Beberapa Resep Hidangan Istimewa Yang dimasak Menggunakan Microwave
Sekitar besar hidangan favorit Dikau akan menjadi lebih tangkas dan lebih mudah untuk membuat dalam
microwave oven, microwave adalah salah satu jalan termudah dan paling akurat menyiapkan banyak
hidangan juga yang juga bergizi karena bermacam-macam microwave sayuran dan buah-buahan
kehilangan lebih sedikit air-dipecahkan vitamin C dibandingkan begitu dimasak secara konvensional.
Taktik ini karena pendek memantek waktu dan juga dikarenakan oleh kenyataan bahwa redup memasak
normal air diperlukan dalam microwave.
•

Aneka Kreasi Resep Masakan online http://arkitekturforskning.net/na/article/viewFile/504/231457

Kita tentu telah memilih lima terkemuka resep diuji yang pandai dan mudah untuk menciptakan dalam
Microwave Owen:
Resep Telur Kocok Panggang
(a) melakukan lebih baik dari 4 telur dan suku cangkir krim di Trofi hidangan casserole.
(b) meletakkan 2 sendok makan mentega, jamur, garam, merica & beberapa iris runtuh serta
panggang daging, aduk untuk menggabungkan.
(c) memasak dalam Laut Mediterania - menjulung selama enam sampai tujuh menit, atau mungkin
hingga telur praktis ditetapkan, kacau dua kali.
(d) memungkinkan untuk berdiri untuk melengkapi menyemat. Hiasi dengan peterseli memotongmotong
Resep Udang Panggang Kacang Kedelai
a. teritori 450g udang (dikupas & dibersihkan) dalam kuali imut.
b. meletakkan 1/4 kobokan air panas, beberapa centong teh jus lemon, suku sendok teh garam, serta 1/8
sendok teh thyme.
c. membuat, tertutup, pada tinggi berkaitan dengan dua untuk 4 menit, ataupun sampai udang pasti kirakira dan perusahaan. tiriskan udang. Tutup dan mendinginkan.
Sup Kentang Peterseli
1. mewujudkan 3 cangkir potong jambon kentang, 1/4 cangkir Penggal bawang, natrium 1/4 centong
teh dan kaldu di casserole metode. Tambahkan 1 ikat kecil peterseli.
2. membuat makanan, tertutup, semampai dimaksudkan untuk saat-saat 10-12.
3. menggabungkan 2 centong makan tepung jagung secara sejumlah kecil susu tenteram. Aduk ke
dalam jalinan eliminato. Tambahkan 1 gelup. 5 susu.
4. memproduksi MED - besar untuk 6 sampai enam menit, aduk sekali atau ganda selama memasak.
Sup Tumis Jamur
•

terang 250g jamur dan bedah. Mengabdikan hidangan 20 centimeter (8 inci) lingkaran.
Tambahkan 1 siung bawang bersih dan mentega 1/3 kristal.

•

Cook, dilindungi, utama untuk 6 untuk tujuh menit.

•

melayani beserta membuat segar sebagai makanan utama.

Resep Pasta
a) memadukan satu tertentu telur, dua sendok makan susu & 1/2 sendok teh natrium. secara bertahap
tambahkan 1 cangkir tepung, aduk cukup halus mengikuti setiap penambahan tepung untuk
membentuk kocokan yang lembut.
b) m. di dalam permukaan berupa serbuk, menyapu adonan sampai halus, menyenggol 30 kali.
c) spin adonan sangat tipis. Roll-up longgar. Iris adonan nol. 6-cm(1/4-inch) tebal. Membuka ikatan
setiap satu irisan serta mengatur tentang kertas wax berjajar anggur kaca nyiru oven.
d) membuat persembahan di MEDIUM untuk 1/2 beberapa ke 6 1/2 menit, atau sampai mie akan
kering.

Illustration 1: Kreasi resep masakan
Untuk Mencoba beraneka kreasi resep masakan khas indonesia , anda dapat mengunjungi situs web
yang berisi kumpulan resep masakan yang sangat lengkap pada alamat url
http://anekakreasiresepmasakan.blogspot.com/

