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כנפיים  /שוקיים ברוטב סילאן ופירורי לחם
מצרכים:
 6כנפיים  4 /שוקיים
חצי כוס פירורי לחם
חצי כוס סילאן
 2כפות דבש
כפית מלח
פלפל לפי הטעם
תפוחי אדמה קטנים
בטטה קלופה וחתוכה לפרוסות

מערבבים בקערה כנפיים ,בטטה ,תפוחי אדמה ,סילאן ,דבש,
מלח ,פלפל ופירורי לחם.
מניחים במיקרוג‘ין ,מכסים ומכניסים למיקרוגל ל 10 -דקות

מו

מל

ץ ב ח ו ם!

בתאבון

קציצות ברוטב עגבניות
מצרכים:
חצי קילו בשר בקר טחון
חצי כוס פירורי לחם
 4שיני שום
 1בצל
צרור פטרוזיליה
 1ביצה
חצי כפית כמון
כפית מלח
חצי כפית פלפל שחור

רוטב עגבניות:
שעועית ירוקה
 1רסק עגבניות
חצי כוס מים חמים
 2כפות אבקת מרק
כפית מלח
פלפל לפי הטעם

מערבבים בקערה בשר ,פירורי לחם ,שום ,בצל ופטרוזיליה
קצוצים ,ביצה ותבלינים .יוצרים קציצות ומניחים לנוח.
מערבבים רסק העגבניות ,שעועית ירוקה ,מים ,אבקת מרק
ותבלינים .מניחים את הקציצות במיקרוג‘ין ויוצקים מעל את
הרוטב עם הירקות .מכסים ומכניסים למיקרוגל ל 10 -דקות.
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חזה עוף ברוטב טריאקי וצילי מתוק
מצרכים:
 2חזות עוף
 2גזרים
 2קישואים
בורקולי
 4שיני שום
 1בצל לבן

 2פלפלים
אדום/צהוב/ירוק
 2פטריות שמפיניון
 5כפות רוטב טריאקי
 4כפות צ'ילי מתוק
כפית מלח
פלפל שחור לפי הטעם

מו

מל

חותכים את החזה עוף ,הגזרים והקישואים
לקוביות קטנות ) ,(2*2פורסים את הבצל
והפטריות ,חותכים את הפלפל לרצועות,
מערבבים את הירקות עם קוביות העוף ,מלח,
פלפל והרטבים ,מכניסים למיקרוג‘ין ,מכסים
ומכניסים למיקרוגל ל 10 -דקות.
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דג סלמון ברוטב שמנת עם בטטה וברוקולי
מצרכים:
 200גרם פילה סלמון
 20גרם חמאה ממוסת
 5שיני שום
 3פטריות שמפיניון
 1בטטה קלופה פרוסה
חתוכות לקוביות קטנות
 4גבעולי ברוקולי
עלי טימין
 1מיכל שמנת לבישול
כפית מלח
חצי כפית פלפל שחור

מו

מערבבים בקערה את השמנת ,חמאה ,שום ופטריות קצוצות,
טימין ותבלינים .מניחים במיקרוגין את פילה הסלמון ,הבטטה
והברוקולי חורצים בסלמון חריצים לספיגת הרוטב,
שופכים את הרוטב מעל הדג והירקות.
מכסים ומכניסים למיקרוגל ל 10 -דקות
מל
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כבד ברוטב יין
מצרכים:
קילו כבד
 1בצל גדול
חצי כוס יין אדום יבש

קורט מלח
קורט פלפל

חותכים את הבצל לפרוסות
מערבבים כבד ,בצל ,יין ותבלינים
מניחים במיקרוג'ין ,מכסים ומכניסים למיקרוגל ל 10 -דקות
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אנטי פסטי שורשים
מצרכים:
 5ראשי שום טרי
שומר
עלי כרשה
 5כפות שמן זית.
מלח גס

פלפל שחור גרוס
עלי מרווה
אפשרות :כוס יין לבן

חוצים את ראשי השום ,הכרישה והשומר לחצאים
ומניחים במיקרוג'ין ,יוצקים מעל את השמן ומפזרים עלי
מרווה ,מלח ופלפל
המלצת השף :להוסיף כוס יין הלבן
מכסים ומכניסים למיקרוגל ל 10 -דקות.
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לזניה ברוטב עגבניות
מצרכים:
 6עגבניות טריות
עלי בזיליקום
 5שיני שום
 4פטריות שמפיניון
 1רסק עגבניות
גבינה צהובה מגוררת )או כל גבינה שתרצו(
כפית אורגנו
כפית מלח
חצי כפית פלפל
עלי לזניה
קוצצים ומכניסים לקערה את העגבניות ,הפטריות והשום
מוסיפים את הבזיליקום ,רסק העגבניות והתבלינים ומערבבים
היטב.
משמנים את המיקרוג‘ין ומניחים לסרוגין :עלה לזניה ,רוטב
ומעל את הגבינה הצהובה חוזרים על התהליך  3פעמים מכסים
ומכניסים למיקרוגל ל 10 -דקות.
מו
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ניחוחות כתומים ,בטטה שום וטימין
מצרכים:
 2בטטות קלופות
 4שיני שום קלופות.
 2שיני שום כתושות.
 80גרם גבינת קשה
בהמלצת השף :גבינת
פקורינו מגוררת גס
 3גבעולי עלי תימין.

 3כפות שמן זית
מלח גס
פלפל גרוס
מעט אגוז מוסקט טחון

פורסים את הבטטות לפרוסות בעובי של חצי ס“מ,
מסדרים את הבטטות במיקרוג‘ין בצורת רעפים,
מסדרים מעל את הגבינה המגוררת,
מערבבים שמן זית ,מלח ,פלפל ,עלי טימין ,אגוז מוסקט ושום
כתוש ויוצקים על הבטטות באופן שווה,
מניחים את שיני השום מעל הבטטות ,מכסים ומכניסים
למיקורגל ל 15-דקות.
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שקשוקה
מצרכים:
 3ביצים
 2עגבניות
 1בצל
 3שיני שום
 1רסק עגבניות

 1גמבה אדומה
 2פטריות שמפיניון
כוס מים חמים
כפית מלח
חצי כפית פלפל שחור

מו
מל

קוצצים את העגבניות ,הבצל ,השום ,הפטריות
והגמבה .מכניסים לקערה ,מוסיפים תבלינים
ומים חמים ומערבבים .שופכים למיקרוגין,
שוברים מעל הרוטב את הביצים )אפשר לפזר
מלח מעל הביצים( מכסים ומכניסים למיקרוגל
ל 6 -דקות.
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אגסים על מצע בצק עלים
מצרכים:
 5אגסים קלופים וחצויים
חצי כוס יין אדום מתוק
 4כפות דבש
 2מקל קינמון
בצק עלים
 1ביצה טרופה

מערבבים בקערה אגסים ,יין ,דבש ומקל קינמון
משמנים את צלחת המיקרוגין ומרפדים עם הבצק ומורחים בתערובת
ביצה טרופה ,מניחים את האגסים עם הרוטב על הבצק
מכסים ומכניסים למיקרוגל ל 10-דקות
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מיקרוג'ין  -מידע למשתמש:
בדקות ספורות המיקרוג‘ין יבשל עבורכם מגוון עשיר של תבשילים
ויקצר משמעותית את זמן הכנתם.
לתוצאה טובה יותר יש לקרוא בעיון את הוראות השימוש:
תכונות המוצר:
 -המיקרוג‘ין עשוי חרס עם ציפוי ייחודי המאפשר

שימוש בכלי ללא שמן

 המכסה עם חורים המאפשרים כניסה ופיזור חום אחידלזירוז תהליך הבישול
 המיקרוג‘ין מתאים לשימוש לכל סוגי המזון ניתן להשתמש במיקרוג‘ין במיקרוגל ובתנורהוראות שימוש:
 זמן הבישול משתנה בהתאם לסוגי המזון ולעוצמת המיקרוגל יש לבדוק את התבשיל לאחר  10דקות ולהוסיף זמן בישול בהתאם מומלץ לבשל בעוצמה הגבוהה ביותר במיקרוגל הכלי מתחמם בעת בישול. יש להשתמש בכפפות בעת הוצאת הכלי מהמיקרוגל או התנור ניתן להכניס למדיח יש לייבש את המיקרוג‘ין לאחר השימושטיפים:
מומלץ לרשום את זמני הבישול המשתנים בהתאם לסוגי המזון,
להצלחה חוזרת!
מצורפים מתכונים מהירים ופשוטים שכל אחד יכול להכין ולהשיג
תוצאה כמו של שף מקצועי.

בתאבון

שמעון הצדיק  19יפו תל אביב | טל03-6829988 .
www.sk-all4u.com | www.microjin.com

עולם של מתנות מהעולם

All For You

