
Multifunkciós tűzhelyek PlusSteam (gőz) funkcióval

Adjon hozzá 
egy kis gőzt!
Finomabb lesz, 
mint eddig bármikor



Nincs is jobb a frissen sült sütemények, lepények, piték és pogácsák 
finom illatánál! Az aranybarna, ropogós kéreg alatt puha és könnyű 
marad a tészta. Egy Electrolux PlusSteam (gőz) funkciós tűzhely 
sütőjében felejthetetlenül finom lesz minden vasárnap a sütemény. 

Az Electrolux tűzhelyeknek a hőlégkeverés program mellett van 
egy varázslatos, extra PlusSteam (gőz) funkciójuk is. Csak egy 
gombot kell megnyomni, és egy kis gőz képződik a sütőtérben a 
program elején. Ettől lesz fantasztikusan könnyű és lágy a tészta 
belseje. Ugyanakkor a házi kenyér, a pogácsa és a kedvenc 
süteményei gyönyörű, aranybarna színt kapnak a sütőben.

A családja nem fogja elhinni, hogy nem a közeli pékségből hozta 
ezt a sok finomságot!

Akár könnyű hétköznapi vacsorát készít, akár nagy családi 
összejövetelt szervez a hétvégére, az Electrolux PlusSteam (gőz) 
funkciós tűzhelyre mindig számíthat.

Felejthetetlenül finom lesz 
minden vasárnapi süti!



1. lépés A sütő bekapcsolása előtt 
öntsön 100 ml vizet a sütőtér alján 
található mélyedésbe.

2. lépés Válassza ki a hőlégkeverés/ 
PlusSteam programot. Állítsa be 
a kívánt hőmérsékletet.

3. lépés Nyomja meg a PlusSteam 
gombot, majd hagyja a sütőt 
melegedni 5 percig.

4. lépés A PlusSteam gombon 
lévő jelzőlámpa mutatja, hogy 
a gőzfunkció aktív.

5. lépés 5 perc elteltével már 
megfelelő a páratartalom a 
sütőben. Tegye be a tésztát.

6. lépés Élvezze családja 
elismerését a csodálatos ételért.

Süssön úgy, mint még soha ezelőtt, 
PlusSteam (gőz) funkciós tűzhellyel

Egy PlusSteam (gőz) funkciós Electrolux tűzhely mindent 
tud, amit egy multifunkciós hőlégkeveréses tűzhelytől elvár. 
Nagy a sütőtere, egyenletesen süt, többféle sütőprogrammal 
rendelkezik. De képes még valamire, amit Ön is, és családja is 
nagyon fog szeretni. A PlusSteam (gőz) funkció bekapcsolásával 
minden eddiginél finomabb édes és sós süteményeket, pitéket, 
pogácsákat vagy akár sajtos rudat is süthet benne.

Adjon hozzá egy kis gőzt, és felejthetetlenül finom lesz

A péksütemények és a torták is sokkal finomabbak lesznek, 
ha egy kis gőz is éri őket, miközben sülnek. A gőz finoman 
átjárja és megemeli a sütőtérben a tésztát, ezért a kelt 
tészták, piskóták, leveles tészták és a felfújtak is 
szépen feljönnek, belül puhák lesznek, kívül 
pedig finom, ropogós kérget kapnak. Egy 
kis gőz hozzáadásával még a húsok 
és zöldségek is sokkal finomabbak 
lesznek.



Hagyományos sütő Multifunkciós sütő PlusSteam (gőz) funkcióval

Összehasonlítottuk

Egy PlusSteam (gőz) funkciós tűzhely sütőjében sült,  és egy 
hagyományos sütőben készült sütemény között jelentős különbség 
van! Nem kérjük, hogy elhiggye nekünk csak azért, mert ezt mondjuk. 
Kipróbáltuk, és megmutatjuk Önnek, mit tapasztaltunk. Ahogy a 
képen láthatja, a PlusSteam (gőz) programon sült pite színe szebb 
és egyenletesebb, és az állaga is sokkal lazább (magasabb a pite,           
mert a tészta jobban megemelkedett). Próbálja ki Ön is!

Miért jó 
a gőz a sütőtérben?

Egyenetlen, 
halovány szín

Kevésbé 
emelkedett meg, 
ezért tömörebb 
maradt

Kiszáradt

Jobban megemelkedett

Lazább, könnyebb 
és finomabb

Egyenletes, 
aranybarna szín

Vékony, 
ropogós réteg



Multifunkciós tűzhelyek 
PlusSteam (gőz) funkcióval
További előnyök

Indukciós főzőlap* 
Gyors, energiatakarékos és nagyon könnyű tisztán 
tartani. Ha kifut az étel, nem ég rá a főzőlapra, ezért 
egy nedves szivaccsal egyszerűen letörölheti.

Elektronikus időzítő 
Az időzítőnek köszönhetően mindig tudni fogja, 
mikor készülnek el az ételek.

Egyenletesen sül át az étel 
Az egyenletes forró levegő keringetés miatt 
minden étel szépen átsül a sütőtérben. 
Ugyanolyan finom lesz minden falat, minden 
alkalommal.

Könnyen tisztítható 
A sütőtér egy speciális katalitikus bevonatot 
kapott, mely a nagy hő hatására elnyeli a 
kifröccsent zsírt és ételmaradványokat. Ezért 
nagyon könnyen tisztítható a sütőtér.

Teleszkópos sütősín* 
A teleszkópos sütősínek stabilan tartják a tepsit, 
amikor kihúzza a sütőből, hogy ellenőrizze, 
megsült-e az étel. A síneket bármelyik polc-
szintre beteheti.

*bizonyos modellekben



Mi lehetne egészségesebb és finomabb, mint a friss zöldség és 
gyümölcs, melyet egyenesen a kertből vagy a piacról szerzett be? 
Befőzéssel és aszalással a hideg téli napokon sem kell lemondania 
róluk! A gyermekei imádni fogják a házi baracklekvárral töltött 
pitét, amit a legnagyobb odaadással készít nekik.

Fantasztikusan finom kompótok és savanyúságok

Sosem volt még ilyen könnyű eltenni a befőtteket és 
savanyúságokat! A PlusSteam (gőz) funkciós tűzhelyben a gőz 
segítségével sterilizálhatja a dunsztos üvegeket. Mivel a forró 
gőz elpusztítja a baktériumokat, a higiénikusan tiszta üvegekben 
biztosan nem romlanak meg a savanyúságok, a befőttek vagy a 
lekvárok. Sőt, a PlusSteam (gőz) funkcióval dunsztolhat is!

Egészséges nassolnivalók

Otthon is készíthet finom és egészséges nassolni valót! Az aszalt 
gyümölcsök és zöldségek tele vannak vitaminnal, és sokkal 
egészségesebbek, mint a csipsz. Az Electrolux PlusSteam (gőz) 
funkciós tűzhelyekben egyszerűen készíthet aszalt szilvát vagy 
aszalt sárgabarackot. De akár céklát vagy paprikát is aszalhat. 
Sőt, azt is beállíthatja, hogy ropogósabb vagy puhább textúrájú 
aszalt gyümölcsöt illetve zöldséget szeretne készíteni.

Őrizze meg 
a nyár ízeit télre is.
Befőzés és aszalás



EKI54950OX EKC54952OX EKC54952OK EKC52950OX

Tűzhely indukciós 
főzőlappal és 

elektromos sütővel

Tűzhely elektromos 
főzőlappal és 

elektromos sütővel

Tűzhely elektromos 
főzőlappal és 

elektromos sütővel

Tűzhely elektromos 
főzőlappal és 

elektromos sütővel

Percszámláló: 
elektronikus

Percszámláló: 
elektronikus

Percszámláló: 
elektronikus

Percszámláló: 
elektronikus

Elektronika funkciói: 
hangjelzés, időtartam 

kijelzés, program vége, 
elektronikus időzítő

Elektronika funkciói: 
hangjelzés, időtartam 

kijelzés, program vége, 
elektronikus időzítő

Elektronika funkciói: 
hangjelzés, időtartam 

kijelzés, program vége, 
elektronikus időzítő

Elektronika funkciói: 
hangjelzés

Elérhető sütési módok: 
alsó sütés, kiolvasztás, 

hőlégkeverés, gyors 
grill, világítás, lassú 
főzés, hőlégkeverés 

PLUS, turbó grill

Elérhető sütési módok: 
alsó sütés, kiolvasztás, 

hőlégkeverés, gyors 
grill, világítás, lassú 
főzés, hőlégkeverés 

PLUS, turbó grill

Elérhető sütési módok: 
alsó sütés, kiolvasztás, 

hőlégkeverés, gyors 
grill, világítás, lassú 
főzés, hőlégkeverés 

PLUS, turbó grill

Elérhető sütési módok: 
alsó sütés, kiolvasztás, 

hőlégkeverés, gyors 
grill, világítás, lassú 
főzés, hőlégkeverés 

PLUS, turbó grill

Katalitikus tisztítás Katalitikus tisztítás Katalitikus tisztítás Könnyen tisztítható 
zománc

50°C - 250°C 50°C - 250°C 50°C - 250°C 50°C - 250°C

Teleszkópos sütősín Teleszkópos sütősín Teleszkópos sütősín -

Tartozékok: 2 tálca, 
1 zsírfelfogó tálca,

1 grillrács

Tartozékok: 2 tálca, 
1 zsírfelfogó tálca,

1 grillrács

Tartozékok: 2 tálca, 
1 zsírfelfogó tálca,

1 grillrács

Tartozékok: 2 tálca,
1 grillrács

Sütőtér: 58 l Sütőtér: 58 l Sütőtér: 58 l Sütőtér: 58 l

Energiaosztály: A Energiaosztály: A Energiaosztály: A Energiaosztály: A

EKK54950OX EKK52950OX EKK54953OW EKK52950OW

Tűzhely 
gáz főzőlappal és 
elektromos sütővel

Tűzhely 
gáz főzőlappal és 
elektromos sütővel

Tűzhely 
gáz főzőlappal és 
elektromos sütővel

Tűzhely 
gáz főzőlappal és 
elektromos sütővel

Percszámláló: 
elektronikus

Percszámláló: 
mechanikus

Percszámláló: 
elektronikus

Percszámláló: 
mechanikus

Elektronika funkciói: 
hangjelzés, időtartam 

kijelzés, program vége, 
elektronikus időzítő

Elektronika funkciói: 
hangjelzés

Elektronika funkciói: 
hangjelzés, időtartam 

kijelzés, program vége, 
elektronikus időzítő

Elektronika funkciói: 
hangjelzés

Elérhető sütési módok: 
alsó sütés, kiolvasztás, 

hőlégkeverés, gyors 
grill, világítás, lassú 
főzés, hőlégkeverés 

PLUS, turbó grill

Elérhető sütési módok: 
alsó sütés, kiolvasztás, 

hőlégkeverés, gyors 
grill, világítás, lassú 
főzés, hőlégkeverés 

PLUS, turbó grill

Elérhető sütési módok: 
alsó sütés, kiolvasztás, 

hőlégkeverés, gyors 
grill, világítás, lassú 
főzés, hőlégkeverés 

PLUS, turbó grill

Elérhető sütési módok: 
alsó sütés, kiolvasztás, 

hőlégkeverés, gyors 
grill, világítás, lassú 
főzés, hőlégkeverés 

PLUS, turbó grill

Könnyen tisztítható 
zománc

Könnyen tisztítható 
zománc

Könnyen tisztítható 
zománc

Könnyen tisztítható 
zománc

50°C - 250°C 50°C - 250°C 50°C - 250°C 50°C - 250°C

- - - -

Tartozékok: 2 tálca, 
1 zsírfelfogó tálca,

1 grillrács

Tartozékok: 2 tálca,
1 grillrács

Tartozékok: 2 tálca,
1 grillrács

Tartozékok: 2 tálca,
1 grillrács

Sütőtér: 58 l Sütőtér: 58 l Sütőtér: 54 l Sütőtér: 58 l

Energiaosztály: A Energiaosztály: A Energiaosztály: A Energiaosztály: A

Electrolux multifunkciós tűzhelyek 
PlusSteam (gőz) funkcióval



Szirupos-meggyes piték 
csokoládéval
26 cm-es piteformához vagy 6 kisebb pitéhez

Hozzávalók:
Tészta
300 g liszt
1 tk. sütőpor
1,5 tk. só
120 g hideg vaj
2 tojássárgája
1 tk. vaníliakivonat
Töltelék
500 g meggy
2 ek. balzsamecet
½ tk. őrölt fahéj
1 csipet só
100 g cukor
50 g étcsokicsepp
vagy apróra
vágott csokoládé
cukor a szóráshoz

1. lépés Robotgéppel összedolgozzuk 
a lisztet, a sütőport, a vaníliakivonatot, 
a sót és a hideg vajat. Amikor a keverék 
vizes homok állagú lesz, hozzáadjuk 
a tojássárgáját, kikeverjük, majd 
annyi hideg vizet adunk még hozzá 
kanalanként, amennyitől ruganyos 
lesz a tésztánk. Fóliába csomagoljuk, 
és 15 percre behűtjük.

2. lépés A magozott meggyet egy 
közepes lábasban összekeverjük 
a cukorral, az őrölt fahéjjal és a 
balzsamecettel. Indukciós főzőlapon 
addig főzzük, amíg szirupos lesz. 
Hagyjuk langyosra hűlni, majd 
összeforgatjuk a csokicseppekkel.

3. lépés A tésztát kinyújtjuk, és kb. 
8 cm átmérőjű korongokat szúrunk 
ki belőle. Kis piteformákba simítjuk 
a tésztát, majd mindegyiket 
megtöltjük töltelékkel. A maradék 
tésztát is kinyújtjuk, beborítjuk 
vele a minipitéket, a széleken 
összenyomkodjuk a tésztát, majd 
megszurkáljuk és megkenjük tojással.

4. lépés Kiválasztjuk a PlusSteam 
programot, megnyomjuk a PlusSteam 
gombot, és előmelegítjük a sütőt 180 
fokra. A pitét 30-35 percig sütjük, majd 
fogyasztás előtt langyosra hűtjük.



Sütőben sült palacsinta 
szilvás raguval
1 közepes, 22-24 cm-es serpenyőhöz

Hozzávalók:
Palacsinta
80 g liszt
20 g vaj
2 db tojás
100 ml tejszín
100 ml tej
1 vaníliarúd
Szilvás ragu
20 g vaj
200 g fagyasztott szilva
2 ek. barna cukor
½ citrom leve
1 ek. porcukor

1. lépés A tojást robotgéppel kissé 
felverjük, majd hozzáadjuk a tejet 
és a tejszínt. A lisztet beleszitáljuk, 
hozzáadjuk a vaníliarúd kikapart 
magjait, az egészet összekeverjük.

2. lépés Egy közepes serpenyőben 
felolvasztjuk a vajat, és beleöntjük        
a tésztát.

3. lépés Kiválasztjuk a PlusSteam 
programot, megnyomjuk a PlusSteam 
gombot, és előmelegítjük a sütőt 200 
fokra. A palacsintát 18-20 percig sütjük.

4. lépés Közben egy másik serpenyő-
ben megolvasztjuk a vajat és kissé 
hagyjuk megbarnulni, rádobjuk a 
feldarabolt szilvát. Megszórjuk barna 
cukorral, és összerázzuk. Ha a cukor 
felolvadt, ráfacsarjuk a citrom levét, 
és 1 percig rotyogtatjuk.

5. lépés A megsült tésztára öntjük 
a meleg szilvaragut, és megszórjuk 
porcukorral.



Tökmagos buci 
24 darab bucihoz

Hozzávalók:
500 g liszt
1 ek. só
1 tk. cukor
20 g friss élesztő
150 ml natúr joghurt
200 ml tej
3 ek. extra szűz olívaolaj
50 g pirított tökmag
nagy szemű tengeri só 
a szóráshoz

1. lépés A tökmag és a nagy 
szemű tengeri só kivételével 
mindent a robotgép keverő-
táljába teszünk, és a hozzá-
valókból fényes, ruganyos 
tésztát gyúrunk. Letakarjuk, és 
huzatmentes helyen kb. másfél 
óra alatt hagyjuk duplájára kelni.

2. lépés A tésztát liszttel megszórt 
deszkára borítjuk, kinyomkodjuk 
belőle a levegőt, és olívaolajos 
kézzel 24 zsömlét formázunk 
belőle. Ismét letakarjuk, és 30 
percig pihentetjük.

3. lépés Megszórjuk tökmaggal és 
nagy szemű tengeri sóval.

4. lépés Kiválasztjuk a PlusSteam 
programot, megnyomjuk a 
PlusSteam gombot, és 175 fokon, 
20 perc alatt aranybarnára 
sütjük a bucikat.



További részletekért látogasson el weboldalunkra:
electrolux.hu/plussteam


