt, peppar och citron-
juice. Forma till små ägg med hjälp av skedar 
doppade i varmt vatten.

Servera med bacon.

Rågbröd
400 g rågbröd
100 g smält smör

Skär av kanterna och skär i bitar som mäter 
ca 5 x 5 mm. Vänd ner smält smör och rosta i 
ugnen i 175 grader varmluft med ventileringen 
öppen, tills brödbitarna blir knapriga.

Nyårsmeny
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Gratinering:
250 g mjukt smör
75 g brödsmulor
100 g hackad dill
4 äggulor
Saften från 1 citron
Salt och peppar

Blanda alla ingredienserna tills de är jämnt mix-
ade. Lägg mixen på ena sidan av fisken.

K & C-modeller
Sätt ugnen på 200 grader i 5 minuter.
Slå på Combi Steam 1, 175 grader i 10 minu-
ter, sedan varmluft, 185 grader i 3 minuter med 
ventileringen öppen.

KPE & CPE-modeller
Sätt ugnen på 200 grader i två minuter.
Slå på ClimaOptima med 35% fuktighet, 175 
grader, i 10 minuter, sedan varmluft, 185 gra-
der, i 3 minuter med ventileringen öppen. 

Du kan välja att köra förberedelseprocessen 
som ett program för att underlätta arbetsgång-
en. 

Kockens tips
Om du blandar alla ingredienser i en mixer blir 
röran slätare och grönare. 
Du kan rulla ut röran mellan två bitar bakplåts-
papper och frysa den. När röran är frusen är 
det lättare att skära ut bitar som precis passar 
fiskens storlek. 
Mängden röra i receptet räcker till två 1/1 GN-
ark. Du kan använda dig av andra örter och/
eller andra sorters fisk.

Torsk med dill au gratin
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1 laxsida (ungefär 1.5 kg)
15 g salt per 1 kg lax

Rengör laxen och bena ur. Strössla med salt (du 
kan låta stå i 1-2 timmar efter detta moment), 
sätt i instickstermometer och ställ in i en kall 
ugn.

Vad är Delta T?
Delta T är ett driftsläge integrerat i kärntempera-
turläget i ugnsmodellerna CPE och KPE. I detta 
läge sköter ugnen temperaturen i ugnskamma-
ren, vilken är nära förbinden med produktens 
kärntemperatur. Endast fuktighetsgraden och 
kärntemperaturen sköts av kocken. Ugnen sät-
ter temperaturen i ugnen till ungefär 20 grader 
mer än matens kärntemperatur vilket leder till 
skonsam tillagning och ett saftigt resultat.

CPE/KPE-modeller
Sätt ugnen på ClimaOptima (40%) och Delta 
T med en kärntemperatur på 49 grader. Stäng 
ugnsluckan. Ugnen meddelar när fisken är klar. 
Beroende på antalet filéer är tillagningstiden 45 
minuter eller mer.

C/K-modeller
Sätt ugnen på återuppvärmning 80 grader och 
kärntemperatur 49 grader. Glöm inte att sätta in 
instickstermometern i fisken. 
När du tillagar fisk i en C- eller K-modell gene-
reras något fler proteiner jämfört med tillagning 
i en CPE/KPE-modell.

Kockens tips
För att jämna ut saltnivån kan du blötlägga laxen 
i saltlag i 1 ½ timme.

Saltlag
4 l vatten
1 kg salt
200 g socker
10 pepparkorn
5 lagerblad
5 enbär

Förväll snabbt och låt svalna innan servering.

Lax på Delta T-vis
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Hel rengjord forell
Vete- eller rågmjöl
Phase Easy Browning

Rensa fisken och torka den lätt. Rulla sedan i 
mjöl och spreja med Phase. Det är viktigt att du 
sprejar hela fisken, vilket du kan göra med en 
pump eller pensel. Fisken får bara färg där den 
sprejats. 
Lägg fisken på ett 20 mm aluminiumark med 
ungefär 5 cm mellan gallren. 

C/K & CPE/KPE-ugnar
Sätt ugnen på 260 grader i 2 minuter.
Fyll ugnen och sätt instickstermometern i den 
tjockaste delen av fisken. Termometern ska 
nudda fiskbenet. Välj varmluft 230 grader med 
fuktaren öppen och 100% fläktstyrka. Termo-
metern ska sättas på 65 grader.

CPE/KPE Smart Edition-ugnar
Här kan du välja SmartChef-fuktionen.
Välj SmartChef > Fish > Grilled > termometer 
på 65 grader > Dark in color > Start.  
Ugnen värms upp och signalerar när du ska 
sätta in fisken. Kom ihåg instickstermometern.
Efter detta kommer ugnen sköta processen och 
signalera när rätten är färdig.

Kockens tips
Du kan använda ovanstående tillagningsmetod 
för fisk som ugnsstekt rödspätta eller medel-
havsfisk som Dorade. Det är viktigt att använda 
rätt ark/plåtar och fett för optimalt resultat.

Ugnsstekt forell
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Fågel
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10 kycklingbrösthalvor
250 g brieost (helst med fast konsistens)
10 skivor serranoskinka
1 msk finhackad rosmarin

Mjöl, ägg och brödsmulor för att bröa
Milda Easy Browning

30 mm aluminiumform

Skär osten i rektanglar som du virar in i skink-
skivor och strösslar med rosmarin. Gör en liten 
”ficka” i kycklingbröstet under innerfilén. Lägg 
skink- och ostpaketet i fickan och stäng igen.

Krydda med salt och peppar och täck i mjöl, 
ägg och brödsmulor.

Smöra formen. Lägg kycklingbrösten och pens-
la med fett.

Sätt ugnen på 270 grader varmluft.

Ställ in formen och stek kycklingen i 225 gra-
der med ventileringen öppen i 10-14 minuter, 
beroende på kycklingbitarnas storlek.

För att försäkra dig om att kycklingen är genom-
stekt, sätt in en instickstermometer  inställd på 
75 grader.

Kockens tips
Om du inte vill bröa på vanligt vis kan du vända 
kyckligen i lite av bryningssmöret och sedan 
vända den i brödsmulor. Det är ett snabbare, 
mer effektivt sätt som ger tunnare skorpa.

När du tillagar mat i ugnen behöver du inte 
bryna i stekpanna och därmed slipper du disk. 
Du minskar också fettkonsumtionen med upp 
till 80%.

Kycklingbröst Cordon Bleu med serranoskinka och 
brieost
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1 kyckling (ca 1.4 kg)
1 msk sojasås
½ tsk salt
½ tsk kinesisk Five Spice Powder
2 tunna skivor ingefära, krossade
2 vitlöksklyftor, pressade
Korianderblad för dekoration

Glasyr:
1 ½ msk sojasås
1 msk hoisinsås
2 tsk honung
1 tsk sesamolja

Rengör kycklingen och torka den försiktigt. 
Lossa skinnet från köttet med fingrarna.
Blanda sojasås, salt och kryddblandning i en 
liten skål. Gnid in halva blandningen över köttet, 
under skinnet. Gnid in resten ovanpå skinnet.
Lägg den krossade ingefäran och vitlöken under 
skinnet. Täck kycklingen och sätt i kylskåp i 
minst 2 timmar eller över natten. Blanda till 
glasyren precis innan tillagningen.
Sätt ugnen på 190 grader. Placera kycklingen 
på ett vertikalt spett. Välj steg 2-programmet.

Kantonesisk stekt kyckling
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Räcker till 30 gäster

5 kycklingar à 1.4 kg vardera
Knaprigt skinn

Skär av kycklingbrösten och avlägsna skinnet. 
Skrapa bort så mycket fett som möjligt. Rosta 
skinnet i 170 grader varmluft med ventilering-
en öppen; skinnet ska ligga pressat mellan två 
bakpapper. Skär skinnet i mindre bitar så fort du 
tar ut det ur ugnen och strö över fint salt.

Köttfärsfyllning
Köttfärsen görs av kycklingben och filékött som 
grovhackats. För varje ballotine behövs följande:

500 g kött
4 ägg
3 dl grädde
Salt och peppar
Muskotnöt

Mixer
Mixa köttet med salt och knäck i ett ägg i taget. 
Blanda med grädden. Krydda med salt, peppar 
och muskot.

Ballontine
Använd 2 kycklingbröst per ballontine. Kryd-
da med salt och peppar. Placera lite fyllning 
i mitten av varje bröst och rulla ihop som en 
korv med en bit plastfolie omkring. Rulla sedan 
”korven” så hårt som möjligt i aluminiumfolie. 
Ånga i 100 grader tills innertemperaturen är 75 
grader. 

Kyl snabbt ner ballontinerna och doppa dem i 
mjöl och ägg och täck med brödsmulor. Smörj 
en emaljerad plåt samt ballontinerna med Easy 
Browning. Lägg timjankvistar på plåten. Sätt 
ugnen på 235 grader. Stek i 210 grader med 
35% fuktighet tills innertemperaturen nått 68 
grader.

Kockens tips
Vi rekommenderar HOUNÖs 20 mm emalje-
rade plåtar för optimalt resultat. Emaljeringen 
kan minska fettåtgången med så mycket som 
90%. Den speciella emaljeringen leder värme 
och därför är det möjligt att ta plåten direkt 
ur kylskåpet och ställa in den i ugnen. Du får 
garanterat en krispig yta.

Kyckling Ballontine
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Tillagad med Cook & Hold

Lägg färska ankor på ett galler (max 3 ankor à 
3 kg per galler) och placera gallret på en plåt. 
Du kan också ställa in en djup form i botten av 
ugnen för att samla upp spadet.

Detta recept är framtaget för CPE- och 
KPE-ugnar med instickstermometerar som 
mäter innertemperatur.

Programmera ugnen:
ClimaOptima 100 grader med 100% fuktighet 
i 5 minuter.
Signal (stopp).

Sätt in ankorna i ugnen.

ClimaOptima 100 grader med 100 fuktighet i 
10 minuter.
Signal (stopp).

Ta ut ankorna ur ugnen och skåra skinnet. Läm-
na ugnsluckan öppen. Strö över grovt salt.

Värm upp igen med instickstermometern satt på 
Cook & Hold och innertemperaturen på 75 gra-
der. Sätt in instickstermometern i den tunnaste 
biten av ankbröstet och stäng ugnsluckan.

Nu steker ugnen köttet långsamt, vilket minskar 
risken att ankan krymper i ugnen. Dessutom 
bevaras saftigheten. Ugnen ser till att innertem-
peraturen upprätthålls tills ugnen stängs av. 
Ta ut ankorna och låt dem svalna.

Innan servering, sätt ugnen på 260 grader i 2 
minuter. Sätt in ankorna igen i 15-20 minuter 
med inställning ClimaOptima 235 grader, 35% 
fuktighet. Kontrollera att innertemperaturen 
nått 75 grader; om inte, fortsätt med varmluft 
165 grader tills så skett. Nu är skinnet fint och 
knaprigt.

Kockens tips
Om du steker ankorna över natten får du mer 
tid att göra annat under dagen. Det tar bara 20 
minuter att göra ankorna klara för servering och 
du har hela dagen på dig att tillaga en god sås 
eftersom spadet är färdigt redan på morgonen.

Stekt anka
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Använd HOUNÖs emaljerade multiform för att 
steka ägg i din combi-ugn.

Pensla formen med lite olja. Knäck ett ägg i 
varje fördjupning. 
Sätt ugnen på 230 grader i 2 minuter.
Ställ in i ugnen.
Välj varmluft 210 grader med öppen ventile-
ringen i 4 minuter, 60% fläktstyrka.

Kockens tips
Låt de stekta äggen stå i formen i ½-1 minut 
innan servering. CPE & KPE-ugnar kan utnyttja 
Rack Timer-fuktionen. Den gör så att du kan 
steka ägg kontinuerligt utan att behöva ha en hel 
rad formar redo på samma gång.

Ägg
Olivolja
Plastfolie

Lägg ut två lager plastfolie tätt tillsammans i en 
fyrkant som mäter 10 x10 cm. De måste ligga 
tätt för att undvika luftbubblor emellan. Pensla 
med olivolja i centrum och knäck ägget på oljan. 
Vik sidorna upp och omkring ägget och knyt 
ihop dem. Se till att undvika luftbubblor mellan 
ägget och plastfolien.

C/K- och CPE/KPE-ugnar
Välj ångfunktionen och sätt ugnen på 100 
grader med 100% fläktstyrka. 
Ladda ugnen med perforerade plåtar (baguet-
teplåtar är optimala eftersom de hjälper till att 
forma äggen) och sätt på 7 minuter för löskokta 
ägg och 9 minuter för hårdkokta.

När äggen är färdigångade, låt dem stå en 
minut och klipp sedan upp påsen med en sax 
och servera.

Kockens tips
Knäck ägget på en platt yta. I CPE/KPE-ugnar-
na kan du använda Rack Timer-funktionen för 
att tillaga äggen, om du ska servera à la carte.

Stekta ägg

Pocherat ägg
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Kött



31

iPinium – Det nya sättet att laga mat i ugnen!

3 kg griskinder (ungefär 50)
3 msk olja
2 rotselleri
6 schalottenlökar
15 timjankvistar
8 morötter
8 vitlöksklyftor
1 flaska rödvin
1 l kalvbuljong

Blanda griskinder och olja och häll i en 60 mm 
emaljerad form.

Skär grönsakerna i fyrkanter.

KPE & CPE-ugnar
Sätt ugnen på 240 grader i 2 minuter. 
Stopp (sätt in formen och stäng dörren).
Varmluft, 210 grader i 10 minuter, ventileringen 
öppen.
Stopp (lägg in grönsaker, vin och buljon och 
stäng dörren).
Cook & Regen, sätt instickstermometern på 
Delta-T och 75 grader.
Cook & Regen, sätt innertemperaturen på 75 
grader Cook & Hold, 3 timmar, 30% fläktstyrka.

K & C-ugnar
Eftersom K- och C-ugnar inte är utrustade med 
Delta-T och Cook & Hold får du istället följa 
nedanstående instruktioner:
Sätt ugnen på 240 grader i 2 minuter.
Stopp (sätt in formen och stäng dörren).
Varmluft 210 grader, 10 minuter, ventileringen 
öppen.
Stopp (lägg in grönsaker, vin och buljong och 
stäng dörren).
Cook & Regen 120 grader, innertemperatur 75 
grader.
Cook & Regen 75 grader, 3 timmar, 30% 
fläktstyrka.

Kockens tips
Om du tillagar griskinderna på låg temperatur 
blir köttet saftigare och minskar inte lika mycket 
i storlek.

Samma recept kan användas för kalvkind.

Griskind med rödvin och vintergrönsaker
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Till 4 personer

1 fläsklägg
2 lökar
2 vitlöksklyftor
3 msk isterflott
1 tsk mald svartpeppar
10 medelstora potatisar
2 gröna paprikor
2 tomater
1 litet huvud rödkål
Socker
Trädgårdsgrönsaker (babymorötter, gröna ärter, 
persilja)
1 lagerblad
Pepparmix
1 nypa malt kumminfrö
2 ägg
Vinäger

Förberedelse av fläskläggen:
Bena ut fläskläggen och sprid ut köttet. Salta 
och peppra. Strö över hackad vitlök och skinka, 
rulla sedan ihop i nätet.
Skala potatis och lök. Skär potatisarna i skivor. 
Tärna löken, tomaterna och paprikan. Lägg alla 
grönsakerna i en form, strössla över blandade 
örter och smält ister. Lägg sedan fläskläggen 
ovanpå grönsakerna.
Sätt formen i en HOUNÖ CombiOven. Välj 
CombiSmart 150 grader med nivå 60 fuktig-
het. Använd instickstermometern och sätt tem-
peraturen till 80 grader (ungefär 3 ½ timmar).

Förberedelse av rödkålsterrinen:
Skär rödkålen och löken fint. Karamellisera 
sockret i isterfettet och tillsätt skivad lök och 
kål. Tillsätt salt, peppar och lagerblad. Häll över 
lite vinäger och låt puttra tills det blir mjukt. 
När detta är färdigt, mixa med två ägg tills det 
blir slätt. Sprid ut mixen på en plåt och sätt in i 
en HOUNÖ CombiOven med varmluft, 150 
grader i 20 minuter.

När fläskläggen är färdig, flytta från formen och 
slå in i aluminiumfolie. Låt vila.
Under tiden, lägg potatisarna och grönsakerna i 
en Thermomix med lite spad och mixa.
Ånga trädgårdsgrönsakerna med Steam 100 
grader i 3-4 minuter. Vänd sedan i lite smält 
smör. 
Servera med purée och grönsaker. Fläsklägg 
”på bagarhustruns vis” är redo att ätas!

Kockens tips
Kocken Gergely Varga föreslår att du väljer ett 
2011 vintage Szekszárdi Egri Bikavér (Bull 
Blood)-vin från Heimann winery till din måltid.

Fläsklägg i Pékné (på bagarhustruns vis)
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Detta recept passar särskilt bra för CPE- och 
KPE-Combi-ugnar, eftersom de är utrustade 
med Delta-T-funktionen. Denna funktion ger ett 
mycket mört och saftigt resultat.

Om du har en C- eller K-ugn bör du bryna 
rostbiffen i ugnen eller i en panna och tillaga i 
75 grader Combi 1 tills innertemperaturen når 
57 grader.

CPE- och KPE-ugnar
Sätt ugnen på 240 grader i 2 minuter.
Lägg rostbiffen på ett galler (antar jag? Grill on 
the rack) och placera dem i ugnen som följer: 
den första i mitten, den andra ovanför den för-
sta, den tredje under den första, den fjärde över 
den andra, osv.

Sätt instickstermometern mitt i köttet.

Bryn köttet i 210 grader varmluft i 8 minuter 
med ventileringen öppen.

Kyl ner ugnen till 45 grader och aktivera återup-
värmningen (Cook & Regen).
Sätt instickstermometern till Delta-T och 57 
grader. 
Sätt ner fläkten till 30%.

Kockens tips
Om du kombinerar alla steg i ett program för-
säkrar du dig om att alltid få samma resultat när 
du lagar rostbiff.

Programmet är som följer:
Sätt ugnen på 240 grader i 2 minuter.
Stopp – lägg in maten.
Varmluft 210 grader i 8 minuter, ventileringen 
öppen.
Kyl ner till 45 grader.
Återuppvärmning, Delta-T 57 grader, 30% 
fläktstyrka.

Lasta ugnen snabbt så att minimalt med värme 
släpps ut.

Rostbiff Delta-T
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Räcker till 6 personer

15 ml vegetabilisk olja
2 lökar, skalade och hackade
2 gröna äpplen, smått tärnade (brunoise)
4 vitlöksklyftor, hackade
2 cm ingefärsrot, hackad
1 kg köttfärs (15% fett)
4 skivor vitt bröd
250 ml helmjölk
15 ml medelstarkt currypulver (eller efter smak)
5 g kardemumma, mald
15 g garam masala, stark
25 g socker
20 g salt
2.5 g mald peppar
5 g gurkmeja
25 ml maltvinäger
125 g kärnfria russin
125 g rostade nötter (mandlar, makadamianöt-
ter)
30 g chutney
4 lagerblad
4 medelstora ägg
Färska korianderblad till servering

Värm oljan i en medelstor sautépanna. Rör i lök, 
äpple, vitlök och ingefära. Tillaga på medel-
värme tills ingedienserna blir genomskinliga. 

Tillsätt köttfärsen. Stek tills den blir lätt brynt och 
smulig. 

Blötlägg brödet i hälften av mjölken. Krama 
ur överflödig mjölk och mosa med en gaffel. 
Häll tillbaka i den kvarblivna mjölken och tillsätt 
brödet till köttfärsen.

Tillsätt curry, socker, salt, peppar, kryddor, 
vinäger, russin och chutney till köttfärsbland-
ningen. Skeda mixen i en smörad form och lägg 
lagerbladen ovanpå.  

Grädda i 50-60 minuter i en ugn som värmts 
upp till 180 grader.

Vispa äggen med resten av mjölken och häll 
blandningen över köttfärsröran ungefär 25-30 
minuter innan den är färdig.

Servera med mer chutney och färska korian-
derblad.

Bobotie (traditionell sydafrikansk rätt)
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Vänd kotletterna och kroketterna i en blandning 
av mjöl, ägg och brödsmulor. Krydda med salt 
och peppar och spreja med Easy Phase Brow-
ning. För själva stekningen rekommenderar vi 
att du använder HOUNÖs emaljerade plåtar/
formar.

Sätt ugnen på 250 grader i 5 minuter. Stek 
köttet i 225 grader varmluft. Innertemperaturen 
ska vara 75 grader och ventileringen ska vara 
öppen. Om din ugn inte har en instickstermo-
meter, sätt klockan på omkring 12 minuter, 
beroende på köttets storlek.

Kockens tips
Med Phase Easy Browning och HOUNÖs 
emaljerade formar och plåtar kan du minska 
fettanvändningen med 90%. Köttet krymper 
inte lika mycket och blir dessutom saftigare 
eftersom saften inte evaporerar.

HOUNÖs emaljerade plåtar och formar 
besparar dig bryningsprocessen och du slipper 
hantera kokhett fett i en panna.

200 g oxfilé
Salt och peppar

Grillform

Sätt ugnen på 250 grader i 2 minuter.
Stek filéerna i 225 grader varmluft med ventile-
ringen öppen.
Innertemperatur: 62 grader. 

Kockens tips
Det är alltid en god idé att använda instickster-
mometern för att undvika att steka köttet för 
länge. Som ett alternativ kan du tillaga köttet i 
225 grader varmluft i 8 minuter.

Vi rekommenderar dig att använda HOUNÖs 
emaljerade grillgaller för att steka köttet efter-
som det ger fina grillränder. Dessutom gör den 
emaljerade ytan att gallren är lätta att hantera 

eftersom du kan sätta in dem direkt i en varm 
ugn efter att ha förvarat dem i kylen.

Kom ihåg att alltid värma upp ugnen ordentligt 
för att få fina grillränder. Lasta ugnen så snabbt 
som möjligt.

Bräserad fläskkotlett med kroketter

Grillad oxfilé
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Lägg färska fläskben på ett grillgaller (inte mer 
än 4 per galler) och placera gallret på en plåt.

Programmera ugnen:
ClimaOptima 100 grader, 100% fuktighet i 5 
minuter.
Signal (stopp).
Ställ in maten.
ClimaOptima 100 grader, 100% fuktighet i 10 
minuter.
Signal (stopp).
Ta ut fläskbenen och skåra skinnet. Lämna 
ugnsluckan öppen.
Återuppvärm med instickstermometern satt till 
Cook & Hold och innertemperaturenn på 75 
grader.
Sätt instickstermometern i den tunnaste biten av 
benet och stäng ugnsluckan.

Nu steker ugnen köttet långsamt. Den lång-
samma tillagningsprocessen minskar risken för 
krympning och behåller saftigheten. Ugnen ser 
till att innertemperaturen upprätthålls tills du 
stänger av.

Ta ut fläskbenen ur ugnen och sätt på 260 
grader i 2 minuter.
Stek i 15 minuter, ClimaOptima 235 grader 
med 40% fuktighet så att skinnet blir fint och 
knaprigt.

Detta recept är avsett för CPE- och KPE-ugnar.

Kockens tips
Om du steker över natten blir köttet mycket 
mört och saftigt och får dessutom fin färg.
När du steker över natt kan du med en mindre 
mängd råvikt på köttet få ut en slutprodukt som 
väger lika mycket som en större mängd som 
tillagats på traditionellt sätt.

Fläskben ”Cook & Hold”
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Ingredienser:
1 benfri skinka, tillagad i låg temperatur
Honung
Kryddnejlika

Tillbehör:
HOUNÖ form 1/1 GN

Förberedelser:
Skär skinkytan i ett diamantmönster.
Sätt in en hel kryddnejlika i varje diamant.
Täck skinkan med smält honung.
Häll 1 ½ l vatten i botten av en 1/1 GN-form.

Tillagning:
Sätt ugnen på 200 grader i 3 minuter med 
CombiSmart-funktionen.
Använd sedan CombiSmart-funktionen i 150 
grader med 100% fläktstyrka och 30% fuktig-
het.
Tillagningstid 1 timme och 30 minuter.

Kockens tips:
Det här receptet är perfekt för tillagning inför 
publik och skapar en varm atmosfär till ett rim-
ligt pris. Du kan servera ugnsrostad skinka med 
en senapssås.

Ugnsrostad skinka med honung och kryddnejlika
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Reduktion:
500 ml vitvinsvinäger
250 ml vitt vin
3 schalottenlökar
4 kvistar dragonört
1 tsk pepparkorn

Blanda alla ingredienserna och tillaga i ugnen 
med varmluft 230 grader i 20-25 minuter för 
att reducera vätskan med 50%. Kyl resten av 
vätskan och ställ i kylen.

Bearnaisesås:
35 ml bearnaisereduktion
35 ml vatten
4 g salt
65 g pastöriserade äggulor
125 g smör
3 kvistar dragonört

Blanda äggula, reduktion, vatten och salt ordent-
ligt. Häll i en vakuumpåse och tillsätt tärnat 
smör. Vakuumisera blandningen och förslut 
påsen.

Sätt ugnen på 65 grader ånga, sätt in påsen 
och tillaga i minst 25 minuter. Ta ut ur ugnen 
och häll mixen i en matberedare för att få den 
slät. Avsluta med hackade dragonörtblad.

Kockens tips:
Du kan också använda en mixer med visp. 
Använd inte en alltför aggressiv mixer eftersom 
det kan få såsen att skära sig. 
Såsen passar perfekt med kötträtterna i boken.

Bearnaisesås
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Efterrätter
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250 ml grädde (38%)
75 g äggulor
30 g socker
2 bitar gelatin (uppblötta i vatten)
375 g hackad vit choklad
300 ml vispgrädde med en vaniljstång

Vakuumförpacka grädde, äggulor, socker och 
gelatin och ånga i en ugn som värmts upp till 
82 grader, i 10 minuter.

Den tjocknade blandningen hälls sedan över 
den vita chokladen under omrörning. Se till att 
chokladen smält.

När du uppnått en homogen konsistens, tillsätt 
grädden långsamt.

Chokladmoussen kan sedan portioneras upp i 
formar eller spritsas ut på tallrikar.

Kockens anmärkningar
”Det här receptet är ett av mina favoriter 
eftersom det är så lätt att tillaga i ugnen. Jag 
använder alltid sous-vide för att få äggen perfekt 
tjocka, vilket ger en kompakt textur. Resultatet 
blir en läcker chokladmousse – len och kraftig 
som ingen annan.”

Restaurant Molskroen
Tommy Friis är Executive Chef på restaurant 
Molskroen i Danmark. 2010 vann Tommy det 
prestigefylla danska priset ”Årets Kock”. Besök 
www.molskroen.dk för mer information. 

Chokladmousse från Restaurant Molskroen (Danmark)

Biskvier
Koka en blandning av 300 g socker och 75 ml 
vatten tills temperaturen når 118 grader. Häll 
blandningen långsamt i en mixer som vispar 
110 g äggvitor, tills du får italiensk maräng. Se 
till att marängsmeten inte blir för styv.
Vänd en blandning av 300 g mandelmjöl och 
300 g florsocker med 110 g äggulor. Blanda 
med marängsmeten, skeda ner i en sprits och 
spritsa ut rundlar av lika storlek på ett bakplåts-
papper. Låt stå och ”torka” i ungefär 20-30 
minuter.

Sätt ugnen på 180 grader. Baka de något tor-
kade macaronerna i 160 grader varmluft med 
30% fläktstyrka och med ventileringen öppen.

Sätt ihop macaronerna två och två med olika 
fyllningar, till exempel:

Chokladganache
100 g mörk choklad
2 dl vispgrädde

Koka grädden och smält chokladen i den. Låt 
svalna och vispa sedan till en luftig massa som 
du lägger i en sprits. Spritsa ut blandningen 
på hälften av makaronerna och lägg de andra 
halvorna ovanpå.

Kockens tips
När du bakar lätta produkter är det klokt att 
minska fläktstyrkan så att de blir jämnt tillagade.

Macarons från Restaurant Falsled Kro (Danmark)
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Rabarber
500 g rabarberstjälkar skurna i strimlor, 1 cm 
x 10 cm
200 socker
1 kanelstång
2 kardemummakapslar
1 stjärnanis
1 vaniljstång
½ dl rödvinbärssaft

Vakuumförpacka alla ingredienser. Förslut 
påsen.

C, K & PKE-ugnar
Sätt ugnen på 70 grader, ångningsläge. Ånga 
rabarbern i 20 minuter.

CPE-ugn
Sätt ugnen på ClimaOptima 70 grader, 100% 
fuktighet. Ånga rabarbern i 20 minuter.

Stuvad rabarber
500 g rabarber (kan vara det som blivit över 
efter att du strimlat)
200 g socker
1 tsk kanel, malen
1 msk vaniljsocker eller frön från 1 vaniljstång
½ dl rödvinbärssaft

Blanda till en massa och vakuumförpacka. 
Förslut påsen hermetisk så att vakuumet inte 
försvinner under tillagningen.

C, K & KPE-ugnar
Sätt ugnen på 70 grader i ångningsläge. Ånga 
rabarber i 20 minuter.

CPE-ugn
Sätt ugnen på ClimaOptima 70 grader, 100% 
fuktighet. Ånga rabarbern i 20 minuter.

Kockens tips
Saften från rabarbern kan silas ut och reduceras 
till en sockerlag. Du kan servera rabarbern och 
stuvningen antingen kalla eller varma. Den här 
efterrätten fungerar fint tillsammans med jord-
gubbar och vaniljglass. Den kan också serveras 
som tillbehör till en kaka. Fördelen med att 
tillreda mat i vakuumpåsar är att smaken intensi-
fieras och hållbarhetstiden förbättras.

Ugnsbakad rabarber och stuvad rabarber ”sous-vide”
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Rispudding
220 g puddingris
1 l helmjölk
200 g socker
2 vaniljstänger

Blanda alla ingredienser och ånga i en 65 mm 
form i 30-35 minuter tills riset är mjukt. 

Låt puddingen svalna, lätta sedan upp den med 
mjukvispad grädde och mandelflagor. Smaksätt 
med florsocker.

Körsbärssås
2 ½ kg frusna körsbär
750 g socker
100 g vaniljsocker
Saften från 2 apelsiner
50 g Snowflake uppblött i 1,5 dl vatten

Blanda alla ingredienser och fördela uppmjukad 
Snowflake över körsbären. 

Ånga såsen i ugnen i 7 minuter. Ta ut och rör 
om med en degskrapa. Ånga sedan i ytterligare 
7 minuter, rör om igen och ställ i kylen eller 
servera varm.

Rispudding med körsbärssås
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200 g socker
160 g invertsocker
Skal av 3 limefrukter
100 g äggulor

50 ml limesaft
250 g osaltat smör

500 g mjöl ”Tipo 00”
25 g bakpulver

150 g äggvitor

10 g florsocker

Vispa äggulor, socker, invertsocker och limeskal 
till en vit massa. 

Smält smöret och rör ner det i massan, lite i 
taget, tillsammans med limesaften.

Tillsätt mjöl och bakpulver.

Spritsa smeten i madeleineformar och baka i 4 
minuter i 175 grader.

Antalet kakor beror på hur stora madeleinefor-
marna är.
När kakorna är klara, strö över socker.

Kockens tips
Om du sätter ugnen på 210 grader och sedan 
minskar värmen till 175 grader när kakorna 
placeras i ugnen får du samma fina resultat 
varje gång.

Limemadeleiner från Michelinrestaurant Søllerød Kro 
(Danmark)
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Räcker till tre 24 cm springformar

Marsipankaka
1 kg marsipan
1 kg socker
1 kg osaltat smör
1 kg ägg
240 g majsmjöl
75 g vaniljsocker eller 2 vaniljstänger

Blanda alla ingredienserna till en jämn smet 
som du häller i tre smorda springformar. 

Sätt ugnen på 200 grader i 5 minuter. Baka ka-
korna i 165 grader i 40-45 minuter. Låt svalna.

Ganache
375 g mörk choklad (kakaohalt mellan 64 och 
75%)
1,5 dl vispgrädde
75 g mjukt, osaltat smör

Smält chokladen med grädden och tillsätt 
smöret långsamt. Häll ganachen över de tre 
kakorna.

Kockens tips
Servera kakorna direkt från kylen eller vid 
rumstemperatur. Använd en varm kniv när du 
skär kakan.

Marsipankaka med chokladganache
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Receptet räcker till 3 pajer (24 cm pajformar)

Pajdeg
½ kg mjöl
200 g socker
250 g osaltat smör
2 ägg
1 nypa salt

Blanda alla ingredienserna och knåda degen. 
Kavla ut den tills den passar i formen. 
Baka i 170 grader i 10 minuter.

Fyllning
½ l helmjölk
1 kanelstång
1 vaniljstång

Förväll och ställ åt sidan för att svalna. Sila och 
tillsätt följande ingredienser:

50 g smör
200 g socker
100 g riven marsipan
125 g mjöl

Skär äpplena i klyftor och placera ut dem i 
pajskalet tillsammans med russin och hackad 
mandel. Häll fyllningen över frukten och baka 
pajen i 120 grader varmluft med 50% fläktstyr-
ka i ungefär 20 minuter.

Kanelkräm
½ l kvarg eller creme fraich
Florsocker
1 msk kanel
2 msk vaniljsocker
Saften av 1 citron

Blanda ingredienserna och servera kyld med 
den varma äppelpajen.

Äppelpaj med kanelkräm
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Från Restaurant Munkebo Kro (Danmark)

1/1 GN – 40 bitar

525 g valnötter
975 g mörk choklad
675 g smör
975 g farinsocker
9 ägg
4 dubbla espresso
75 g mjöl

Smält smör och choklad.
Vispa farinsocker, espresso och ägg noggrant.
Rör ner choklad och smör i smeten.
Vänd ner mjöl och valnötter i chokladsmeten.

Baka i 150 grader varmluft i 25 minuter.

350 g socker
1 tsk vaniljextrakt/vaniljsocker
6 äggvitor
400 g kokosflingor

Vispa äggvitor och socker över låg värme tills 
det skummar och tillsätt sedan kokosflingor och 
vanilj. Rör blandningen tills den blir jämn.

Forma smeten till små toppar. Doppa fingrarna i 
ljumemt vatten så att smeten inte fastnar.

Receptet räcker till ungefär 50 toppar.

Programmera ugnen:
Sätt ugnen på 200 grader i 2 minuter.
Baka topparna i 170 grader varmluft med ven-
tileringen öppen och 30% fläktstyrka i ungefär 
10 minuter.

Kockens tips
Doppa topparna i choklad och servera med en 
god kopp kaffe.

Brownies

Congolais (kokostoppar)
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Ingredienserna räcker till 3 kakor, 28 cm 
formar.

800 g osaltat smör
800 g mörk choklad
400 g socker

Smält ingredienserna i vattenbad.

4 dl pastöriserade äggulor

Blanda äggen med chokladmassan, försiktigt.

400 g socker
9 dl pastöriserade äggvitor

Vispa socker och äggvitor försiktigt och vänd 
varsamt ner marängmixen i chokladblandningen.

Häll 2/3 av blandningen i en smord springform 
och grädda i 20-25 minuter i 170 grader.

Ta ut kakan och släpp ner på bordet så att den 
sjunker ihop i mitten. Låt svalna ett tag innan du 
häller resten av blandningen över. Frys kakan. 

Servera halvtinad (ta ut kakan 10 minuter innan 
servering).

400 g socker
200 g äggvitor
1 nypa salt

Vispa äggvitor, socker och salt tills blandningen 
blir styv och sockret har lösts upp.

Skeda ner marängen i en sprits och spritsa ut 
toppiga spiraler på en plåt.

Programmera ugnen:
Sätt ugnen på 95 grader och fläktstyrkan på 
20%.
Grädda marängerna i 50-90 minuter beroende 
på storlek.
Det tar 50 minuter att grädda 200 maränger av 
den storlek som syns på bilden.

Kockens tips
Du kan smaksätta marängerna som du vill, men 
resultatet blir bäst med torra smaktillsatser. 
Flytande ingredienser som till exempel kara-
mellfärg kan användas sparsamt. Det är bäst att 
välja låg fläktstyrka när du gräddar ananas- eller 
äppelchips eller gräddar suffléer.

Gateau Marcel

Maränger
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30 st

150 g osaltat smör
150 g socker
2 msk glukos
90 g mjöl
2 tsk vallmofrö
3 msk hasselnötsflagor

Blanda alla ingredienser och forma massan till 
bollar.

Sätt ugnen på 190 grader i 2 minuter. Byt till 
varmluft, 175 grader, och sätt fläktstyrkan på 
30%.

Grädda bollarna på bakmattor tills de är ljust 
gyllene. Ta ut dem och låt dem svalna i 10-15 

sekunder. Forma dem sedan till korgar över en 
kopp eller en liten skål.

Kockens tips
Du kan ha flera mattor i ugnen samtidigt om du 
sätter in dem med femminutersintervaller. 
Korgarna kan användas på många sätt, till 
exempel som petites fours med lemon curd 
eller som glasskålar. Om du förvarar korgarna i 
lufttät burk behåller de sin knaprighet.

30 plommon
750 g socker
1 msk vaniljsocker eller 2 vaniljstänger
4 hela stjärnanisar
10 saffranstrådar
1 l vatten

Skär plommonen i halvor på längden och ta 
ut kärnan. Lägg dem i en 65 mm form med 
snittytan uppåt. Strössla med socker och vanilj. 
Häll vatten med krossad saffran och stjärnanis 
i formen.

CPE/KPE-modeller
Sätt ugnen på 160 grader i 2 minuter. Ladda 
ugnen när signalen ljuder. Byt sedan till Clima-
Optima 154 grader med 40% fuktighet i 25 
minuter.

Det är klokt att programmera denna sekvens för 
att underlätta arbetsgången.

C/K-modeller
Sätt ugnen på 160 grader i 2 minuter. Ladda 
ugnen när signalen ljuder. Byt sedan till Com-
biSteam 1 i 145 grader i 25 minuter. 

Kockens tips
Servera med rörd vanilj-is i en chokladskål och 
täck med sockerlag som tillagats av reducerat 
plommonspad.

Karamellskålar

Ugnsbakade plommon med saffran
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Skala päronen.

Gör ett spad:
5 l vatten
1,5 kg socker
150 g vaniljsocker
15 hela stjärnanisar
15 kardemummafrön
5 kanelstänger
15 svarta pepparkorn
Saften från 5 citroner

Värm spadet till kokpunkten. Lägg päronen i en 
djup form och täck med spadet. Du behöver 
inget lock. Du kan använda spadet igen och det 
behöver inte kokas igen innan återanvändning-
en. Om du vill kyla ner det efter användning bör 
du dock koka om det.

CPE/KPE-modeller
Sätt ugnen på ClimaOptima 135 grader, 50% 
fuktighet. Använd instickstemperaturen för 
optimalt resultat. Sätt innertemperaturen på 98 
grader. Signalen ljuder när päronen är klara.

C/K-modeller
Välj programmet Combi Steaming 1 och sätt 
temperaturen till 135 grader.
Använd instickstermometern för bäst resultat. 
Sätt innertemperaturen till 98 grader. Signalen 
ljuder när päronen är klara.

Kockens tips
Instickstermometern ska stickas in i det största 
päronet. På så sätt vet du att alla päron är 
mjuka.

Fördelen med att använda en instickstermome-
ter är att päronen inte blir för mjuka. Eftersom 
det bara finns ett lager päron blir de inte heller 
krossade.

Tillagningsprocessen går fortare om spadet är 
varmt från början. 

Pocherade kryddpäron
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För génoisen (mosskaka/sockerkaka):
4 ägg
125 g socker
½ msk bakpulver
100 g mjöl

Vispa ägg och socker på hög hastighet tills 
smeten blir styv, lätt och fluffig. Sikta mjölet och 
bakpulvret tillsammans och vänd långsamt ner 
dem i de vispade äggen. Var noga med att inte 
förlora den luft som fångats i blandningen. 

Bred ut blandningen jämnt över två 1/1 GN 
plåtar med bakpapper.
Grädda enligt följande instruktioner:

Sätt ugnen på 225 grader i 1 minut.
Stopp. Sätt in plåten och stäng ugnsluckan.
Varmluft 175 grader i 6 minuter.

Ta ut ur ugnen, vänd upp och ner och ta bort 
papperet. Strössla över socker och täck socker-
kakan med en fuktig kökshandduk. Låt svalna.

Hallonfyllningen:
750 ml vispgrädde
300 g hallon
1 msk vaniljsocker

Blanda alla ingredienser tillsammans i en bunke 
och vispa tills blandningen börjar tjockna. Fort-
sätt tills den har en bredbar konsistens. Bred ut 
grädden över sockerkakan och rulla ihop från 
sida till sida.

Kockens tips
Du kan byta ut 30 g mjöl mot kakao om du vill 
ha en choklad- och hallonrulltårta.

Hallonrulltårta
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1 ananas
½ vaniljstång
1 stjärnanis
Skal av 1 apelsin
200 ml vatten
200 g socker

Skala ananasen och ta bort ”ögonen”. Skär i 
klyftor som halveras.

Skrapa ur vaniljstången och skär apelsinskalet i 
juliennestrimlor.
Blanda socker och vatten ordentligt.

Lägg ananasen tätt i en lufttät burk med de an-
dra ingredienserna och fyll med sockerlag upp 
till kanten. Förslut burken och tillaga i 90 grader 
ånga i 90 minuter. Låt burken och innehållet 
svalna helt innan du öppnar burken.

Kockens tips
Låt ananaskärnan vara kvar. Du kan ta ut den 
när du använder ananasen. Om du lämnar den 
kvar förhindrar den att ananasen blir för mjuk 
under tillagningen.

100 g rostade hackade hasselnötter
100 g mörka chokladnibs
150 g smör
250 g socker
100 g honung
20 g vaniljsocker
1 ägg
350 g mjöl
1 ½ tsk bakpulver
Skal av 1 citron
Skal av 1 apelsin

Blanda smör och socker mjukt. Tillsätt de andra 
ingredienserna med chokladen sist.

Rulla till långa korvar och grädda i 160 grader i 
20-25 minuter. Låt svalna något och skär sedan 
i bitar av önskad storlek.

Grädda i 75 grader tills kakorna är helt torra.

Kockens tips
Du kan sänka temperaturen under andra 
gräddningen till 65 grader och låta kakorna 
stå i ugnen över natten. Du kan också byta ut 
hasselnötterna mot mandlar eller pistagenötter 
för att få andra smaker och färger.

Pocherad ananas

Cantuccini
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20 g socker
8 g smör 
En generös nypa mald kanel
1 medelstort, sött och fast äpple, typ Braeburn
Smördeg i samma storlek som tarte-formen, lätt 
naggad med en gaffel

Sätt ugnen på 220 grader i 1 minut.
Sätt in kakorna.
Varmluft 195 grader, 100% fläktstyrka, ventile-
ringen öppen, 20 sekunder ånga, 12 minuter.
Varmluft 210 grader, 100% fläktstyrka, ventile-
ringen öppen, 3 minuter.

Kockens tips
Efter att kakorna är färdiggräddade, låt dem 
svalna till rumstemperatur. Då stelnar karamelli-
seringen. Sätt in kakorna i en het ugn (200 gra-
der) i 2 minuter. Ta ut dem, ställ en annan plåt 
ovanpå dem och tryck lätt. Vänd båda plåtarna 
upp och ner och ta bort den första plåten (var 
försiktig med den heta karamellen).

225 g choklad
225 g smör
4 ägg
4 äggulor
125 g socker

Vispa ihop äggen tills de blir lätta och fluffiga. 
Tillsätt sockret långsamt och vispa tills det lösts 
upp. 

Smält smör och choklad i vattenbad.
Vänd försiktigt ner den varma chokladsmeten i 
äggen.

Förvara i en sprits i kylen, redo att använda.
Spritsa i en ugnsfast kaffekopp. Lämna 1 cm 
upp till kanten.

Grädda i en förvärmd ugn – 190 grader, 10-
12 minuter. 
Kakorna ska fortfarande vara flytande i mitten.

Kockens tips
Servera med en kula vaniljglass i mitten av 
kakan – det ger en fin kontrast mellan varmt 
och kallt.

Chokladlavakaka

Tarte Tatin
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120 g äggulor
100 g socker
1 msk lakritspulver
½ l grädde

Blanda äggulor och socker långsamt tills det 
mesta av sockret lösts upp. 
Tillsätt grädde och lakritspulver och blanda 
ordentligt.
Lägg blandningen i en vakuumpåse och förslut.
Ånga i 85 grader i 20 minuter. Kyl ner i kylskåp 
innan du öppnar påsen.

Kockens tips
Den här såsen kan även göras med andra sma-
ker såsom citrongräs, rosmarin eller vanilj – det 
är bara att byta ut lakritspulvret.

Lakritssås Anglaise
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Bröd
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1 l vatten
100 g jäst
40 g fint salt
2 msk olivolja
2 msk akaciahonung
4 msk pizzakrydda
900 g durummjöl
800 g vetemjöl

Lös upp jästen i vattnet och tillsätt resten av 
ingredienserna. Rör tills degen släppt bunkens 
kanter. Tillsätt extra mjöl om det behövs.

Dela degen i två delar. Blanda en del med 100 
g hasselnötter, 75 g malt och 100 g rostad lök. 

Dela den andra biten i 16 bitar om 50-75 g 
vardera och lägg varje bit på ena sidan av en 
smord form. Du kan strö över vallmöfrö eller 
sesamfrö innan gräddning om du vill.

Gör samma sak med det mörka brödet.

Programmera ugnen som följer:
Jäs i 37 grader i 20 minuter.
ClimaOptima i 200 grader i 9 minuter med 
100% fuktighet.
Varmluft i 175 grader 1 12 minuter med venti-
leringen stängd.
Varmluft i 190 grader i 5 minuter med ventile-
ringen öppen.

Om du redan ställt in det här receptet som 
ett program i din ugn kan du placera brödet i 
ugnen när den fortfarande är kall (under 40 
grader), aktivera programmet och vänta 45 
minuter – så har du ett perfekt jäst och gräddat 
bröd.

Det här receptet är för CPE- och KPE-ugnar.

Småfranska
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750 g vetemjöl special
750 g vanligt mjöl
75 g jäst
150 ml olivolja
500 ml vatten (ungefär)
30 g salt
10 g socker
100 g gröna oliver, grovhackade
40 g rosmarin, avplockad från kvisten och 
grovhackad
150 ml olivolja
100 g soltorkade tomater, grovhackade och 
blötlagda i varmt vatten

Sätt ugnen på 200 grader.
Blanda alla ingredienser i bakmaskinen med 
degkroken i ungefär 6-8 minuter, tills degen är 
slät.
Tillsätt hackad tomat, oliver och sist av allt 
rosmarin.
Flytta degen till en ren bunke.
Täck med plastfolie och låt stå på varm plats tills 
storleken fördubblats.

Flytta degen till en bakplåt. Gör märken i degen 
med fingrarna och ringla över olivolja. Täck med 
plastfolie och låt dubbla i storlek igen.
Ta bort plastfolien och grädda i ungefär 20 
minuter.
Låt svalna på gallret.

Kockens tips
Du kan förbereda brödet till det moment då 
det är i formen, färdigt för andra jäsningen, och 
istället ställa i kylen över natten. På så sätt kan 
brödet förberedas men bakas färskt nästa dag.

Focaccia
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Receptet räcker till 64 frallor à 50 g

1.1 l vatten, 32 grader
15 g jäst
1 dl druvkärnolja
400 g äppelsurdeg*
400 g vetemjöl (av god kvalitet)
1.2 kg baguettemjöl
26 g havssalt

*Äppelsurdeg
800 g säsongens äpplen
2.4 l kallt vatten
3.5 kg baguettemjöl
2 g jäst

Skala och kärna äpplena. Skär dem i ganska 
stora bitar och lägg bitarna i en skål med vatten. 
Låt stå i kylen tills nästa dag. Kör äppelbitarna 
i en mixer och blanda med mjöl och jäst tills 
degen blir mjuk. Täck med plastfolie och ställ in 
i kylen. Glöm inte att lägga undan 500 g deg.

Förberedelse av vetefrallor (småfranska):
Lös upp jästen i varmt vatten och tillsätt olja. 
Tillsätt äppelsurdegen och mjölet. Knåda i 12 
minuter på medelhastighet. Tillsätt salt och 
knåda i 1 minut. 

Lägg degen i cylinderformade silikon- eller 
aluminiumformar, täck med plastfolie och låt 
jäsa över natten. Sätt på ugnens jäsprogram, 
40 grader, och jäs frallorna i 40 minuter. Byt till 
ClimaOptima 100% i 235 grader, 8 minuter, 
sedan till varmluft 235 grader i 2 minuter och 
slutligen varmluft 180 grader i 12 minuter. Ta 
ut frallorna ur formarna och grädda i varmluft 
200 grader i 4 minuter innan du serverar dem.

Kockens tips
För att förenkla bakprocessen kan du samla de 
olika stegen i ett program.

Vetefrallor från Michelinrestaurant Søllerød Kro  
(Danmark)
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Marängrundlar (3 tårtor)

500 g socker
250 g äggvita
En nypa salt

Vispa marängen tills den blir styv och sockret 
har lösts upp.

Sprid ut på silikonmattor. Gör cirklar som mäter 
ungefär 24 cm (max 2 på varje matta).

Strössla varannan rundel med hackad mandel.

C, K, CPE- & KPE-ugnar
Baka rundlarna i 95 grader med 20% fläktstyr-
ka i ungefär 45 minuter. Ventileringen ska vara 
öppen.
Låt rundlarna svalna innan du lägger ihop dem 
med hallonkräm emellan.

Kräm

7 ½ dl vispgrädde
1 vaniljstång eller 1 msk vaniljsocker
600 g mogna hallon
4 msk florsocker

Vispa grädden försiktigt med vaniljen. Tillsätt 
hallon och florsocker. Vispa grädden tills den 
tjocknat något. 

Kockens tips
Du kan smaksätta rundlarna med till exempel 
lite lakritspulver.

Marängtårta med hallonkräm



59

iPinium – Det nya sättet att laga mat i ugnen!

Övrigt
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Varmluft 215 grader. Fläkt 80%. Öppen 
ventilering.

Huvudingredienser
Vita bönor i tomatsås, på burk
Korv
Bacon
Hash browns (potatiskroketter)
Portobellosvamp
Ägg
Rostat bröd
Tomat

Värm upp Ipinium-grillen och pizzaplåten.

Vita bönor i tomatsås (10 min)
Vita bönor i tomatsås
Vatten

Fyll en cocotteform, 7x5 cm, upp till 2 cm från 
kanten. Toppa med en tesked vatten.

Korv (9 min)
Korvar (100 g)

Värm upp pizzaplåten i ugnen. Lägg in korvarna 
i ugnen. Vänd dem när du tar ut dem. 

Bacon (8 min)
Bacon

Lägg baconet på Ipinium-plåten.

Hash browns (12 min)
Hash browns (50 g)
Olja

Lägg kroketterna på Ipinium-plåten med lite olja. 
Vänd dem när du tar ut dem ur ugnen.

Portobellosvamp (12 min)
Portobellosvamp (eller annan svamp)

Smör
Timjan
Salt 
Peppar

Skala svampen och lägg på en universalplåt 
tillsammans med smör, timjan, salt och peppar. 

Ägg (4 min)
Ägg
Olja

Lägg äggen på en universalplåt med lite olja.

Rostat bröd (5:20 min)
Rostat bröd (30 g)

Värm upp grillgallret i ugnen och lägg brödski-
vorna i ugnen.

Tomater (7 min)
Tomater (små)
Olja
Salt

Lägg tomaterna på Ipnium-plåten med olja och 
salt.

Exempel på en frukosttallrik

Extra:

Omelett (4 min)
15 ägg
½ l grädde
Salt och peppar

Vispa samman alltsammans. 
Lägg äggen på en universalplåt med lite olja. 
Vänd dem när de är klara i ugnen.

English breakfast
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