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Siemens. Megérint a jövő.

Konyhaművészet felsőfokon
Professzionális megoldások a Siemenstől.



Tökéletes végeredmény, fáradságos  
takarítás nélkül.
Siemens beépíthető sütők

Egy profi szakácsot nem csak a tökéletes ételeiről, de konyhája tisztaságáról is meg lehet ismer-
ni. A finom fogások elkészítése után a sütő tisztítását azonban senki nem említi a kedvenc elfog-
laltságai között, teljes joggal. A Siemens segítségével azonban a sütés eme kellemetlen „mellék-
hatását” könnyedén kiiktathatjuk. Az automatikus öntisztítás segítségével ugyanis a készülék 
elvégzi Ön helyett a piszkos munkát, így Ön a felszabaduló időt tetszése szerint eltöltheti.
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40
év
automatikus 
öntisztítás

ActiveClean – Pirolitikus öntisztítás, már 40 éve 
a Siemenstől.
Készítsen úgy ínycsiklandó ételeket a sütőben, 
hogy utána a belső tér tisztításával ne kelljen fog-
lalkoznia! Az activeClean öntisztító technológia 
ezt egy gombnyomással lehetővé teszi. A Siemens 
1972-ben szerelte fel először a sütőit automatikus 
öntisztító rendszerrel, mely az elmúlt 40 év során 
a folyamatos fejlesztéseknek köszönhetően nap-
jainkra olyan technológiává forrott ki, mely a sü-
tők belső terét makulátlanul tisztává varázsolja a 
sütés után. Ezenfunkció segítségével a sütés után 
Ön és vendégei felhőtlenül élvezhetik az elkészült 
finomságokat, és nem kell foglalkoznia a takarí-
tással, mert azt a sütő automatikusan elvégzi.

ActiveClean – Az öntisztító funkció működése
Az activeClean öntisztító funkció bekapcsolásával 
a sütőtérben található szennyeződések magas hő-
mérsékleten leégnek a sütő faláról. A sütőtér alján 
hátramaradó hamut egyszerűen ki lehet törölni.  
Az öntisztító automatika a legmakacsabb szennye-
ződéseket is eltávolítja, még az arra alkalmas tar-
tozékokról is. A funkciót bármikor lehet aktiválni, 
valamint különös előnye, hogy semmilyen vegy-
szert nem kell alkalmazni a belső tér tisztításához.

cookControl – elektronikus sütőautomatika
Az ínyenc konyhaművészet manapság igen egy-
szerű: a Siemens automata programjának kiválasz-
tásával kedvenc ételei tökéletesre főzve, sütve, il-
letve párolva kerülnek az asztalra. Az elektronikus 
sütőautomatika közel 70 különböző programja 
közül választhat, amellyel a húsokat, halakat töké-
letesen el tudja készíteni. A kezelhetőség nem is 
lehetne egyszerűbb: Önnek csupán a programot 
szükséges kiválasztani, az étel súlyát megadni, íz-
lésének megfelelően beállítani (mint pl.: médium 
vagy angolosan) – minden más a sütő dolga.

Beállítási javaslatok – interaktív segítség az 
egyedi ételek elkészítéséhez
Az automata programok mellett a szöveges kijel-
zővel rendelkező Siemens készülékekben kapott 
helyet ez a funkció, mellyel a sütés gyerekjátékká 
válik. A kívánt étel elkészítése során a sütő segít 
Önnek, a megfelelő ételfajta kiválasztása, és az 
étel súlyának megadása után felajánlja a tökéletes 
végeredményhez szükséges sütési funkciót illetve 
sütési időtartamot. Így Önnek számtalan lehető-
sége lesz, különféle ételek elkészítésére, szakács-
könyv használata nélkül.

Memória funkció – a kedvenc ételek egyetlen 
gombnyomásra
Olyan ételek esetében, melyeket gyakran készít, 
nem kell többé minden alkalommal újra beállíta-
nia a készüléket. A számtalanszor felülírható me-
mória eltárolja az Ön által preferált beállításokat, 
és a memória gomb megnyomásával azonnal in-
dítható ez az eltárolt program.



Tudta-e Ön, hogy…

Ahhoz, hogy a legtöbbet tudja kihozni Siemens sütőjéből, számos innovációt fejlesztettünk ki, hogy ezzel is az Ön  
munkáját segítsük a konyhában. A Siemens készülékei a lehető legapróbb részletekig lettek megtervezve, minden 
alkatrészük úgy let kialakítva, hogy Ön könnyedén tudjon ízletes fogásokat készíteni. A következőkben bemutatunk 
néhány érdekes tényt illetve hasznos tanácsot, melyek ismerete segít Önnek, hogy tökéletesen ki tudja használni  
a Siemens sütője által nyújtott lehetőségeket.
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…a Siemens elektronikus vezérlésű sütőiben modelltől függően, számos automata 
programot talál, melyek segítségével az adott receptnek megfelelően tudja az ételt 
elkészíteni? A szöveges kijelzővel rendelkező modellekben a sütési módok pedig be-
állítási javaslatokkal egészülnek ki, melyek választásával a készülék az adott alap-
anyag kiválasztásánál automatikusan felajánlja Önnek a megfelelő sütési módot, 
illetve hőmérsékletet.

…az activeClean öntisztító automatikát is személyre szabhatja? A tisztítást bármikor 
aktiválhatja, ha szükségesnek tartja. A szennyezettségtől függően 3 fokozatot állít-
hat be. A tisztítás elindítása után a sütő mechanikusan reteszeli a sütőajtót és meg-
kezdi a tisztítási folyamatot, mely során a kiválasztott fokozatnak megfelelően több 
ciklusban felfűti a sütőteret. A belső hőmérséklet akár 450°C is lehet, ezzel biztosítva 
minden szennyeződés tökéletes elégetését.

…a Siemens sütők ajtaja úgy van kialakítva, hogy a sütőtérben uralkodó magas hő-
mérséklet ellenére az üveg szinte alig melegszik fel? 3 rétegű üvegezés esetén mind-
össze 30°C-os az üvegfelület, csökkentve ezzel az esetleges sérüléseket. Az üvegfe-
lületek tisztítása is pofonegyszerű, hiszen az ajtó felső részét egyetlen mozdulattal el 
lehet távolítani, így a belső üvegek könnyedén kiemelhetőek és takaríthatóak.

…a Siemens sütők nagy része 3 dimenziós hőlégbefúvással rendelkezik, ami egy 
olyan speciális sütési mód, mellyel számtalan sütési feladatot el lehet végezni?  
A sütő hátulján található ventilátor előtt egy körfűtőszál helyezkedik el, mellyel aktív 
forró levegő befúvás végezhető a sütőtérbe. Ezzel egyszerre több szinten is süthe-
tünk, hiszen a hőeloszlás teljesen egyenletes. Elektronikus vezérléssel kombinálva 
pedig a körfűtőszál segítségével használható a hotAir eco sütési mód, mellyel a sütő 
energiafogyasztása az A osztálynál 30%-kal kevesebb.



Maximális szabadság és flexibilitás.
Siemens indukciós főzőlapok
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Számtalan variációs lehetőség edényei számá-
ra – nagyméretű flexInduction zóna.
Az automatikus flexInduction zónával rendelke-
ző főzőlapok használatakor nem kell többé gon-
dot fordítani az edények gondos kiválasztására.  
A téglalap alakú zónára tetszőleges méretű és ala-
kú edény ráhelyezhető, a főzőlap automatikusan 
felismeri, hogy a zóna mely részén kell a kívánt 
teljesítményt leadnia. Az automatikus edényfelis-
merés mellett a főzőlapon manuálisan is beállít-
ható, hogy a zóna mely részeit kívánjuk használni.

Kifinomult technológia – a külön vezérelt in-
dukciós tekercsek.
A flexInduction zóna alatt két csoportban páron-
ként két indukciós tekercs található. A két csoport 
szétválasztható, vagy összekapcsolható, attól 
függően, hogy Ön milyen beállításokon kívánja 
használni őket. Az automatikus edényfelismerés 
természetesen minden esetben működik, tehát 
energia semmi esetre sem megy kárba. A teker-
csek ovális kialakításának köszönhetően, a főzőzó-
nára helyezett edények teljes felületén egyenletes 
hőeloszlás alakul ki, így az ételek a lehető leghaté-
konyabban készülnek el.

Biztonság 
A kifinomult érzékelő technológiának köszönhető-
en a véletlenül az indukciós zónára helyezett kis-
méretű fémtárgyak hatására a főzőzóna nem kap-
csol be, így óvva meg Önt az esetleges sérülésektől.

Azonnal forró, azonnal hideg: indukciós főzőlap
Az indukciós főzőlap egyesíti magában a gázfő-
zőlap gyorsaságát és az üvegkerámia kényelmét. 
Az indukciós főzőlap a hagyományos üvegkerá-
mia készülékektől eltérően nem a főzőlapot, ha-
nem közvetlenül a ráhelyezett edényt melegíti. 
A főzőfelület ezáltal csak annyira melegszik fel, 
amennyire az edény visszamelegíti. Ennek kö-
szönhetően nem ég oda az esetlegesen rákerülő 
ételmaradék, tisztán tartása egyszerűbb, és hasz-
nálata is biztonságosabb. Az edény levételével a 
hőtermelés megszűnik, a főzőzóna kikapcsol, így 
nem kell aggódnia az esetlegesen bekapcsolva fe-
lejtett készülék miatt sem. A powerBoost funkció 
segítségével bármely főzőzóna teljesítménye kb. 
50%-kal megnövelhető.

Biztonsági kikapcsolás
A Siemens főzőlapok biztonsági rendszere a be-
állított fokozattól függően bizonyos idő eltelte 
után automatikusan lekapcsolja a készüléket.  
Így akkor sincs nagy baj, ha Ön esetleg elfeledkez-
ne erről.

Gyermekzár
A gyermekzár egyszerű és biztos védelmet je-
lent illetéktelen használók ellen. Egyetlen gomb-
nyomással a főzőlap összes funkciója lezárható.  
A gyermekzár gomb újabb megnyomásával és né-
hány másodperces nyomva tartásával a készülék 
újra üzemkész állapotba kerül.



Tudta-e Ön, hogy…

5

…a speciális technológiából fakadóan a Siemens indukciós főzőlapjai a lehető legta-
karékosabb és leggyorsabb főzést biztosítják az Ön számára? A főzőlap alatt található 
indukciós tekercs mágneses erőteret gerjeszt, mely erőtér az edény belsejében rez-
gésre kényszeríti a részecskéket, és ennek a mozgásnak az energiája melegíti fel az 
ételt. Így a befektetett energia majdnem 100%-át felhasználjuk a főzéshez. Fontos 
azonban megjegyezni, hogy csak mágnesezhető edényekkel lehet az indukciós tech-
nológiát használni.

…a Siemens prémium kategóriás indukciós főzőlapjai törlési védelem funkcióval ren-
delkeznek? Biztos Önnek is okozott már sokszor bosszúságot, hogy mikor a főzőlap 
kezelőfelülete nedves vagy piszkos lett, akkor a főzőlap nem érzékelte a beállítások 
módosítását, esetleg hibát jelzett. Erre kínál most megoldást a Siemens. A funkció 
aktiválásakor az elektronika megtartja az aktuális beállításokat és zárolja a kezelőfe-
lületet, így letakaríthatja azt. 30 másodperc múlva, vagy a funkció kikapcsolásakor  
a kezelőfelület ismét aktív.

…a Siemens indukciós főzőlapjai által felhasznált energiát Ön bármikor kontrollál-
hatja? A készülékek elektronikus vezérlésében egy olyan opció található, melynek 
aktiválásával a készülék által felvett maximális elektromos teljesítmény beállítható. 
Ha Ön tehát a főzőlapjának teljesítményét valamilyen okból – az elektromos rend-
szer korlátai vagy energiamegtakarítás – szabályozni kívánja, belép ebbe az opcióba 
és 500 W-os lépésekben kiválaszthatja, hogy mi legyen az a teljesítmény, ami eléré-
sekor a főzőlap leszabályoz. Így mikor a főzőlap által felvett energia eléri a beállított 
szintet, az elektronika leszabályoz, és nem enged több, teljesítményt igénylő műve-
letet elvégezni. Természetesen, ha például az egyik zónát ekkor kisebb teljesítmény-
re állítjuk, ismét marad szabad teljesítmény, amit egy másik zónán hasznosíthatunk.

 

…a Siemens különböző főzőlapjai tökéletesen egymás mellé építhetők? Előfordulhat 
olyan helyzet, mikor valakinek többféle főzési igényei vannak, és egyikből sem akar 
engedni. Erre kínál megoldást a Siemens termék-programja, melyben az úgyneve-
zett Facetten design kialakítású főzőlapok tökéletesen egymás mellé illeszthetők. Így 
akár indukciós, gáz, grill, vagy Teppan-Yaki készülékek is egymás mellé építhetők 
akár a normál, akár a Domino szortimentből. A főzőlapok közé egy speciális tartóele-
met kell beépíteni, ami természetesen nem látszik, és ezen elem tökéletsen egymás 
mellett tartja a két főzőlapot, harmonikus egységet teremtve köztük.
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Gőzpároló

HB26D555
·  Vízkőtlenítő program, Tisztítási segítség
·  Gőzfejlesztés 35 °C-tól 100 °C-ig
·  Regenerálás, Forralás, felolvasztás
·  Felfűtés-ellenőrzés, Hőmérséklet beállítási javaslatok, memória funkció;  

Automatikus forráspont-ellenőrzés
·  Digitális, színes TFT kijelző, magyar nyelvű szöveges kijelzéssel
·  cookControl40
·  Víztartály telítettség-kijelzéssel
·  Gyermekzár gomb, Biztonsági kikapcsolás
·  Süllyeszthető, megvilágított kezelőgombok (nemesacél)
·  38 l-es nemesacél párolótér, 4 sütési magassággal
·  Belső világítás

Vitaminban gazdag, egészséges ételek.
Siemens beépíthető gőzpároló és gőzsütő

A Siemens mindig is nagy hangsúlyt fektetett az egészséges életmód támogatására. Úttörő volt a gőzzel való főzés 
fejlesztésében, mely mára már a szakemberek között is elismert főzési eljárássá nőtte ki magát. A Siemens gőzpároló 
készülékei egyesítik magukban az egészséges és vitaminban gazdag ételek minden kellemes tulajdonságát, és innova-
tív funkcióikkal mindig az Ön segítségére sietnek egy ízletes étel elkészítése során.

A gőzben főzés – módszer az ételek legtermé-
szetesebb elkészítéséhez.
A főzés az emberiség egyik legrégebbi módszere az 
ételek elkészítésére, melynek során a cél az, hogy 
megpuhítsuk az alapanyagokat, illetve különböző 
ízesítőkkel ízletesebbé tegyük őket. Hagyományos 
főzés esetében azonban számolnunk kell azzal a tény-
nyel, hogy ha egy folyadékban (legtöbbször vízben) 
főzünk meg valamilyen ételt, akkor a folyadék kioldó 
hatása sok vitamint, illetve táp- és ízanyagot kiold az 
alapanyagból. Erre a problémára jelent megoldást a 
gőzpárolás folyamata, mely tökéletes választás ab-
ban az esetben, amikor magában, vagy egyszerűen 
fűszerezve szeretnénk megfőzni ételeket. A párolás 
során az alapanyaggal forró gőz találkozik, de mivel 
az étel nem “ázik” a folyadékban, így annak kioldó 
hatása is kisebb lesz. Ilyen módon elkészített fogások 
vitamin- és tápanyagtartalma magas, ízük pedig a le-
hető legjobban hasonlít az eredeti alapanyag valódi 
ízére.

 

A gőzben sütés – két elkészítési mód tökéletes 
kombinációja.
A gőzpárolás jellegéből adódóan nagyszerűen kom-
binálható a sütéssel, hiszen a két folyamat egyszer-
re elvégezhető egy térben. Ez az elkészítési mód al-
kalmas arra, hogy olyan ételeket is párolva tudjunk 
elkészíteni, amiknek nagyobb hőigénye van, hogy 
fogyasztásra alkalmasak legyenek, illetve használ-
ható arra is, hogy sütés során az ételeket zamatosra 
és lédúsra tudjuk elkészíteni. A gőz és a forró levegő 
kombinációja nem engedi kiszáradni az ételeket, 
mivel a hőközlés egy gőzzel telt térben zajlik, ahová 
– a már ott lévő nedvesség miatt – az ételből már 
nem tud távozni a benne lévő nedvesség, sőt, a 
hőközlés hatására megnyíló pórusokba a gőz még 
be is hatol. A Siemens gőzsütő  készüléke ezeken 
túl még bonyolultabb feladatokat is el tud végezni, 
hiszen köszönhetően a gőzfejlesztő egységének, és 
a fűtőszálának használható gőzpárolóként, hagyo-
mányos sütőként, vagy kombinált üzemmódban és 
ezek az üzemmódok egy étel-elkészítési folyamaton 
belül tetszőlegesen használhatók.

Gőzsütő

HB36D575
·  Vízkőtlenítő program, Tisztítási segítség
·  Gőzfejlesztés 35 °C-tól 100 °C-ig, forrólevegő 30 °C-tól 230 °C-ig,  

forrólevegő + gőz 120 °C-tól 230 °C-ig
·  Regenerálás, Forralás, felolvasztás, kímélő párolás, előmelegítés, melegentartás
·  Felfűtés-ellenőrzés, Hőmérséklet beállítási javaslatok, memória funkció;  

Automatikus forráspont-ellenőrzés
·  Digitális, színes TFT kijelző, magyar nyelvű szöveges kijelzéssel
·  cookControl70
·  Víztartály telítettség-kijelzéssel
·  Gyermekzár gomb, Biztonsági kikapcsolás
·  Süllyeszthető, megvilágított kezelőgombok (nemesacél)
·  35 l-es nemesacél párolótér, 4 sütési magassággal
·  Halogén belső világítás

gőzpároló

gőzsütő
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Tudta-e Ön, hogy…

Szárnyas tekercsek metélőhagyma mártással, olasz zöldspárgával  
Siemens gőzpárolóban elkészítve

…a Siemens gőzsütő és gőzpároló készülékek színes TFT kijelzővel rendelkeznek a 
könnyebb és átlátható kezelés érdekében? A kijelző – mely teljes mértékben magyar 
nyelvű – a készülék összes funkcióját interaktívan megjeleníti, így Önnek nagyon 
könnyű dolga van a programok és funkciók közti navigálásban. A beépített automata 
programok és beállítási javaslatok segítenek az elkészítendő ételhez legmegfelelőbb 
program kiválasztásában, a személyre szabható beállításokkal pedig minden egyéni 
igényt ki tud elégíteni a készülék.

 

…a készülékek automatikus tisztító funkcióval rendelkeznek, az Ön kényelme érde-
kében? A párolás és sütés során keletkező szennyeződésekkel nem kell többet Önnek 
törődnie, hiszen a beépített automata tisztítórendszer bármikor elindítható. A készü-
lék által kontrollált folyamat végén a belső tér makulátlanul tisztává válik. A párolók 
belső vízrendszere is rendelkezik automatikus vízkőtlenítő és tisztítóprogrammal, 
melynek szükségességét a készülék jelzi is Önnek. 

Hozzávalók:

A tekercsekhez:
· 5 szelet csirke- vagy pulykamell
· Só, bors
· 1 tojásfehérje
· 1 sárgarépa
· 1 dl tejföl

A mártáshoz:
· ½ csokor metélőhagyma
· 3 dkg vaj
· 1 púpozott evőkanál liszt
· 2 dl pecsenyealap
· 1 dl tejföl
· Só, bors

A spárgához:
· 1 kg zöldspárga
· 5 dkg parmezán sajt

Elkészítés:

Tekercsek
A répát meghámozzuk, megmossuk és hosszában vékony szeletekre, majd csíkokra 
vágjuk. A gőzpároló lyukacsos betétjére helyezve 15 percig pároljuk, majd hagyjuk 
kihűlni. Egy szeletet a húsból sóval, borssal ízesítünk majd mixerben vagy aprítóban 
összepürésítjük. Hozzáadjuk a tojásfehérjét és a tejfölt, majd addig mixeljük, míg 
sima masszát nem kapunk. A tölteléket egy tálba rakjuk és hozzáadjuk a lehűtött 
sárgarépát. A hússzeleteket laposra klopfoljuk és a töltelékkel megkenjük. Felgön-
gyöljük majd alufóliába tekerjük. A göngyölt húst a lyukacsos betétre helyezzük és 
20-25 percig pároljuk.

Mártás
Egy serpenyőben a vajat felolvasztjuk, majd rászórjuk a lisztet és kevergetés mellett 
kissé megpirítjuk. A hideg pecsenyealappal állandóan kevergetve felfőzzük, majd 
hozzáadjuk a tejfölt, a metélőhagymát és ízesítjük sóval, borssal.

Spárga
A spárgát megmossuk és a lyukacsos betétre helyezve 30 percig pároljuk. Miután 
kivesszük a párolóból, a parmezánsajttal megszórjuk.

Tálalás
A göngyölt húst az alufóliából kivesszük és tányérra helyezzük. Mellé teszünk egy 
adagot a párolt spárgából, majd az egészet a mártással leöntjük.

Ha az előbbi érvek mégsem győzték volna meg, kérjük tekintse meg alábbi receptünket,  
melyet Siemens gőzpároló vagy gőzsütő készülékben lehet elkészíteni:
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Siemens Márkaszerviz 
1126 Budapest, Királyhágó tér 8-9.

Nyitva tartás
Hétfő: 08.00 - 18.00  Csütörtök:  09.00 - 17.00
Kedd: 09.00 - 17.00 Péntek:  09.00 - 16.00 (téli időszámítás)
Szerda: 09.00 - 17.00  09.00 - 14.00 (nyári időszámítás)

Hibabejelentés
Hibabejelentés nyitva tartási időben: (+36-1) 489-5461, 
E-mail: hibabejelentes@bsh.hu

Alkatrészrendelés
Tel: (+36-1) 489-5463, Fax: (+36-1) 201-8786,  
E-mail: alkatreszrendeles@bsh.hu

Hétvégi és ünnepnapi ügyeleti telefonszám 
(csak Budapest területén, csak nagykészülékre): +36-30-921-2557

Ügyfélszolgálat
Készülékét bízza a szakértőkre!

Telefon: (+36-1) 489-5463www.siemens-home.com/hu■    Tanácsadással, alkatrészrendeléssel és szervizeléssel  

kapcsolatos információk szakértőktől

■    Kiterjedt szervizhálózat az ország egész területén

■    Ügyfélszolgálatunk a készülék teljes élettartama  

alatt rendelkezésére áll

Green
Showroom

A Siemens Showroom nem csak a működés köz-
ben megtekinthető készülékek alacsony energia-
fogyasztásával járul hozzá az élhetőbb jövőhöz, 
hanem azzal is, hogy kizárólag korunk legmoder-
nebb, rendkívül energiatakarékos izzói gondos-
kodnak a Showroom tökéletes megvilágításáról.

Cím: 1126 Budapest, Királyhágó tér 8-9.

Nyitva tartás
Hétfő: 08.00 - 18.00  Csütörtök:  09.00 - 17.00
Kedd: 09.00 - 17.00 Péntek:  09.00 - 16.00 (téli időszámítás)
Szerda: 09.00 - 17.00  09.00 - 14.00 (nyári időszámítás)


