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Mi a mikrohullám?
Elektromágneses hullámok, amelyek frekvenciája körülbelül 2,45 GHz és hullámhosszuk 12,2 cm; 
az elektromágneses spektrumban az infravörös fény elé és a rádióhullámok után esnek.

Hogy működik a mikrohullám?
A mikrohullámú sütők gyorsak és hatékonyak, mert a hőenergiát közvetlenül az étel molekuláihoz (apró 
részecskékhez) vezetik. A mikrohullámú termékek használatához kevesebb energia szükséges, étel 
készítéshez vagy felmelegítéshez akár 75%-kal kevesebb, mint egy hagyományos sütőhöz vagy 
tűzhelyhez.

Hogy működik 
a mikrohullámú főzés?
A mikrohullámok az élelmiszerben lévő vízmolekulákat rezgő mozgásra kényszerítik, ami hőt termel és 
megfőzi az ételt. A hő közvetlenül az ételben termelődik, de az étel nem "belülről kifelé" készül el, mert 
a mikrohullámok csak egy bizonyos mélységig tudnak behatolni.

Amikor egyszerre nagyobb mennyiséget főzünk, akkor a mikrohullámok elsősorban a külső rétegeket 
melegítik és főzik, miközben a belsejét elsősorban a forró külső rétegek hővezetése főzi meg.

Míg a 20. század első felében 
a nők 6 órát főztek naponta, ez az 
idő a 2000-es években 45 percre 
csökkent. Manapság a nők 
átlagosan napi 20 percet töltenek 
ételkészítéssel.
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1
Energiát takarít meg

A főzési idő rövid.
(Majdnem fele annyi, mint a hagyományos főzéshez szükséges elkészítési idő tűzhelyen vagy sütőben.)

2
Pénzt takarít meg

Kevesebb pazarlás, mindent újra meg lehet melegíteni.

3
Zsiradék nélkül vagy kevés 

zsiradékkal főzhetünk benne
Tökéletes partner az egészséges és könnyű ételek elkészítésében.

4
Megőrzi az étel eredeti ízét

Egyúttal a tápanyagokat és vitaminokat is.

5
Tisztán tartja a konyhát

A legtöbb étel lefedve készül, nincs kifröccsenés, nincs szükség a sütő tisztítására.

6
Bent tartja az ételszagokat

Használata szinte teljesen szagtalan és minimális gőzzel jár.

A mikrohullám előnyei
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A mikrohullámok 3 cm-ig tudnak 
behatolni az ételekbe, ezért 
félidőben mindig keverjük meg 
az egyenletes melegítéshez.

Teljesítmény és Watt
Minden receptünket 600 Wattos mikrohullámokkal 
teszteltük és fejlesztettük. Íme egy egyszerű módszer 
a mikrohullám teljesítményének meghatározásához: 
Melegítsünk meg 1 csésze (250 ml) szobahőmérsékletű 
vizet a Polytupper Leveses Bögrében, 100%-os  
teljesítményen.
Ha több mint 3 percig tart amíg a víz forrni kezd, akkor 
a mikrohullámú sütő teljesítménye kevesebb, mint 600 
Watt. Tehát mindent hosszabb ideig kell majd főzni, mint 
ami a receptjeinkben ajánlott. A főzési idő a mikro-
hullámú sütő teljesítményétől függően változhat.

Teljesítmény (%) Teljesítmény (Watt)  Hőhatás Használat

100 1000+ Magas Folyadékok felforralása

90-60 600-900 Közepesen magas Főzés

50 500-600 Közepes Melegítés

40-30 360 Közepesen alacsony Vaj / csokoládé olvasztás

20-10 160 Alacsony Melegentartás / Kiolvasztás / 
Fagylalt olvasztás 
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Hogyan tisztítsuk:
Tippek & Trükkök

Az étel kifröccsenések és maradványok 
a mikrohullámú sütőben nem higiénikusak és 
csökkentik a készülék hatékonyságát is. 
Szerencsére a mikrohullámú sütőket könnyű 
tisztítani, ha tudjuk hogyan kell!

Citrom Víz
A napi takarításnál használjunk nedves szivacsot 

vagy Tupperware Mikroszálas Törlőkendőt 
a mikrohullámú sütő belsejének törléséhez. 

Egyes készülékekben gőzfejlesztő rendszer is 
van, amely hasznos a tisztításhoz. A szagok 

eltávolításához, keverjük össze 
a szódabikarbónát vagy a citromlevet vízzel, majd 

itassuk át vele a szivacsot vagy a Mikroszálas 
Törlőkendőt a tisztítás előtt.

Az ecet hasznos lehet az ételmaradékok 
eltávolításakor is. Tegyünk egy Polytupper 
Leveses Bögrébe 250 ml vizet és 2 evőkanál 
ecetet. Majd rakjuk mikrohullámú sütőbe 3 percig 
800 Watton.  A keletkező gőz a mikrohullámú 
sütő falairól fellazítja a rászáradt maradékot. 
Vegyük ki és mossuk el a forgótányért. Töröljük 
át a mikrohullámú sütő belsejét Mikroszálas 
Törlőkendővel.

vagy

*Fedezd fel a teljes mikroszálas kínálatunkat a katalógusban.
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Használat
 

Alaptermékek

Mediterrán Pro
1. Tálalás
2. Melegítés

Polytupper
1. Melegítés
2. Hűtés
3. Szállítás

Gyöngyszem
1. Melegítés
2. Fagyasztás & Kiolvasztás
3. Hűtés
4. Szállítás

Napi használat

Mikrós

 

Főzőedények
1. Meghatározott ételek főzése
2. Tálalás

MikroSéf
1. Főzés: nem szabad magas zsír-vagy cukortartalmú ételeket főzni benne
2. Melegítés: 3 percenként keverjük meg 500 Watton / közepes teljesítmény max.
3. Hűtés
4. Fagyasztás & Kiolvasztás

Szilikon Sütőformák

 

1. Sütés
2. Melegítés
3. Kiolvasztás
4. Fagyasztás

Prémium termékek

MikroGourmet
1. Párolás
2. Kiolvasztás

Mikrós Kukta

 

1. Gyors főzés
2. Párolás

UltraPro
1. Főzés
2. Melegítés
3. Hűtés
4. Fagyasztás és Kiolvasztás

MicroGrill
1. Grillezés
2. Főzés
3. Pirítás
4. Barnítás

MikroKombó
1. Párolás
2. Kisméretű tészták főzése
3. Rizs & gabonafélék főzése
4. Kiolvasztás

Mikrózható Tupperware Termékek
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Használathoz ajánlott Watt Hőmérséklet
500 Watt / közepes hő, 50%-os teljesítmény.

 

Újramelegítés során 3 percenként keverjük meg.
0 – 120 ° C

32 – 250 ° F

500 Watt / közepes hő, 50%-os teljesítmény.
Újramelegítés során 3 percenként keverjük meg.

0 – 120 ° C

32 – 250 ° F

500 Watt / közepes hő, 50%-os teljesítmény.
Újramelegítés során 3 percenként keverjük meg.

-25 – 160 ° C
 

80 – 320° F

360 Wattól 900 Wattig

 

az ételtől függően / magas hő
0 – 120 ° C

32 – 250 ° F

900 Watt /magas hő -25 – 200 ° C

80 – 400 ° F

600 Watt /közepesen magas hő -25 – 220 ° C

 

80 – 428 ° F

900 Watt /magas hő
A párolás akár 100 C°-ot is elérheti. A termék 120 °C-ig használható 
A termék csúcstechnológiájú anyagból készült és megakadályozza, 
hogy a mikrohullámok közvetlenül az ételbe jussanak be.

 

120 ° C

250 ° F

900 Watt /magas hő
A termék 120 °C-ig használható. A kukta főzés a 112 C°-ot is elérheti. 

 

A főzésnek két módját ötvözi: mikrohullámú sütés és kukta főzés.

120 ° C

250 ° F

900 Watt /magas hő -25 – 250 ° C

80 – 475° F

1000 Watt /magas hő 0 – 220 ° C

428 ° F

0 – 120 ° C

250 ° F

900 Watt /magas hő
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Ismersz jobb kezdést 
a naphoz, mint egy 
egészséges reggeli?  
Normális esetben sok időt vesz igénybe az elkészítés 
és a mosogatás, de a Mikrós Zabkása Főzővel egy 
teljes értékű és egészséges reggelit készíthetsz 
mindössze néhány perc alatt!

Jellemzői
• 550 ml kapacitású átlátszó edény, így könnyen 
látszik a tartalma

• Széles edény a könnyű öntéshez és keveréshez
• Max. töltési jelzés, ha rizsfőző kiegészítőkkel 
használnánk

• Ergonomikus fogantyú biztonságos fogáshoz és 
szállításhoz

• Kerek alakú edény az optimális és egyenletes 
főzéshez

Jó ha tudod 
• Hengerelt zabpelyhen kívül más fajtát nem szabad 
főzni benne (a Mikrós Zabkása Főző nem alkalmas 
darabolt zab elkészítésére, mert kifuthat a főzés 
során).

• Nem szabad víz/tej nélkül főzni benne.
• Sovány vagy félzsíros tejet ajánlunk használni a 
zabkása készítéséhez a legjobb végeredményhez.

• A termék tökéletesen működik vízzel, sovány vagy 
félzsíros tehéntejjel.

• Ne töltsük túl a kifutás elkerülése érdekében.
• A Mikrós Zabkása Főzőt csak mikrohullámú sütőben 
szabad használni; ne használjuk sütőben, tűzhelyen 
vagy grillben.

550 ml 
9.1 cm x 18.41 cm x 14.95 cm

Mikrós Delikát 
vásárlása esetén 

a Mikrós Zabkása 
Főző 

AJÁNDÉK!
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Ft4 390 
MW190108

Mikrós Reggeli Szett:
Mikrós Zabkása Főző
Mikrós Delikát

Biztos, hogy elégedett 
leszel az eredménnyel!  
A Mikrós Delikát a legjobb barátja mindenkinek, aki 
szempillantás alatt gyors ételeket és előételeket 
szeretne készíteni tojásból! Időt és energiát 
takaríthatunk meg a mikrohullámú sütés során és 
ínycsiklandozó ételeket készíthetünk benne 
különleges alakjának köszönhetően.

Általános tudnivalók
• Ízletes tojásos receptek és gyors ételek elkészítése 
rövid idő alatt!

• Ideális még a tapasztalatlan szakácsok és akár 
diákok számára is.

• Időt és energiát takarít meg.

Jó ha tudod
• Mosogatógépben mosható.
• A Mikrós Delikátot használat után közvetlenül hideg 
vízzel öblítsük le, hogy megakadályozzuk az erős 
szagok kialakulását és foltosodást.

• Az alapvető használati utasítások a tető belsejében 
találhatóak, hogy szükség esetén mindig kéznél 
legyenek.

430 ml 
14 cm x 22.4 cm x 6.8 cm

Használati utasítás
- omlett készítéséhez
• Keverjük össze a tojásokat (min. 2 - max. 4) 
habverővel, amíg halványsárga színű lesz.

• A jobb eredmény elérése érdekében mindig adjunk 
egy kevés vizet vagy tejet (kb. 15 ml) a keverékhez.

• Ne feledjük, minél többet keverjük a tojásokat; annál 
több levegő kerül bele.

• Tegyük tetővel lefedve a mikrohullámú sütőbe.
• Az időt és a teljesítményt állítsuk be a kívánt textúra 
és íz alapján, azonban ajánlott alacsony 
teljesítményen (350W-400W között) főzni, hogy jobb 
eredményt érjünk el.

• Óvatosan vegyük ki a Mikrós Delikátot 
a mikrohullámú sütőből úgy, hogy két kézzel 
biztonságosan fogjuk. Sütőkesztyű használatát 
javasoljuk a kivételhez.
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Last-minute gourmand 
Általános tudnivalók
• Ideális egészséges ételek elkészítéséhez, miközben 
energiát és egyúttal pénzt takarítunk meg és óvjuk 
környezetünket.

• Erős, tartós és magas hőtűrő képességű anyagból 
készült, ellenáll -25 °C és 200 °C közötti 
hőmérsékletnek.

• A kétféle tetőnek köszönhetően mikrohullámú 
főzéshez, tálaláshoz és tároláshoz is használható.

• Kompakt design, kevés helyet foglal a hűtőben. Kis 
átmérőjű, így a kisebb méretű mikrohullámú sütőkben 
is használható.

Használat
•  Ne töltsük a tartályt az edény oldalán feltüntetett 
maximális vonalon túl.

• Ne használjuk hosszabb ideig mikrohullámú sütőben, 
mint a maximális főzési idő (max. 30 percig 
800 Watton).

• Keverjük meg az ételt melegítés vagy főzés közben. 
Mindenképpen tegyük vissza a tetejét keverés után.

• Óvatosan vegyük le a tetejét úgy, hogy eltartjuk 
magunktól, így a kiáramló forró gőz tőlünk távol 
távozhat.

• Főzés vagy melegítés után mindig hagyjuk az edényt 
néhány percig állni, hogy a hő egyenletesen 
eloszolhasson.

A fagyasztóból a mikrohullámú sütőbe, az asztalra és vissza

Ja ha tudod 
• A mikrohullámú sütőben csak a kemény tetővel 
használható, a frissentartó tetővel viszont nem.

• A kemény tetőt arra tervezték, hogy a gőz szabadon 
áramolhasson és optimális körülmény legyen 
a főzéshez az edényben, illetve megakadályozza, 
hogy vákuum jöjjön létre.

• A fogantyúk mérete és vastagsága optimális 
a biztonságos fogáshoz és a kompakt tároláshoz; 
a mikrohullámú sütőben, a hűtőszekrényben vagy 
a fagyasztóban sem foglal túl sok helyet.

• A sokoldalú, puha frissentartó tetővel az elkészült 
ételt hűtőben vagy a fagyasztóban is tárolhatjuk.

• Gyönyörű színe és elegáns formája tálaláshoz 
tökéletes. 



 Ft13 790
MW190107

MikroSéf 2,25L

2,25L
13.45 cm (M) tetővel, 12,06 cm (M) frissentartó tetővel
Ø 22 cm fülekkel / Ø 18.5 cm fülek nélkül
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Egy- vagy kétszemélyes családnak

Kollégistáknak

Helytakarékos & könnyű tisztán tartani
• Azokon a napokon, amikor nem szeretnél 
hagyományos tűzhelyen főzni, akkor a MikroKombó 
tökéletes megoldás, amely két edény, egy 
párolóbetét és tálalóló tál is egyben. Így nincs 
szükség edényekre és serpenyőkre, amelyek gyakran 
túl nagyok ahhoz, hogy kisebb konyhákban elférjenek 
és könnyebb tisztán tartani.

• A tisztítása egyszerű, mivel minden része 
mosogatógépben is mosható.

  – Nincs több edény súrolás az odaégett rizs miatt.
  – Nincs több serpenyő áztatás az odaszáradt 

ételmaradék miatt.

Pénzt takarít meg
• Nehéz csak egy-két főre főzni és általában 
a megmaradt étel kidobásával is jár. A MikroKombó 
kifejezetten egy-két személyre történő komplett 
menü főzéséhez lett tervezve.

• A mikrohullámú sütők kevesebb energiát 
fogyasztanak, mint a hagyományos sütők. 
A mikrohullámú sütés választása a hagyományos 
helyett, segít energiát és pénzt megtakarítani, amit 
aztán másra tudunk elkölteni.

Mikrós Gourmet
• A diákoknak már nem kell lemondaniuk a tápláló és 
ízletes ételekről az időhiány miatt. A MikroKombóval 
30 perc alatt egészséges és ízletes ételeket 
készíthetnek akár a kollégiumban is.

Kis helyeken
• A legtöbb főiskolai vagy egyetemi kollégiumban 
a konyha gyakran elég kicsi és felszereltsége is 
minimális, sokszor csak mikrohullámú sütő található 
benne.

• A MikroKombó elég kompakt ahhoz, hogy elférjen 
a kollégiumi szobában és kevés helyet foglal 
a  szekrényben.

Iskolakezdés
• A MikroKombót az iskolakezdés előtt érdemes 
ajánlani, főleg a főiskolai hallgatóknak. Tökéletes 
középiskolai érettségi vagy búcsú ajándék a jövőbeli 
főiskolai hallgatónak.
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Ft19 190 
MW190106

MikroKombó

21.6 cm x 24.8 cm x 13.7 cm
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Több idő jut élni
Általános tudnivalók
• Teljes körű főzési megoldás mindenki számára!
• Egy innovatív, all-in-one termék, amellyel párolni, 
tésztát, gabonát és rizst lehet főzni egy termékben, 
a mikrohullámú sütőben.

• Helyet, időt (teljes menü készítése 30 perc alatt), 
energiát (a mikrohullámú sütés a hagyományos 
sütéshez képest kevesebb energiát igényel) és pénzt 
(egy-két főre főzünk, így csökkentjük a kidobott étel 
mennyiségét) takarítunk meg a MikroKombó 
megvásárlásával.

Használat 

Tésztafőzés:
• Öntsünk tésztát és vizet az edénybe. A tészta és a víz 
maximális mennyisége az edényben be van jelölve.

• Főzzük a tésztát tető nélkül; max 900 Watton 
mikrohullámú sütőben legfeljebb 30 percig.

• Óvatosan vegyük ki az edényt a mikrohullámú 
sütőből, mindkét kézzel stabilan tartva a füleket. 
Kivételkor használjunk sütőkesztyűket vagy 
törlőkendőt. A magas párolóbetéttel szűrjük le 
a tésztát. 

• Miután a tésztát leszűrtük, rakjuk a magas 
párolóbetétet tésztával együtt az edénybe, majd 
fedjük le, hogy meleg maradjon.

A MikroKombónál nem szükséges a készülő ételt ellenőrizni, így több idő jut magunkra

Gabonafőzés:
• Öntsük a gabonát és a vizet az edény belső falán, 
a  "Rizsfőzés" logó alatt található "MAX" vonalig.

• Rakjuk a Rizsfőző Habtálcát az edényre, úgy hogy 
a két kis fogantyú felfelé nézzen.

• A Riszfőző Tető lezárása előtt győződjünk meg arról, 
hogy a tető fogantyúi tökéletesen illeszkednek 
egymáshoz. Záráshoz nyomjuk le a tetőt.

• Főzés után hagyjuk állni 5 percig mielőtt tálalnánk.

Párolás: 
• Töltsük fel az edényt vízzel addig, amíg el nem éri 
a 400 ml-es jelzést (a Párolás logó alatt található).

• Rakjuk az edénybe a Magas Pároló Betétet, Alacsony 
Pároló Betétet (opcionális, kétszintű pároláshoz) és 
fedjük le a Pároló Fedővel.

• Tegyük mikrohullámú sütőbe max. 900 Watton 
legfeljebb 30 percig. A mikrohullámú sütés után 
5 percig hagyjuk állni az elkészült ételt.

• Melegen tartáshoz hagyjuk lefedve a MikroKombót 
tálalásig.
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Tésztafőzés:   
Max. 225 g tészta 

főzhető az edényben. 

Rizsfőzés:   
Max. 250 g rizs vagy gabona 

főzése könnyedén. 
Nem kell felügyelni 
a rizst főzés közben. 

Kétszintű Párolás: 
Készítsünk egy teljes 

menüsort a mikrohullámú 
sütőben 30 perc alatt.

A tészták készítésénél 
hagyjuk az edényt 

fedetlenül.

Rizsfőző Habtálca 
megakadályozza a víz kifutását. 

A habtálca ugyanakkora, mint ami 
a Mikrós Rizsfőzőben található.

A rizsfőző tetőnek az Óriás 
Rizsfőzőhöz hasonló zárási 

rendszere van, amelynek 
használata egyszerű és intuitív.

Max. 250g rizs/gabona
 főzésére tervezve.

Pároló tető igazi 
pároláshoz.

Alacsony pároló betét 
lehetővé teszi egyszerre 

két különböző étel párolását.

A pároló tetőbe és 
magas párolóbetétbe 

biztonságosan beépített 
fém réteg blokkolja 
a mikrohullámokat, 
így nem fő az étel.

A magas párolóbetét 
megvédi az ételeket 
a mikrohullámoktól. 

A párolóbetét 
tésztaszűréshez 
is használható.

A mikrohullámok 
felmelegítik a vizet az 

edényben, a keletkezett 
gőz pedig megfőzi az ételt. 

Az edényt 400 ml, 
azaz 1 ¾ pohár vízzel 

kell megtölteni.

Kétszintű Párolás
Tésztafőzés 

eleme
Gabonafőzés 

elemei
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Könnyű a kezeknek,
egészséges a szívnek!
Általános tudnivalók
• Könnyen kezelhető, egyedülállóan könnyű anyagból 
készült, amely akár 250 °C-os és -25 °C-os 
hőmérsékleten is használható.

• A két edény és a tető tökéletesen illeszkedik 
egymásba, így kevés helyet foglal tárolás során.

• A lekerekített formájának és méretének 
köszönhetően tökéletes mikrohullámú sütéshez, 
mivel a legtöbb mikrohullámú sütőbe befér. 

• Hozzájárul az egészséges főzéshez az UltraPro 
tapadásmentes tulajdonságának köszönhetően. 
Nincs szükség vajra vagy olajra a sütéshez.

• Az emeletes főzésnek köszönhetően egyszerre több 
étel készíthető benne. Főzzünk és melegítsünk 
benne a mikrohullámú sütőben vagy hagyományos 
sütőben vagy akár kombináljuk a kettőt, amivel időt 
és energiát takaríthatunk meg.

• Az Ultra Pro™ egyedi formája és színe tökéletes 
tálaláshoz is.

Használat
• Igényeink szerint választhatjuk az emeletes sütést. 
Ebben az esetben győződjünk meg arról, hogy az 
edényeket és tetőt biztonságosan tettük egymásra.

• Főzés közben, ha le kell venni a tetőt, akkor ügyeljünk 
arra, hogy a gőz tőlünk lehetőleg a legtávolabb 
távozzon.

Minden egyben, fagyasztás, kiolvasztás, melegítés és főzés

Sült Csirke: főzési idő = 1 óra
Sütési idő ⅓-a = 20 perc mikrohullámú sütőben
Sütési idő ⅔-a = 40 perc hagyományos sütőben

A tandem főzéssel időt takaríthatunk meg és egyúttal 
a mikrohullámú sütőben történő előfőzésnek 
köszönhetően az étel szaftos és puha marad, így 
egészségesebb és ízlésesebb lesz!

• Amikor a forró edényeket a sütőből kivesszük, fogjuk 
meg két kézzel, sütőkesztyűvel, stabilan az UltraPro 
füleit.

• Hagyjuk rajta a tetőt, hogy tálalásig melegen tartsuk 
az ételt. Használat után az UltraPro-t áztassuk be 
forró mosószeres vízbe.

Az UltraPro™ 1.5L, 2.5L és Tető használható külön-
külön vagy akár együtt is, baromfi, hal, tenger 
gyümölcsei, tojás, burgonya, tészta, rizs, rakott ételek, 
pörkölt, leves, töltött zöldség, sült gyümölcsök, 
desszertek készítéséhez.

Tudtad?
Az UltraPro segítségével "Tandem főzés" is 
lehetséges, ami azt jelenti, hogy az étel elkészítését 
a mikrohullámú sütőben kezdjük el és a sütőben 
fejezzük be!



17

Ft14 390 
MW190103

Kerek UltraPro 1,5L 
+ Tető

 Ft17 590  Ft25289
MW190104 MW190105

Kerek UltraPro 2,5L 
+ Tető

Kerek UltraPro Szett
(1,5L Edény + 2,5L Edény + Tető)

2

1

1

1 + 2 3 + 2
1 2+ 3+

Ø25 x 7.7 cm (M)

2

3

Ø25 x 4 cm (M)

Ø25 x 11.8 cm (M)

3
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Kevesebb a nyomás rajtunk
Általános tudnivalók
• Ez a kiválóan megtervezett termék 2 különböző 
főzési eljárást ötvöz - a kukta főzést és 
a mikrohullámú főzést.

• Biztosítja az egyenletes hőeloszlást, megőrzi az 
ételek színét és lerövidíti a főzési időt.

• Lehetővé teszi, hogy több feladatot végezzünk 
egyszerre, főzhetünk felügyelés és kevergetés 
nélkül.

• Tálaláshoz is alkalmas tökéletes színének és 
elegáns formájának köszönhetően.

• Mérete tökéletes 4 fő részére történő főzéshez.

Használat
• Tegyük bele az ételt, adjunk hozzá folyadékot, fedjük 
és zárjuk le.

• Min. 150 ml folyadék hozzáadása szükséges minden 
10 perc főzési idő után vagy 450 ml 30 percenként 
(egyszerre ne főzzünk benne több mint 30 percig).

• A nyomásjelző emelkedni fog, amikor az edényben 
nyomás keletkezik.

• Amikor az edény nyomás alá kerül, akkor 
a nyomásszabályozó szelep óvatosan kiengedi 
a nyomást, így a felesleges gőz távozni tud.

• Amikor a mikrohullámú sütési idő lejár, ne vegyük 
ki az edényt a mikrohullámú sütőből, amíg 
a nyomásjelző vissza nem megy a helyére.

A Mikrós Kukta nyomás alatt keményen dolgozik... így rajtunk kevesebb nyomás lesz.

Jó ha tudod
• Amennyiben az edényben nincs vagy kevés folyadék 
van, akkor túlmelegedhet és komoly károkat okozhat 
a termékben, valamint égési sérülések 
keletkezhetnek az ételen.

• Ne használjuk sütéshez, karamellizáláshoz, 
pattogatott kukorica készítéshez vagy tojásfőzéshez.

• Ne használjuk habzást okozó ételekhez, mint 
spagetti, zabpehely vagy más gabonafélék.

• Soha ne hűtsük le a Mikrós Kuktát csapvíz alatt, vagy 
ne merítsük vízbe a nyomás csökkentés 
felgyorsításáért.

• Ne nyúljunk a biztonsági zárhoz, ha a Mikrós Kukta 
nyomás alatt van.

• A gyors és egyenletes főzéshez vágjuk a húst és 
zöldséget kis, egyenlő méretű darabokra.
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Főzés az egész család 
számára mosolyogva, 

30 perc alatt! 

Mikrós Kukta 3L
Ft31 990 

MW190101
28.08 cm x 22.49 cm x 15.70 cm
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Aki egyszer kipróbálta, már 
nem is akar másképp sütni 
Általános tudnivalók
• Ez a forradalmi termék a mikrohullámokat gyors 
felmelegítéshez és ropogós ételek készítéséhez 
használja.

• Egyedülálló technológiája két különböző módon/ 
pozícióban való főzést tesz lehetővé: grill vagy 
csőben sütés.

• A lekerekített szélű, szögletes formába egyszerű az 
alapanyagok elhelyezése és a mikrohullámú sütő 
adottságait is hatékonyan használja ki.

• A domború középső részt egy elvezető csatorna 
veszi körül, amely összegyűjti a felesleges zsiradékot  
a tökéletes grillezés érdekében. Ennek a csatornának 
köszönhetően a grillezett ételek, kevesebb zsírt 
tartalmaznak, így egészségesebb lesz az elkészített 
étel.

Használat 
• Nagyon egyszerű és intuitív a használata.
• Rakjuk a hozzávalókat az edénybe, amit grillezni/főzni 
szeretnénk.

• Helyezzük rá a tetőt megfelelő helyzetben: alacsony 
vagy magas állás.

• Tegyük mikrohullámú sütőbe max. 1000 Watton 
legfeljebb 20 percig.

• Vegyük ki a mikrohullámú sütőből sütőkesztyűvel. 
Emeljük le a tetejét az integrált fogantyúval. Mindig 
úgy vegyük le a tetejét, hogy a hő és a gőz tőlünk 
távol távozzon.

Komolyan. Mindent megcsinál, amit mikrohullámú sütőben lehet.

Jó ha tudod / Tippek 
• Egyszerre több mint 20 percig ne főzzünk benne.
• Legalább 5 cm-ert kell hagyni a termék és 
a  mikrohullámú sütő belső falai között.

• Ne töltsük túl. Vágjuk az alapanyagokat ugyanakkora  
darabokra és rétegezzük egyenletesen.

• Mindig győződjünk meg róla, hogy a tető vízszintesen 
áll és hogy nincs magasabban, mint az alap pereme.

• Javasoljuk, hogy kis mennyiségű olajjal kenjük be 
főzés előtt az ételt vagy használjunk mustárt, ami 
egészségesebb alternatíva, mint az olaj.

Fém a mikrohullámú sütőben? 
A MicroGrill biztonságos és nem szikrázik 
a mikrohullámú sütőben, mert:
• Speciális lekerekített, lesimult formájú.
• A peremeken és széleken lévő szilikon bevonat 

megakadályozza a mikrohullámok és a fém felületek 
érintkezését.

• 4 szilikon láb elemeli az edény alsó fém részét 
a mikrohullámú sütőtől és megakadályozza 
a közvetlen kontaktust.

• A tetőn található két hosszúkás láb megakadályozza, 
hogy a tető és az edény fémfelületei érintkezzenek 
a sütés során.

Ínycsiklandozó ételek készítése valóban lehetséges, 
mert a MicroGrill a mikrohullámú energiát hőenergiává 
alakítja át, ugyanakkor megóvja az ételt 
a mikrohullámoktól!
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MicroGrill
Ft79 990 

MW190102

Teljes grillezés (alacsony): tökéletes hús- és halszeletek, szendvicsek és zöldségek grillezéséhez; 
Csőben sütés vagy ropogósra pirítás (magas): tökéletes rakott tészták, sült ételek, quesadillák, 

pizzák, sőt gyümölcsös sütemények készítéséhez;

Grillezés Sütés Pirítás

Pörkölt Sütés Pirítás

Alacsony állás

Magas állás

Ilyen hatékony termékkel gyors, egészséges 
vacsorákat készíthetünk családunknak 
gyakrabban, mint valaha.

24.8 cm x 27.1 cm x 5.77 cm (M)(Grillezés)  /  8.99 cm (M) (Csőben sütés)
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Legyél Mikrós 
Séf 

a Tupperware-val! 

Ételek reggelitől vacsoráig:
ź Fantáziadús Zabkása 

Reggeli
ź Tonhalas Rántotta
ź Vegán Burger
ź Gourmet Burger
ź Gulyás Kicsit Másképp
ź Kaliforniai Paprikás Csirke
ź Klasszikus Csokitorta

Ebből a 
katalógusból 

Ft min. 16 000  
értékű vásárlás esetén az 

ÚG Polytupper Kerek 
Edény kedvezményes 

áron vásárolható 
meg!

Nagyszerű megoldás az otthon készített 
ételek vagy levesek szállításához 

és melegítéséhez

ÚG Kerek Polytupper 
Edény 600 ml

 Ft1 490
PW190101

Használat
• Melegítés
• Hűtés
• Szállítás



1
A mikrohullámú sütési idő egyszerre 

soha ne haladja meg a 30 percet 
(a MicroGrill esetében a 20 percet)

2
Mindig fedjük le az ételt, hogy 
óvjuk mikrohullámú sütőnket

3
Mindig adjunk az ételhez minimális mennyiségű vizet, hogy 

megakadályozzuk az étel kiszáradását

4
Mindig tartsuk be a Tupperware mikrohullámú termékekre 

vonatkozó konkrét útmutatásait.

Mindig tartsd észben

23
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Fantáziadús 
Zabkása Reggeli Elkészítési idő

20 perc
Sütés 6 perc 

hűtés 2,5 perc

HOZZÁVALÓK 1 SZEMÉLYRE 
ź 40 g zabpehely 
ź 160 ml víz vagy tej (sovány / félzsíros) 

ELKÉSZÍTÉS

1.  Keverjük össze a zabpelyhet vízzel vagy tejjel a 
Mikrós Zabkása Főzőben. Tegyük mikrohullámú 
sütőbe 2 perc 30 másodpercig 600 Watton.

2.  Hagyjuk állni 1 percig. Keverjük össze Vékonyfejű 
Szilikon Keverővel. Szükség esetén tegyük ismét 
mikrohullámú sütőbe 1 percig 600 Watton, saját 
ízlésünknek megfelelően.

VARIÁCIÓK  
Íme néhány ötlet, amivel felturbózhatjuk a zabkását
főzés után:
ź 100 g szeletelt banán és 2 morzsolt keksz
ź 50 g áfonya és 2 ek szeletelt mandula
ź 100 g felkockázott alma, 1 ek méz és 1 csipet fahéj
ź 50 g ribizli vagy málna, 1 ek piros bogyós dzsem és 

1 ek sótlan pisztácia

A következő feltétek bármelyikét rakhatjuk a zabkása 
tetejére:
ź Barna cukor, kókuszcukor
ź Méz vagy juharszirup
ź Piros bogyós gyümölcsök vagy más gyümölcsök
ź Banánpüré
ź Aszalt áfonya vagy mazsola
ź Narancslekvár vagy egyéb lekvárok
ź Magvak, mint a mák, napraforgó, tökmag vagy 

szezám
ź Fahéj
ź Szeletelt és pirított mandula
ź Durvára apróra vágott mogyoró, pekándió vagy dió
ź Kókuszreszelék
ź Csokoládé pelyhek Csupaklikkel készítve
ź Kakaópor

Mikrós Zabkása Főző
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Tonhalas 
Rántotta
HOZZÁVALÓK 2 SZEMÉLYRE
ź 135 g konzerv tonhal
ź 2 tojás
ź 80 ml tejszín (3% zsírtartalmú)
ź 50 g paradicsompüré
ź Só és bors 

ELKÉSZÍTÉS

1.  Szűrjük le és szedjük nagyobb 
darabokra a tonhalat.

2.  Tegyünk minden összetevőt, beleértve 
a tonhalat is, a Magas Turbó 
Aprítóba.

3.  Aprítsuk össze krémes állagúra.

4.  Öntsük a Mikrós Delikátba.

5.  A főzés után vegyük le a tetejét és 
hagyjuk teljesen lehűlni tálalás előtt.

Tipp: Tálaljuk balzsamecetes zöld 
salátával.

360 W
4 perc

újra 2,5 perc

Mikrós Delikát

Elkészítési idő
3 perc

Mikrós Delikát 
vásárlása esetén 
a Mikrós Zabkása 
Főző AJÁNDÉK!
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Vegán Burger Elkészítési idő
20 perc

750 W
10 perc 
+ 5 perc

HOZZÁVALÓK 3 SZEMÉLYRE
Lencse burgerek:
ź 140 g / 5 oz. vöröslencse
ź 10 g / ½ csésze friss, apróra vágott petrezselyem
ź 280 ml / 1 ¼ csésze víz
ź 1 ml / ¼ tk só
ź 60 g / ¼ csésze zsemlemorzsa
ź 10 g / ½ csésze szezámmag
ź 10 g / ½ csésze tökmag

Ratatouille:
ź 200 g / 1 kaliforniai paprika, kockára vágva
ź 120 g / 2 sárgarépa
ź 120 g / 1 nagy burgonya
ź 160 g / ½ cukkini
ź 1 ml / ¼ tk só
ź 3 menta levél
ź 10 ml / 2 tk extra szűz olívaolaj

4. Kockázzuk fel a kaliforniai paprikát és tegyük félre. 
Hámozzuk meg a sárgarépát és burgonyát az 
Univerzális Zöldséghámozóval. Vágjuk fel 
a sárgarépát, burgonyát és cukkinit 2,5 cm-es 
szeletekre.
5. Készítsük elő a nagy hasábvágó betéttel felszerelt 
KonyhaGuru Hasábvágót. Rakjuk alá a magas pároló 
betétet. Helyezzünk 2-3 szelet répát a  Hasábvágóba, 
nyomjuk le a kart a vágáshoz. Folytassuk, amíg az 
összes sárgarépát felkockázzuk. Ezután kockázzuk fel 
a szeletelt burgonyát is hasonlóképpen. Amikor 
végeztünk akkor adjuk a paprikát a sárgarépához és 
a krumplihoz.
6. Vegyük el a magas pároló betétet a Hasábvágó alól 
és tegyük alá az alacsony pároló betétet, majd 
kockázzuk fel a szeletelt cukkinit is az előbb 
ismertetett módon.
7. Öntsünk 400 ml / 1 ¾ csésze vizet az edénybe, 
tegyük rá a magas pároló betétet és fedjük le 
a pároló tetővel, majd tegyük mikrohullámú sütőbe 
10 percig 750 Watton.
8. Sütőkesztyűvel vegyük ki a MikroKombót 
a mikrohullámú sütőből és rakjuk rá az alacsony 
pároló betétet is, fedjük le és tegyük mikrohullámú 
sütőbe további 5 percig 750 Watton.
9. Eközben aprítsuk össze Turbó Aprítóban a mentát, 
az extra szűz olívaolajjal, a maradék szezám- és 
tökmaggal.
10. Rakjuk a párolt zöldségeket egy közepes méretű 
tálba, adjuk hozzá a mentás szószt és keverjük össze.
11. Melegítsünk fel egy serpenyőt közepes lángon és 
pirítsuk meg benne a lencse burgereket, amíg mindkét 
oldaluk aranybarna lesz, körülbelül 5 perc alatt.
12. Tálalják a lencse hamburgereket a fűszeres 
ratatouille-val.

ELKÉSZÍTÉS 

1.  Öblítsük le alaposan a lencsét a Tuppercsúcsban, 
amíg az átfolyó víz teljesen tiszta lesz. Rakjuk a 
lencsét a MikroKombó edényébe és adjunk hozzá 
400 ml / 1 ¾ csésze vizet. Tegyük a rizsfőző 
betétet és a rizsfőző tetőt rá és rakjuk  
mikrohullámú sütőbe 10 percig 750 Watton.

2.  Szűrjük le ha szükséges. A petrezselymet aprítsuk 
össze a Turbó Aprítóban. Adjuk hozzá a lencséhez 
a sóval, a zsemlemorzsával és a fele 
szezámmaggal és tökmaggal együtt. Keverjük 
össze.

3.  Formázzunk a lencsés keverékből 6 burgert és 
tegyük félre.
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MikroKombó

BURGER EBÉD VEGÁNOKNAK
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Gourmet burger Elkészítési idő
20 perc

Sütési idő:
± 13 perc 

900 W

HOZZÁVALÓK 2 SZEMÉLYRE
ź 1 kis hagyma
ź 1 kis kaliforniai paprika
ź 3 tk olívaolaj (± 15 ml)
ź 2 nyers hamburger pogácsa (± 200 g/db)
ź Só és bors
ź Olívaolaj
ź 2 szelet cheddar sajt
ź 2 burger zsemle
ź 2 ek mustár
ź 3 ek ketchup vagy barbecue szósz
ź 2 saláta levél

ELKÉSZÍTÉS

1. Hámozzuk meg és vékonyan szeleteljük fel 
a hagymát; vágjuk félbe a kaliforniai paprikát, 
szedjük ki a magokat, majd vékonyan szeleteljük 
fel. Keverjük össze a zöldségeket 2 tk olívaolajjal 
és tegyük a MicroGrillbe. Rakjuk rá a tetőt 
alacsony állásban és tegyük mikrohullámú sütőbe 
8 percig 900 Watton.

2.  Eközben kenjük be a hamburger pogácsákat 
a megmaradt olajjal.

3.  Közvetlenül a zöldségek sütési idejének lejártával 
rakjuk félre a zöldségeket és tegyük 
a húspogácsákat a forró MicroGrillbe. Rakjuk rá 
a tetőt alacsony állásban és tegyük mikrohullámú 
sütőbe 3 percig 900 Watton. Fordítsuk meg 
a pogácsákat.

4.  Fedjük le újra és tegyük mikrohullámú sütőbe 
2 percig 900 Watton. Ha jól átsütve szeretnénk 
a húst, akkor adjunk hozzá kb. 2 perc sütési időt.

5. Tegyünk egy-egy sajtszeletet a húspogácsákra, 
rakjuk rá a tetőt magas állásban és tegyük 
mikrohullámú sütőbe 1 percig 900 Watton.

6.  Vágjuk félbe a hamburger zsemléket és kenjük be 
mustárral és  ketchuppal.

7.  Rakjuk a hamburgerbe az összes hozzávalót és 
tálaljuk azonnal.

MicroGrill
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BURGER EBÉD HÚSIMÁDÓKNAK
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Gulyás Kicsit 
Másképp Elkészítési idő

20 perc
Főzési idő:

3 perc + 6 perc 
800 W

HOZZÁVALÓK 4-6 SZEMÉLYRE
ź 3 tk olívaolaj (45 ml)
ź 3 kis hagyma, kockára vágva (350 g)
ź 500 g fehér gomba, szeletelve
ź 400 g marhahús
ź 5 ml só
ź 2 ml bors
ź 30 ml liszt
ź 75 ml őrölt pirospaprika
ź 12 cikk fokhagyma, félbe vágva
ź 100 ml vörösbor
ź 2 üveg sült paprika olajban 

(2 x 90 g, lecsepegtetve)

ELKÉSZÍTÉS 

1.  Melegítsük elő a sütőt 6-os fokozaton 180°C-ra.

2.  Keverjük össze a hagymát olívaolajjal 
az UltraProban (2,5 L).

3.  Tegyük mikrohullámú sütőbe 3 percig 800 Watton.

4.  Adjuk hozzá a gombát, fedjük le és főzzük további 
6 percig 800 Watton.

5.  Pro Tálban (1,5 L) keverjük alaposan össze 
a marhahúst sóval, borssal, liszttel és 
pirospaprikával.

6.  Adjuk hozzá a marhahúsos keveréket az UltraPro 
tartalmához és keverjük össze újra.

7.  Végül adjuk hozzá a fokhagymát, a vörösbort és 
a sült paprikát. Keverjük össze, fedjük le és süssük 
1 óra 15 percet.

Kerek UltraPro 2,5 L

1ó15 perc 
hagyományos 

sütőben
6 vagy 180°C
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Kaliforniai 
Paprikás Csirke Elkészítési idő

10 perc
900 W
25 perc 

HOZZÁVALÓK 4 SZEMÉLYRE
ź 2 gerezd fokhagyma
ź 1 hagyma
ź 1 kaliforniai paprika
ź 8 alsó csirkecomb (± 800 g)
ź 100 g füstölt bacon, szeletelve (opcionális)
ź 400 g paradicsom konzerv
ź 1 ág kakukkfű
ź 5 ml őrölt pirospaprika
ź Só és bors
ź 50 ml fehérbor
ź 1 leveskocka (zsiradékmentes)

ELKÉSZÍTÉS 

1.  Tisztítsuk meg a fokhagymát és hagymát. Szedjük 
ki a kaliforniai paprika magját és szeleteljük le 
a Mandolin Szeletelőn (egyenes penge, 2-es 
vastagság). Tegyük a Mikrós Kuktába.

2.  Adjuk hozzá a további összetevőket ebben 
a sorrendben: először a csirkecombokat 
(ellenőrizzük, hogy a csontok nem érintkeznek  
a Mikrós Kukta falával), ezt követik majd a bacon 
csíkok, paradicsom konzerv tartalma, kakukkfű, 
őrölt paprika, só, bors, fehérbor, víz és 
összemorzsolt leveskocka.

3.  Zárjuk le a kuktát és tegyük mikrohullámú sütőbe 
25 percig 900 Watton.

4.  Hagyjuk állni 15 percet mielőtt kinyitnánk, majd 
tálaljuk rizzsel.

Pihentetési idő
15 perc

Mikrós Kukta
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Klasszikus 
Csokitorta Elkészítési 

idő
20 perc

Sütés 6 perc 
bevonat 
2,5 perc

HOZZÁVALÓK 1 TORTÁHOZ 6 SZEMÉLYRE
Torta:: 
ź 125 g táblás csokoládé, kockákra törve
ź 125 g puha vaj
ź 120 g cukor
ź 3 tojás
ź 150 g liszt (300 ml)
ź 1 tk szódabikarbóna (5 ml)
ź 1 tk sütőpor (5 ml)

Bevonat: 
ź 200 g táblás csokoládé, kockákra törve
ź 15 ml tej

ELKÉSZÍTÉS

Torta: 

1.  Rakjuk a vajat és a csokoládét a Kerek MikroSéfbe 
(2,25 L), fedjük le és tegyük mikrohullámú sütőbe 
2 percig 600 Watton.

2.  Vegyük ki és Szilikon Spatulával keverjük addig 
amíg teljesen felolvad a csokoládé.

3.  Adjunk hozzá a cukrot, majd a tojást.

4.  Egy külön tálban keverjük össze a lisztet, 
a szódabikarbónát és a sütőport.

5.  Adjuk hozzá a lisztkeveréket fokozatosan az 
olvasztott csokoládéhoz, jól keverjük össze 
a Szilikon Spatulával.

6.  Süssük fedetlenül 5 percig 600 Watton.

7.  Hagyjuk lehűlni 10 percig mielőtt kiszednénk.

Bevonat: 

1.  Mossuk el és szárítsuk meg a MikroSéfet, majd 
készítsük el benne a bevonatot. Az összes 
hozzávalót rakjuk a MikroSéfbe és tegyük 
mikrohullámú sütőbe 2 perc 30 másodpercig 
600 Watton.

2.  Szilikon Cukrász Spatulával kenjük a bevonatot 
a tortára és tálalhatjuk is.

MikroSéf 2,25 L
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Tökéletesen illik a mikrohullámú sütőbe!
Tupperware
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Az összes ár a Tupperware által ajánlott és a változtatás jogát fenntartjuk. Szállítási 
problémák esetén egyes hiányzó termékek más színű vagy azonos árú, hasonló 
termékekkel kerülhetnek helyettesítésre. A szórólapon található termékek színe 

árnyalatban különbözhet a termék valós színétől.
© 2018 Tupperware. Minden jog fenntartva.

A Tupperware márkanév a Dart Industries Inc. tulajdonát képezi.

www.tupperware.hu

Tanácsadó Tupperware

Telefon:


