
Inspirace pro vaření. 
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S výběrem receptů od společnosti Siemens si vychutnáte lahodné 

inspirace pro zdravou přípravu nejrůznějších pokrmů. S použitím 

Sous-vide budou vaše pokrmy obzvláště chutné a večery s přáteli 

se stanou dokonalým zážitkem. 

Dobrou chuť!

Pokud to nejlepší již 
není dost dobré.
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SOUS-VIDE. TAK DOBRÉ.
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Informace k vašemu spotřebiči
Vaření ve vakuu a s láskou.
Francouzské spojení Sous-vide znamená 
vaření ve vakuu. Jedná se o obzvláště 
šetrnou přípravu nejrůznějších pokrmů. 
Maso, ryby a zelenina jsou zabalené do 
vakuovacího sáčku, kde se vaří při 
konstantně nízkých teplotách ve vodní 
lázni nebo v páře. Takto připravené 
pokrmy jsou pak obzvláště křehké 
a šťavnaté.

Nikdy není příliš pozdě na dokonalý 
požitek.

Vaření se Sous-vide znamená vaření bez 
stresu. Díky nízkým teplotám při přípravě  
je připálení potravin téměř nemožné. Ve 
vakuovacím sáčku zůstávají zachovány 
téměř všechny živiny, chuťové 
a aromatické látky, které dávají jídlu 
intenzivnější chuť i bez použití koření. 
Tak můžete připravit obzvláště křehké 
a šťavnaté maso, ryby a zeleninu, aniž 
by ztratily svou přirozenou barvu 
a aroma. A pokud se hosté opozdí, 
můžete dobu vaření bez obav prodloužit 
až o 30 minut, aniž byste obětovali 
dokonalý zážitek z chuti.

Vysoká úroveň hygieny při 
nízkých teplotách.  
Vedle všeobecných hygienických předpisů 
jako je desinfekce rukou, používání 
jednorázových rukavic a různých prkének 
pro různé pokrmy platí pro Sous-vide 
speciální požadavky na přípravu, která 
probíhá výhradně při nižších teplotách. Pro 
přípravu ve vakuu používejte pouze 
nezávadné a čerstvé potraviny nejlepší 
kvality. Ovoce a zeleninu před další 
úpravou vždy důkladně omyjte nebo 
oloupejte. Syrové nebo choulostivé 
potraviny jako drůbež, vejce a ryby vyžadují 
obzvláště svědomitou přípravu. 
U chlazených potravin by měl být chladový 
řetězec přerušen pouze za účelem přípravy 
a doba skladování v chladničce nesmí být 
delší než 24 hodin. Pokud jsou vaše pokrmy 
již jednou připravené, musí být ihned 
zkonzumovány a nesmí se znovu ohřívat ani 
skladovat v chladničce.  

Tip!
Téměř všechny potraviny obsahují na 
povrchu bakterie. Zneškodníte je nejlépe 
tak, že vakuované a ještě neuvařené 
pokrmy vložíte maximálně na 3 sekundy 
do vroucí vody. Vaše suroviny jsou tak 
hygienicky a bez přítomnosti bakterií 
připraveny pro další vaření Sous-vide.
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SOUS-VIDE. JAK NA TO!
Než začnete se šetrnou přípravou, musíte 
vaše potraviny nejprve zabalit do 
žáruvzdorných vakuovacích sáčků, které 
jsou určeny pro Sous-vide, např. pomocí 
vakuovací zásuvky Siemens BV830ENB1, 
která vytváří cca 99% vakuum.

Vakuovací sáčky můžete snadno objednat 
přes e-shop nebo zákaznický servis – anebo 
u řezníka sáhněte po již vakuovaném mase. 

Příslušenství

Jednoduše odsajte vzduch – 
a proces vakuování je hotový.
Cokoli chcete připravit – při vaření se 
Sous-vide se vaší fantazii nekladou 
žádné hranice. 
Nejlepší postup jak správně plnit 
vakuovací sáčky vám ukážeme krok za 
krokem.
•

•

Pro váš recept nepoužívejte alkohol, za 
studena lisované oleje a pouze malé 
množství česneku. Zabráníte tak vzniku 
nepříjemné pachuti. 
Pro snadné plnění sáčku ohrňte jeho 
okraj a postavte jej do odměrky nebo 
do jiné vysoké nádoby. Pokud do sáčku 
vkládáte více kusů masa nebo ryb, 
dbejte na to, aby byly umístěny vedle 
sebe. Zelenina a dezerty by měly být 
vakuovány co možná nejvíce v rovině. 

•

•

U vysoce kvalitních potravin již není 
třeba přidávat nic více než kousek másla 
a špetku soli. Intenzivní chuť se promění 
v nezapomenutelný zážitek.
Mějte prosím na paměti, že některé 
ingredience mohou změnit dobu vaření 
a konzistenci vašich pokrmů. Proto by se 
takové ingredience neměly používat pro 
Sous-vide nebo by jejich použití mělo 
být pouze cílené. Sůl, cukr nebo tekutiny 
zkracují dobu vaření. Kyselé potraviny 
jako citron nebo olej zpevňují 
konzistenci potravin. Dále prosím 
zkontrolujte, zda je sáček vzduchotěsně 
uzavřen.

•

Vakuovací sáček 180x280 mm
HZ66D910 (objednací číslo v zákaznickém servisu 17000222) 
Vakuovací sáček 240x350 mm
HZ66D920 (objednací číslo v zákaznickém servisu 17000223)

Vakuovací zásuvka Siemens 
BV830ENB1 
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Dávkujte páru – a pečte obzvlášť šetrně. 

1. Položte vakuované potraviny na rošt
a dbejte na to, aby mezi sáčky byl 
dostatek místa. Protože pro optimální 
rovnoměrné rozdělování tepla by se 
potraviny neměly dotýkat. Velká 
množství by se měla připravovat na 
dvou úrovních. 

2. Zasuňte rošt doprostřed pečicího
prostoru a pod něj vložte univerzální 
plech do úrovně vkládání 1. Pokud 
používáte vaření v páře, položte vaše 
pokrmy do nádoby s otvory doprostřed 
pečicího prostoru a zavřené nádoby 
zasuňte pod ně do úrovně vkládání 1. 
3. Nyní se pokrmy uvaří dle zadaných
údajů.

4. Následně sáček opatrně vyjměte
z pečicí trouby, protože při vaření 
se na povrchu nahromadila horká 
voda. 

5. Zvenku osušený sáček položte
do čisté misky. Nyní už jen nařízněte 
a celý pokrm i s tekutinou vložte do 
připravené nádoby. 

:Varování 
Nebezpečí popálení!
Nádobí a příslušenství se při vaření 
zahřívá stejně jako kondenzovaná 
voda na vakuovacích sáčcích pro 
Sous-vide. Proto vždy vše vytahujte 
z trouby pouze s pomocí kuchyňské 
chňapky!

Během vaření vzniká ve vnitřním 
prostoru pára, která v závislosti na 
teplotě nemusí být viditelná. Proto 
během provozu spotřebiče nesahejte 
do pečicího prostoru a spotřebič 
otvírejte opatrně. Děti udržujte 
v bezpečné vzdálenosti od 
spotřebiče. 
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Po dokončení vaření Sous-vide 
můžete ihned servírovat.
Nyní je požitek téměř dokonalý! Po 
vaření Sous-vide vaše pokrmy 
v několika krocích doladíte a můžete 
podávat. 
• Maso:

Krátkým opečením za vysoké teploty 
získá maso krásnou krustu a lákavou 
vůni pečeně, aniž by se připalovalo. Pro 
obzvláště dobrý výsledek se doporučuje 
příprava na grilu nebo grilovacím plátu 
HZ390522. Maso v každém případě 
před opékáním osušte kuchyňskou 
utěrkou! Zabrání se tak prskání 
rozpáleného tuku a vzniku nežádoucích 
skvrn na oblečení, obkladech a podlaze.

• Ryby:
Přidejte trochu koření, přelijte horkým
máslem a je hotovo.

• Zelenina:
Zeleninu opečte krátce na pánvi
a v případě potřeby dochuťte
dalšími přísadami.

Protože by se pokrmy připravené pomocí 
Sous-vide neměly opakovaně ohřívat, 
můžete dobu opékání jednoduše 
prodloužit, pokud dosud nebylo dosaženo 
požadovaného stupně propečení. Pokrm 
podávejte na předehřátých talířích, 
a pokud je to možné, přelijte jej horkým 
máslem nebo jemnou omáčkou. Pro 
dosažení vyjímečné chuti jednoduše 
použijte vývar nebo zeleninovou marinádu. 
Aby se předešlo zbytečným nárokům na 
čištění, odstraňte zbytky vody ze spotřebiče 
ihned pomocí houbičky. 
Další informace o vaší parní troubě nebo
parním hrnci Siemens a užitečné tipy  
najdete v přiloženém návodu k použití.  
Prosím řiďte se také zde uvedenými 
dodatečnými bezpečnostními pokyny.  
9
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Rajčatový salát
 [Index: ] 

MCRC01834257_NF_TomatensalatMCRC01834323_SE_Tomatensalat_Sous-vide

Na 4 porce
Rošt a univerzální plech

1. Rajčata důkladně omyjte, osušte a nakrájejte na
poloviny.
2. Rajčata s ostatními přísadami vakuujte ve vakuovacím
Salát:
500 g zralých 
koktejlových rajčat, 
červených a žlutých
1 špetka soli
čerstvě mletý černý pepř 
1 lžička hnědého 
cukru
2 polévkové lžíce octa 
balsamico 
1 větvička rozmarýnu 
1 větvička tymiánu
3 polévkové lžíce 
olivového oleje „extra 
panenský“
sáčku na stupeň 2. Vařte dle pokynů. 
3. Po vaření nechejte vychladnout na pokojovou teplotu.

Tip:
Rajčatový salát podávejte s mozzarellou a čerstvým 
chlebem k pečenému masu. Velmi dobře se hodí 
k rib-eye steaku.  

Nastavení: 
Sous-vide
58 °C
Doba vaření: 25 minut 
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Teplý salát 
z kachních prsou

 [Index: ]  [Index: ] 

MCRC00902462_BO_Warmer_Entensalat-012_F39MCRC00918163_SE_Warmer_Entensalat-013MCRC00900614_NF_Warmer_Entensalat-009_RZ0SalateVorspeisenGeflügelEnteZubereitungsmethodenMikrowelleRezeptkategorienVorspeisen, Salate

Na 4 porce
Rošt a univerzální plech

1. Kachní prsa omyjte studenou vodou a osušte. Kachní
prsa vložte do vakuovacího sáčku s máslem a vakuujte 
na stupeň 3. 
Salát:
2 kachní prsa, 
každé cca 300 g 
40 g másla
2 stonky čerstvé máty 
1 větvička čerstvého 
koriandru
2 polévkové lžíce 
olivového oleje
1 svazek jarní cibulky
1 kousek čerstvého 
zázvoru velikosti ořechu 
1-2 stroužky česneku 
5 polévkových lžic 
rýžového octa nebo 
ovocného octa
3-4 polévkové lžíce světlé 
sójové omáčky
2 polévkové lžíce 
sezamového oleje
3 polévkové lžíce  
slunečnicového oleje 
30 g nasekaných arašídů 
sůl
čerstvě mletý černý pepř 
cukr
2. Maso ve vakuovacím sáčku vložte do parní trouby
a pečte dle pokynů. 

3. Po vaření vyjměte maso ze sáčku a osušte jej. Na pánvi
ohřejte přepuštěné máslo. Kachní prsa opečte v horkém 
tuku ze všech stran, aby povrch získal hezké hnědé 
zbarvení a maso uvnitř zůstalo křehké a šťavnaté. 
4. Maso nechejte vychladnout a nakrájejte jej šikmo na
tenké plátky. 
5. Jarní cibulky omyjte, osušte a nakrájejte je šikmo na
tenké plátky. Zázvor a česnek oloupejte a nasekejte 
nadrobno. Vše smíchejte s octem, sójovou omáčkou 
a oběma oleji a nalijte na plátky kachních prsou. 
6. Salát dochuťte a podávejte posypaný nasekanými
arašídy. 

Nastavení: 
Sous-vide
62 °C
Doba vaření: 70 minut
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Rib-eye steak
 [Index: ] 

MCRC00902376_BO_Ribeye-012_F39MCRC00918079_SE_Ribeye-023MCRC00900612_NF_Ribeye-014_RZ0FleischRindZubereitungsmethodenBratenRezeptkategorienFleisch

Na 4 porce
Rošt a univerzální plech

1. Smíchejte všechny přísady na marinádu dohromady.
2. Steaky krátce opláchněte ve studené vodě a osušte
pomocí kuchyňské papírové utěrky. Steaky vložte vedle 
Marináda:
30 ml tmavé sójové 
omáčky 
2 kapky oleje s kouřovým 
aroma 
2 polévkové lžíce 
worcestrové omáčky 
1 čajová lžička citronové 
šťávy
1 čajová lžička hnědého 
cukru 
40 g másla

Maso:
2 rib-eye steaky, každý 
cca 500 g 
2 polévkové lžíce 
přepuštěného másla

Na dochucení:
sůl
čerstvě mletý černý pepř
muškátový oříšek, čerstvě 
nastrouhaný
sebe do vakuovacího sáčku. Přidejte marinádu a vakuujte 
na stupeň 2. Maso marinujte v chladničce 4-8 hodin. 
3. Maso ve vakuovacím sáčku vložte do parní trouby
a vařte dle pokynů. 

4. Po vaření vyjměte maso ze sáčku a osušte. V malém
hrnci nechejte povařit marinádu do hustoty sirupu. 

5. V pánvi zahřejte přepuštěné máslo a maso krátce opečte
v horkém tuku ze všech stran, aby povrch získal hezké 
hnědé zbarvení a maso uvnitř zůstalo křehké a šťavnaté. 

6. Omáčku přelijte přes husté sítko, ochuťte a podávejte
k masu. 

Tip:
K rib-eye steaku se velmi dobře hodí 
rajčatový salát Sous-vide. 

Nastavení: 
Sous-vide
58 °C
Doba vaření: 90 minut
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Platýs po asijsku
 [Index: ] 

MCRC01834254_NF_Heilbutt_asiatisch_Sous-videMCRC01834320_SE_Heilbutt_asiatisch_Sous-vide

Na 4 porce 
Rošt a univerzální plech

1. Rybí filety krátce omyjte a osušte kuchyňskou
papírovou utěrkou. Posypejte solí a vložte společně 
s máslem do vakuovacího sáčku. Vakuujte na stupeň 
3 a vařte dle pokynů. 
Ryba:
2 filety z platýsa, každý 
cca 300 g 
sůl
40 g másla

Zelenina:
300 g mrkve 
1 svazek jarní cibulky
1 polévková lžíce oleje

 150 ml kuřecího vývaru 
5 polévkových lžic sójové 
omáčky
2 polévkové lžíce cherry

 1 kousek čerstvého 
zázvoru velikosti ořechu

 100 g bambusových 
výhonků 
150 g klíčků mungo
2 čajové lžičky javorového 
sirupu 
chilli
Dále:
¼ svazek čerstvého 
koriandru  
2 polévkové lžíce kešu 
oříšků, opražených
2. Mrkev oloupejte a nakrájejte šikmo na plátky. Jarní
cibulky omyjte, očistěte a nakrájejte na větší šikmé kousky. 
3. Do pánve nalijte olej a opečte na něm mrkve a jarní
cibulky. Přilijte kuřecí vývar, sójovou omáčku a cherry. 
Oloupaný zázvor protlačte přes lis na česnek a přidejte. 
Nezakryté nechejte přibližně 5 minut povařit.   

4. Přimíchejte výhonky a klíčky. Dochuťte javorovým
sirupem, solí, pepřem a chilli.  
5. Vyjměte rybí filety z vakuovacího sáčku a naservírujte
na zeleninu. Opláchněte koriandr, osušte a natrhejte 
na lístky. Filety ozdobte lístky koriandru a kešu oříšky. 

Nastavení:
Sous-vide
58 °C
Doba vaření: 30 minut
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Sladké knedlíky 
s vanilkovou 
omáčkou  

 [Index: ] 

Na 4 porce 
Rošt a univerzální 
plech, děrovaná parná 

1. Všechny přísady na vanilkovou omáčku vložte do
vysoké nádoby, krátce rozmixujte tyčovým mixérem 
a vložte na 2 hodiny do chladničky. Poté vložte do 
nádoba velikosti S 
(HZ36D613G)

Vanilková omáčka: 
polovina vanilkového 
lusku
200 ml mléka 
100 ml smetany 
3 žloutky 
45 g cukru

Knedlíky:
250 g polohrubé 
mouky 
10 g čerstvého droždí 
15 g cukru  
1/2 čajové lžičky soli
60 ml vlažného mléka 
1 vejce
50 g másla
vakuovacího sáčku, vakuujte na stupeň 2 a vařte dle 
pokynů. 
2. Vyjměte vakuovací sáček a omáčku ještě teplou lehce
promíchejte, aby se vůně a přísady dobře propojily. 
Omáčku nechejte až do podávání v uzavřeném sáčku. 
3. Prosejte mouku do mísy. Droždí, cukr a sůl rozpusťte
ve vlažném mléce a přidejte k mouce. Přidejte vejce 
a máslo. Vše dobře promíchejte a zpracujte v hladké 
těsto. Pokud je třeba, přidejte trochu mouky. Těsto 
nechejte vykynout na roštu dle pokynů. 

4. Těsto ještě jednou promíchejte, rozdělte na 8 stejně
velkých porcí, vytvarujte kulaté knedlíky a nechejte 
ještě jednou vykynout.  

5. Knedlíky vařte v páře dle pokynů. Naservírujte na
předehřáté talíře a podávejte s vanilkovou omáčkou. 
V případě potřeby vanilkovou omáčku před 
podáváním krátce promíchejte metličkou. 

Nastavení:
Vanilková omáčka:
Sous-vide
80 °C
Doba vaření: 15 minut 
Knedlíky:
Příprava těsta: 40 °C, 20 minut 
Zpracování těsta: 40 °C, 20 minut  
Vaření knedlíků v páře: 100 °C, 25 minut
    21
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	Einfach mal Luft ablassen – und selbst vakuumieren.
	Dosiert Dampf machen – und besonders schonend zubereiten.

	1. Legen Sie die vakuumierten Speisen auf den Rost und achten Sie darauf, ausreichend Platz zwischen den Beuteln zu lassen. Denn für eine optimale gleichmäßige Wärmeverteilung sollten sich die Lebensmittel nicht berühren und bei großen Mengen a...
	2. Schieben Sie den Rost in die Mitte des Garraums und die Universalpfanne darunter auf die Ebene 1. Sollten Sie einen Dampfgarer verwenden, legen Sie Ihre Speisen in den gelochten Garbehälter in die Mitte des Garraums, den ungelochten Garbehälter ...
	3. Nun werden die Speisen wie angegeben gegart.
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	5. - Legen Sie die von außen abgetrockneten Beutel in eine saubere Schale. Jetzt nur noch aufschneiden und das gesamte Gargut mit angefallener Flüssigkeit in ein Gefäß geben.
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	Verbrennungsgefahr!
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	Tomatensalat [Index: ]
	MCRC01834257_NF_TomatensalatMCRC01834323_SE_Tomatensalat_Sous-vide
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	1. Die Tomaten gründlich waschen, trocken tupfen und halbieren.
	2. Die Tomaten mit den restlichen Zutaten in einen Vakuumierbeutel geben und auf Stufe 2 vakuumieren. Wie angegeben garen.
	3. Nach dem Garen auf Zimmertemperatur abkühlen lassen.
	So stellen Sie ein:
	Tipp:


	Lauwarmer Salat von der Entenbrust [Index: ] [Index: ]
	MCRC00902462_BO_Warmer_Entensalat-012_F39MCRC00918163_SE_Warmer_Entensalat-013MCRC00900614_NF_Warmer_Entensalat-009_RZ0SalateVorspeisenGeflügelEnteZubereitungsmethodenMikrowelleRezeptkategorienVorspeisen, Salate
	Für 4 Portionen
	1. Die Entenbrüste kalt abspülen und trocken tupfen. Die Entenbrüste mit der Butter in einen Vakuumierbeutel geben und auf Stufe 3 vakuumieren.
	2. Das Fleisch im Vakuumierbeutel in den Dampfbackofen geben und wie angegeben garen.
	3. Nach dem Garen das Fleisch aus dem Beutel nehmen und trocken tupfen. In einer Pfanne Butterschmalz erhitzen und die Entenbrüste im heißen Fett von allen Seiten anbraten, so dass die Oberfläche eine schöne Bräunung erhält und der Kern saftig ...
	4. Das Fleisch abkühlen lassen und schräg in dünne Scheiben schneiden.
	5. Die Frühlingszwiebeln waschen, trocken tupfen und schräg in feine Scheiben schneiden. Ingwer und Knoblauch schälen und fein hacken. Alles zusammen mit Essig, Sojasauce und den beiden Ölen vermischen und über die Entenbrustscheiben geben.
	6. Den Salat abschmecken und mit gehackten Erdnüssen bestreut servieren.
	So stellen Sie ein:


	Ribeye [Index: ]
	MCRC00902376_BO_Ribeye-012_F39MCRC00918079_SE_Ribeye-023MCRC00900612_NF_Ribeye-014_RZ0FleischRindZubereitungsmethodenBratenRezeptkategorienFleisch
	Für 4 Portionen
	1. Alle Zutaten für die Marinade miteinander verrühren.
	2. Die Steaks kurz kalt abspülen und mit Küchenpapier trocken tupfen. Die Steaks nebeneinander in einen Vakuumierbeutel geben. Die Marinade dazu geben und auf Stufe 2 vakuumieren. Das Fleisch für 4-8 Stunden im Kühlschrank marinieren.
	3. Das Fleisch im Vakuumierbeutel in den Dampfbackofen geben und wie angegeben garen.
	4. Nach dem Garen das Fleisch aus dem Beutel nehmen und trocken tupfen. Für die Sauce die Marinade sirupartig in einem kleinen Topf einköcheln lassen.
	5. In einer Pfanne das Butterschmalz erhitzen und das Fleisch im heißen Fett von allen Seiten kurz anbraten, so dass die Oberfläche eine schöne Bräunung erhält und der Kern zart und saftig bleibt
	6. Die Sauce durch ein feines Sieb gießen, abschmecken und zum Fleisch servieren.
	So stellen Sie ein:
	Tipp:


	Heilbutt asiatisch [Index: ]
	MCRC01834254_NF_Heilbutt_asiatisch_Sous-videMCRC01834320_SE_Heilbutt_asiatisch_Sous-vide
	Für 4 Portionen
	1. Die Fischfilets kurz kalt abspülen und mit Küchenpapier trocken tupfen. Mit wenig Salz einreiben und zusammen mit der Butter in einen Vakuumierbeutel geben. Auf Stufe 3 vakuumieren und wie angegeben garen.
	2. Die Karotten schälen und schräg in Scheiben schneiden. Die Frühlingszwiebeln waschen, putzen und vierteln.
	3. Das Öl in eine Pfanne geben. Karotten und Frühlingszwiebeln darin anbraten. Hühnerbrühe, Sojasauce und Sherry zugießen. Den geschälten Ingwer durch eine Knoblauchpresse drücken und zugeben. Offen etwa 5 Minuten einkochen lassen.
	4. Die Sprossen unterrühren. Mit Ahornsirup, Salz, Pfeffer und Chilipulver abschmecken.
	5. Die Fischfilets aus dem Vakuumierbeutel nehmen und auf dem Gemüse anrichten. Den Koriander abbrausen, trocken schütteln und die Blättchen abzupfen. Die Filets mit Korianderblättchen und Cashewkernen garnieren.
	So stellen Sie ein:


	Dampfnudeln mit Vanille-Sauce [Index: ]
	Für 4 Portionen
	1. Für die Vanille-Sauce alle Zutaten in ein hohes Gefäß geben, kurz mit dem Pürierstab durchmixen und für 2 Stunden kalt stellen. Anschließend in einen Vakuumierbeutel füllen, auf Stufe 2 vakuumieren und wie angegeben garen.
	2. Den Vakuumierbeutel herausnehmen und noch warm leicht durchkneten, so dass sich alle Aromen und Stoffe gut verbinden. Die Sauce bis zum Servieren der Dampfnudeln im verschlossenen Beutel lassen.
	3. Das Mehl in eine Schüssel sieben. Hefe, Zucker und Salz in der lauwarmen Milch auflösen und zum Mehl geben. Ei und Butter zufügen. Alles kräftig durchkneten und zu einem glatten Teig verarbeiten. Wenn nötig noch etwas Mehl zufügen. Den Teig ...
	4. Den Teig nochmals durchkneten, in 8 gleich große Portionen teilen, zu Kugeln formen und nochmals gehen lassen.
	5. Die Dampfnudeln wie angegeben dämpfen. Auf vorgewärmten Tellern anrichten und mit der Vanillesauce servieren. Bei Bedarf die Vanillesauce vor dem Servieren mit einem Schneebesen kurz durchrühren.
	So stellen Sie ein:
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