
Een echte alleskunner.
De nieuwe vrijstaande stoomoven van Miele: 
Meer smaak, minder moeite. Van voorgerecht tot dessert.

Tijdelijk  
kookboek 
Koken met 
stoom 
cadeau!
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Perfectie naar uw smaak

De Miele-stoomoven is een echte alleskun-
ner en de ideale aanvulling op uw oven en 
kookplaat. Omdat de bereidingstijden bij 
koken met stoom vergelijkbaar zijn met die 
van gewoon koken, hoeft u uw kook-
gewoonten niet aan te passen. U kunt 
voorgerechten, soep, vis, vlees, groenten, 
bijgerechten en zoete gerechten afzonderlijk 
bereiden – maar ook een compleet menu in 
één bereidingsproces. U hoeft tijdens de 
bereiding niet voortdurend in de buurt te 
blijven, want in de stoomoven kan niets 
overkoken. Ook het eindresultaat van een 
bereiding – beetgaar of zacht – bepaalt u 
met een stoomoven zelf.

Externe stoomopwekking
Bij alle Miele-stoomovens bevindt zich – in 
tegenstelling tot andere systemen – de 
stoomvoorziening buiten de ovenruimte. Voor 
het bereidingsproces biedt dat grote voor-
delen: een ideale stoomhoeveelheid, een 
optimale temperatuurmeting, een nauwkeu-
rig aangehouden temperatuur, de bereidings-
tijden staan los van de hoeveelheid én de 
oven warmt snel op. Dit zorgt voor perfecte 
resultaten. En omdat in de ovenruimte geen 
kalkafzettingen ontstaan, gaat ook het 
schoonmaken heel eenvoudig.

MonoSteam
Dit stoomsysteem is ideaal voor stoomovens 
met een vrij kleine ovenruimte. De stoom-
voorziening bevindt zich bij deze technologie 
in het waterreservoir. De stoom komt via een 
opening in de ovenruimte.
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Geen 
smaakoverdracht
Door de snelle 
warmteoverdracht 
met zuivere stoom 
worden de aroma's 
en geuren op de 
verschillende 
niveaus niet met 
elkaar vermengd.

Koken op 3 niveaus
U kunt tegelijk vis, vlees en groente op drie verschillende niveaus 
bereiden, zodat u in korte tijd een compleet menu kunt opdienen.

Ontdooien niet 
nodig
Door de behoed-
zame bereiding met 
zuivere stoom in een 
perfect geconditio-
neerde ovenruimte 
kunt u voedingsmid-
delen zo uit de 
diepvries klaar-
maken.

Eenvoudige 
reiniging
Geen kalkafzetting-
en: de ovenruimte is 
snel en gemakkelijk 
te reinigen, dankzij 
de externe stoom-
voorziening en een 
praktisch ontkal-
kingsprogramma.

Voordelen
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Voor elk recept de juiste instelling

Met een stoomoven kunt u meer dan koken alleen. Ontdek alle 
creatieve mogelijkheden van stoom: van geraffineerde snacks  
en soepen, klassieke en aparte bijgerechten tot verfijnde vlees-  
en visgerechten en onweerstaanbare nagerechten.

Bijgerechten
Absoluut onmisbaar: aardappe-
len, rijst of pasta zijn onmisbaar 
als bijgerechten met een hoge 
voedingswaarde.

Vis/zeevruchten
Het beste voor lichaam en 
geest: vis wordt in de stoomoven 
perfect gaar en behoudt zijn 
specifieke smaak.

Eieren koken
Een lekker eitje bij het ontbijt: 
zacht, gemiddeld of hard in 4 tot 
10 minuten op 100 °C.

Vlees
Heerlijk mals en sappig: de 
voedingsstoffen blijven bij 
bereiding in de stoomoven bijna 
volledig behouden.

Yoghurt bereiden
Altijd fris, altijd lekker: yoghurt in 
maar 5 uur op 40 °C in de 
stoomoven bereid.

Desserts
De zoete verleiding: ook de 
afsluiting van een heerlijk menu 
kunt u in de stoomoven bereiden.

Soepen
Voedzaam en heerlijk: vers 
gekookte soepen kunt u gemak-
kelijk bereiden met slechts 
enkele instellingen.

Blancheren
Optimale kwaliteit: de stoom-
oven is ideaal voor het blanche-
ren van fruit en groente vóór het 
invriezen.

Chocolade smelten
Perfect gesmolten chocolade: 
gemakkelijk te bereiden op 
90 °C, zonder klontjes of 
aanbranden.
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Een echte alleskunner

Gistdeeg laten rijzen
Luchtig brood en luchtige cake: 
ook dat kan deze allrounder 
– gistdeeg op 40 °C laten rijzen.

Sap maken
Zelfgemaakte dranken en gelei: 
met stoom haalt u het sap 
behoedzaam uit de vruchten.

Tomaten pellen
Eenvoudig en snel gepeld: toma-
ten, nectarines, amandelen en 
meer, na 1-4 minuten in de 
stoomoven.

Babyflessen desinfecteren
In slechts 15 minuten kiemvrij: 
babyflesjes kunt u snel en 
gemakkelijk op 100 °C 
desinfecteren.
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Vrijstaande stoomoven DG 6001

Specificaties
• MonoSteam-technologie voor koken met zuivere stoom
• Complete menu's bereiden zonder overdracht van smaak- en 

geurstoffen 
• Voor het behoedzaam bereiden van groente, vis, bijgerechten, 

desserts en andere gerechten
• Geschikt voor allerlei toepassingen, zoals opwarmen, ontdooien, 

inmaken en desinfecteren
• Deur links

Eenvoudige bediening
• Nauwkeurige temperatuurregeling van 40 - 100 °C in stappen van 
• 5 °C
• Bereidingstijd instelbaar tussen 1 minuut en 9 uur/59 minuten
• EasySensor-bediening met LCD-display en TouchControl voor de 

temperatuur en de bereidingstijd
• Genoeg water voor een bereidingstijd van ca. 90 minuten
• Automatisch ontkalkingsprogramma

Ovenruimte
• Roestvrijstalen ovenruimte met een inhoud van 24 liter en 3 niveaus
• Met bodemverwarmingselement voor minder condens

Veiligheidsfuncties
• Koelsysteem
• Glazen deur met koel front
• Deurcontactschakelaar
• Veiligheidsuitschakeling

Bijgeleverde accessoires
• De accessoires zijn vaatwasmachinebestendig: 2 ovenpannen met 

gaatjes (1,5 l) en 1 opvangschaal
• Kookboek Koken met stoom

Afmetingen
• 38,2 cm (H) x 49,5 cm (B) x 32,7 cm (D)
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Garnalen op aspergesalade

Saus:
2 eetlepels citroensap 
4 eetlepels witte wijnazijn 
2 eetlepels witte wijn 
4 eetlepels notenolie 
zout en witte peper

4 porties
Bereidingstijd: 12 Minuten 
Per portie: 957 kJ/229 kcal
Bereidingstijd: ca. 85–90 Minuten

Ingrediënten:
500 g witte asperges 
500 g groene asperges 
12 voorgegaarde, gepelde garnalen 
1 eetlepel dragon, gesneden 
2 eetlepels kervel, gesneden 
1 bosje bieslook, gesneden 
3 eetlepels waterkers 
1/2 sjalot, in blokjes

Bereiding:
1.  Schil de asperges en doe deze in 2 stoomovenpannen met 

gaatjes. Stoom eerst de witte asperges.

Instelling: 100 °C 2 minuten 
Schuif daarna ook de groene asperges in de oven en stoom deze 
samen met de witte asperges.

Instelling: 100 °C 8 minuten

2.  Doe de garnalen in een stoomovenpan met gaatjes en plaats ze in 
de stoomoven.

Instelling: 95 °C 2 minuten

3.  Meng de kruiden met de garnalen en laat ze goed intrekken.

4.  Meng de ingrediënten voor de saus en breng deze op smaak met 
zout en peper. Halveer de asperges en serveer deze met de gar-
nalen op 4 borden. Besprenkel het gerecht met de saus.
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4 porties
Bereidingstijd: 12 Minuten 
Per portie: 924 kJ/221 kcal
Bereidingstijd: ca. 55 minuten

Ingrediënten:
900 g pompoen 
2 uien 
2 knoflookteentjes 
boter 
1 1/2 l groentebouillon 
geraspte schil en sap van een sinaasappel 
150 ml room 
2 theelepels tijm 
zout, peper

Bereiding:
1.  Schil de pompoen, snijd de pompoen in blokjes en bereid deze in 

een stoomovenpan met gaatjes.

Instelling: 100 °C 8 minuten

2.  Hak de uien in blokjes. Pers de knoflook uit. Doe beide ingrediën-
ten met wat boter in een stoomovenpan zonder gaatjes en stoof 
het mengsel.

Instelling: 100 °C 4 minuten

3.  Doe alle ingrediënten in een gewone kookpan en doe de bouillon 
erbij. Voeg de geraspte schil en het sap van de sinaasappel toe en 
pureer het geheel.

4.  Roer de room erdoor en voeg de tijm toe. Breng het geheel op 
smaak met zout en peper.

Pompoensoep met  
sinaasappel en tijm
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