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A tűz az ember egyik legősibb felfedezés. Az őskorban a túlélést és a biztonságot jelentette. A tűzön főztek, 
mellette melegedtek és egyben védelmet is nyújtott. A tűz fontos folyamat a természet számára is. Pozitív 
hatásai ösztönzik a különböző ökoszisztémák növekedését és megőrzését. A társadalomban a tűz egyesíti 
és összeköti az emereket, hiszen a különböző csoportok régóta a tűzhely körül gyűltek egybe. 
 

Miért a PIXIE 650 tűzhelyet válassza? 
 

A PIXIE 650 tűzhely az év 365 napján, mind a 4 évszakban használható. Továbbá lenyűgöző a sokoldalúsága, 
valamint a különféle helyekhez és használati módokhoz való alkalmazkodósága. Szlovéniában készül, kézi 
gyártás. A terméknek nincsen szériaszáma, mivel az első termék az 1. számot, minden következö pedig a 
2. számot viseli. 

 
 

A PIXIE 650 tűzhely előnyei 
 
Mobilitás 
1. Helyezze a tűzhelyet a kívánt helyre, és tüzeljen vagy főzzön az évszaknak és alkalomnak megfelelően: 
- piknik a természetben, 
- nyaraláson/pihenésen 
- otthon a kertben, 
- barátaival 
2. A PIXIE 650 összecsukható és szállításra alkalmas. 

 
Használati lehetőségek: 
1. A tűzhely az ételek többféle elkészítési módját lehetővé teszi: 
- klasszikus GRILL, 
- BOGRÁCS - egytálételek 
- SÜTÉS PARÁZSBAN, 
- NYÁRSALÁS, 
- SÜTÉS SÜTŐLAPON - kenyér, pizza 
- SŰTÉS HARANG ALATT - peka, 
2. A túzhely tűz melletti társalgásra is alkalmazható. 
 
 

PIXIE 650 tűzhely - műszaki adatok 
 

Alap tűzhely A tűzhelytál átmérője 65 cm, a lemez vastagsága 0,4 cm. 
Kiegészítők Az alaptűzhely az alábbi leírás szerinti tartozékokat tartalmazza. 
A termék súlya 23 kg 
Anyagok Vas, rozsdamentes acél, hővédő bevonat, karton csomagolás 
Mellékletek Használati utasítás, hasznos tippek/ajánlatok 
Összeszerelés A tűzhely összeszereléséhez elegendő egy személy. 
Fűtőanyag Fa vagy faszén (brikett, közönséges faszén). 
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Tanúsítványok Az élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő anyagok gyártói tanúsítvánnyal 
rendelkeznek és a Szlovén Köztársaság valamint az EU egészségügyi 
szabályzatainak megfelelőek. 

Gyártás A Szlovén Köztársaságban fejlesztett és gyártott, 2018-ban. 
 
 

Alap felszerelés 
 

- Bográcstartó és hordozórúd - 1 x biztonsági kapocs a hordozórúdhoz 
- Vízszintes grillrácstartó rúd - 3 x 60 cm magasságú állóláb  
- Grillrácstartó rúd - 3 x láberősítő 
- Rozsdamentes grillrács  - 1 x tűzhelytál – alap parázstartó edény 

 
 
 

 
 

A PIXIE 650 tűzhely használati utasítása 
 

1.   Utasítás és tippek 
 

A PIXIE 650 tűzhely telepítése és összeszerelése 
- A Pixie 650 tűzhelyet a tűzhelytálon lévő alap allólábakon a talajra helyezheti vagy 
- a kiegészítőlábak segítségével 75 cm magasságra emelheti. 
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1. Emelje fel a tűzhelytálat, majd helyezze az első 
lábat az tál also részén található előkészített 
résbe. Rögzítse a lábát a bisztonsági kapoccsal. 

 

2. Helyezze a második lábat is a megemelt 
tűzhelytálra és rögzítse a bisztonsági kapoccsal.  

 

3. Ismételje meg az eljárást a harmadik lábbal is és 
rögzítse a bisztonsági kapoccsal. Így a tűzhely 75 
cm magasságú lesz. 

   

4. Az ábrán látható módon rögzítse még a 
függőleges hordozórudat és a grillrács tartórudját. 
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2. A PIXIE 650 tűzhely alkalmazási lehetőségei 
 

 
A TŰZHELY HASZNÁLATÁNAK 
LEHETŐSÉGEI 

FELSZERELÉS ÉTELEK ELKÉSZÍTÉSE 

- GRILL 
AZ ALAPFELSZERELÉS RÉSZE Minden, amit a grillen szeret/ne 

elkészíteni. 

- BOGRÁCS 
 Gulyás, halászlé, paprikás, 

egytálételek. 
- SÜTŐHARANG (PEKA)  Nagyobb darab húsok és zöldség  
- SÜTÉS SÜTŐLAPON   Kenyér és pizza 
- GESZTENYESÜTÉS  Sült gesztenye 
- SÜTÉS PARÁZSBAN AZ ALAPTŰZHELYEN Burgonya, kukorica, kolbász stb. 
- TŰZ MELLETTI TÁRSALGÁS AZ ALAPTŰZHELYEN  

 
3. Tippek az ételek elkészítéséhez 

 
Az élelmiszereket előkészítjük és lassan főzzük/sütjük. Az ételt szeretettel készítjük és elkészítése közben 
szép dolgokra gondolunk, mivel az így készült étel jobb ízű lesz. Hiszen ahogy mondani szokás “a szívhez 
a gyomron át vezet az út”. 
 
Nyári ételek: nyáron étlapunkon többnyire zöldség, gyümölcs, halfélék, tenger gyümölcsei és hús 
található. 
Téli ételek: gulyás, bab, káposzta, répa, burgonya, gomba, hurka, kolbász stb. 
 
 

4. A grillezéshez szükséges hőmérséklet előkészítése - Grill 
 

 
- A brikett aprószénből és kötőanyagból préselt tüzelőanyag, mindegyik azonos formájú, szabályosan és 
egyenletesen izzik. Mivel stabil és egyenletes hőmérsékletet biztosít, így az egyik legjobb tüzelőanyagnak 
számít a grillezéshez. A brikett magas hőmérsékletet biztosít, melyet 4 órán át is megtart. 
- A faszén égett/elszenesedett fából készül. A faszén parázslik, miközben magas hőmérsékletet bocsát ki. 
 
Megjegyzés és tanácsok: Melegen ajánljuk a faszéngyújtó kémény vásárlását, hiszen így nem kell előre 
tüzet gyújtania és a sütéshez megfelelő parázs elkészítésére várnia. 
A parázs a faszéngyújtó kéményben 10 perc alatt elkészül, és már készen is áll a grillezéshez.  
 
A közvetlen - direkt és közvetett - indirekt hő közötti különbség 
 
A közvetlen (direkt) sütési módszer használata esetén az ételek egy hőforrás használatával sülnek. Ez a 
módszer azok az ételek elkészítésére a legalkalmasabb, amelyek elkészítési ideje kevesebb mint 25 perc 
(steakek, csont nélküli csirkemell, halak, hamburgerek és hasonlók). Az így készült ételt sütés közben meg 
kell fordítani, hogy mindkét oldalát egyenletesen hőkezeljük és mindkét oldala szépen egyenletesen 
süljön. Sütéskor az étel átveszi a füst jellegzetes illatát és aromáját. 
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A közvetett (indirekt) sütési módszer esetében az étel nem közvetlenül a hőforrás felett sül. A szenet a 
tűzhely szélére huzzuk és ott egyenletesen elosszuk, hogy a tűzhely közepén ne legyen közvetlen 
hőforrás. Ezzel megteremtjük az étel afféle elkészítési módját, mint a sütőben. Az ételt a grillrács 
közepére helyezzük. Ezt a sütési módszert az élelmiszerek elkészítésére használjuk, amelyek több sülést 
igényelnek (csontos szárnyasok, oldalas és nagyobb húsdarabok). A húsdarabokat szükség szerint 
forgatjuk és minden oldalon egyenletesen sütjük. Gyakran használhatjuk mindkét módszer 
kombinációját. Például a steak elkészítésénél, amikor a steaket először közvetlenül a hőforrás felett 
sütjük, amíg szépen megpirul, majd a szenet a tűzhely szélén szétosszuk és a sütést indirekt módszerrel 
fejezzük be. 
 
                         Indirekt              Indirekt/direkt              Indirekt/direkt              Indirekt/direkt 
                        kétoldalú                     50/50                           középen                        tűzabrincs 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                Indirekt, egyoldalu               Direkt az                   Direkt/indirekt           Direkt/indirekt 
                      (Rotisserie)                 egész felületen             a felület 2/3-án          a felület 1/3-án 
 
 

5. Az élelmiszerek elkészítésének hőmérsékleti skálája 
 
 

 
 
A hőmérsékletek tájékoztató jellegűek, hiszen az elkészítési időt más tényezők is befolyásolják, mint 
például az élelmiszerdarabok nagysága, a légkör hőmérséklete és a sütőrácson lévő élelmiszerek 
mennyisége. 
 

vadasok szárnyasok zöldség halak steakek 
130 – 180 ° C 140 – 200 ° C 150 – 180 ° C 160 – 180 ° C 250 – 300 ° C 
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6. Bográcsban készült ételek 
 
A bogrács fajtái: réz, öntöttvas vagy zománcos. A bogrács felületén a hőmérséklet egyenletesen oszlik el: 
megfelelő használat esetén az étel nem tapad a felületre. 
 
A bogrács fajtái és alakjai: 
 

 
 
 
  
 
A bogrács tapadásmentes réteggel van bevonva, így nem kell zsírozni/olajozni. Tisztítása és karbantartása 
egyszerű, mosószer nélkül mossuk. Használat után a bográcsba vizet öntünk, felforraljuk és megvárjuk, 
amíg az ételmaradék feloldódik. Ezután vízzel leöblítjük. 
   
Főzési folyamat 
 
A tűz legyen közepes menyiségű, hiszen főzés közben a fát szükség szerint adagolhatjuk. Ne főzzünk nagy 
lángon. 
- Piramis tűz: A fát kúp alakba rakjuk. Először a gyujtóanyagot és az aprófát rakjuk, amelyekre a 
vastagabb fadarabokat rakjuk. Ezt a tűzformát a tűz felett lógó bográcsban készült ételek elkészítésére 
alkalmazzuk. 
- Főzés parázson: Úgy mint a grillezéshez, a parazsat a faszéngyújtó kéményben készítjük el. Majd a főzés 
folyamán szükség szerint rakunk faszenet a tűzre. 
A tűz erejét a tűzifa hozzáadásával és eltávolításával szabályozzuk. Hogy a tűz elég levegőt kapjon az 
égéshez, a tűz és a bogrács között legalább 10 cm távolság legyen. 
 
 

7. Harang alatt készült ételek 
 

A sač vagy a harang alatti sütés Bosznia és Hercegovinában, valamint Horvátország, Montenegró és Szerbia 
egyes részeire jellegzetes hagyományos sütési módszere. Parázzsal fedett kovácsolt vasfedél alatti sütés. 
 
 

Sütőharang alatti sütés kellékei: A peka egy sütőedényből és egy kupola alakú vasfedélből áll. A fedél 
kerületére egy gyűrű van csatlakoztatva, amely a fedélen lévő parázs lecsúszását akadályozza. Bizonyos 

Halfőző bogrács, felül 
szűkebb alakú 

 

Gulyás bogrćs (alul sűkebb, felül szélesebb) 

zománcos zománcos réz öntöttvas 
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variációi egy alacsony három lábu talapzatot (sadržak) is tartalmaznak, amelyre a sütőedényt (tepsija) 
helyezzük. Többféle kivitelezésben is megtalálható; kovácsolt és öntöttvasból egyaránt. 
 

 
Az első használat előtt, vagy ha az edényen rozsda található: Az első használat előtt tisztítsuk meg az 
edényt. Ezt legkönnyebben egy gázégő segítségével tesszük. Ha az edény nem túl nagy, akkor a konyhai 
sütőben is elvégezhetjük. Öntsünk legalább 3 liter vizet az edénybe (majdnem a széléig), adjunk hozzá 20 
dag sót és fedjük le az edényt. A vizet 20 percig forrajuk. A folyamat elvégzéséhez védőkesztyű használata 
szükséges. A vizet kiöntjük, az edény és a fedő belső részét száraz törlőkendővel kitöröljük. A belső részeket 
étolajjal átkenjük, és a fedett edényt újra melegítjük, hogy az olaj magas hőmérsékletre hevüljön, de ne 
égjen meg. Néhány perc múlva a maradék olajat szárazra töröljük. Majd ismét vizet öntünk az edénybe és 
felforraljuk. Az edény így már készen áll az első használatra. 
 

 
Minden használat után: Öntsünk vizet az edénybe, forraljuk fel és néhány percig forraljuk, amíg az 
odatapadt ételmaradék feloldódik. Amikor a víz eléggé lehűlt, kiöntjük. Az ételmaradékot törlőkendővel 
eltávolítjuk. Öblítsük le az edényt, töröljük szárazra, és kenjük be étolajjal. Az edényt soha ne tároljuk 
szárazan, mert megrozsdásodhat. Ne használjunk tisztítószereket! 
 

 
A tűz előkészítése 
- A tűzet elég korán készítse elő, hogy elegendő parazsa legyen. Ehhez legalább egy óra szükséges. Nagy 
fadarabokat használjon, hogy a parázs ereje hosszantartó legyen. Az így sütött étel lassan készül, sütési 
ideje akár 3 órán át is tarthat. Vigyázzon a tűz erejére és a sütési hőmérsékletre. Mivel az ehhez használt 
edénynek jó a hővezető képessége, ez hamar túl forró lehet. A tűz megőrzésére aprófát használjon. 
Mivel sütés közben a fedél magas hőmérsékletű lesz, legyen óvatos, hova helyezi le. 
- A parazsat faszénnel is elkészítheti, lássa a 4. fejezetet:  A grillezéshez szükséges hőmérséklet 
előkészítése - Grill. 
 
Mi sütünk sütőharang alatt? 
Mindenféle húsfajtát (bárányhúst, pácolt borjúhúst, sertéshúst, pulykát, egész vagy darabolt csirkét, 
nyulat). Az így készült polip is kiváló. Nagyobb húsdarabokat használunk, amelyeket besózunk és egy 
éjszakán át pihenni hagyunk. A zöldségek (például burgonya, édes káposzta, padlizsán, stb.) biztosítják a 
lédús és gazdag ízeket. A zöldségeket nagy darabokra vágjuk. A sokféle zöldség közt, amelyek az ízek 
változatossságát biszosítják, nem hiányozhat a hagyma és a hokhagyma sem. 
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A harang alatti sütés folyamata 
A zöldségeket megmossuk és nagy darabokra vágjunk. A húst egy vagy több nagyobb darabban hagyjuk, 
és zsírt/olajat adunk hozzá (napraforgó vagy földimogyoró olaj, kókuszzsír). 
A parazsat a talpazat alatt, az edény egész átméretén, egyenletesen elosszuk – vigyázzon, hogy az edény 
vízszintesen legyen. Így a sütés közben keletkezett folyadék egyenletesen lepi el a teljes felületet. Az 
összes zöldséget a sütőedény aljára helyezzük, a húst pedig a tetejére. 20 percnyi sülés után 0,5 liter 
vizet adunk hozzá és lefedjük a fedővel. A fedőt befedjük parázzsal. Hogy figyelhessük és ellenőrízhessük 
a sülés folyamát, a fedőt időnként leemeljük. A fedő leemelésénél legyünk óvatosak, hiszen ez forró és 
tele van hamuval. A fedőt óvatosan és függőlegesen emeljük, hogy a hamu ne kerüljön az étel közé. 
Szükség szerint sózzuk és fűszerezzük az ételt. A sütés végéhez közeledve a húst nagyobb darabokra 
vágjuk, és hagyjuk összekeverülni a zöldségekkel és a sütés közbe keletkezett szósszal. Eltávolítjuk a 
tűzről és 20 percig pihenni hagyjuk. 
 
Amenyiben kérdése, javaslata támad, vagy csak gondolatait szeretné megosztani velünk, lépjen velünk 
kapcsolatba:  
Telefonszámunk: +386 30 351 731 
E-mail címünk: info@fireplacepixie.si 
Weboldalunk www.fireplacepixie.si 
Facebook  Fireplace Pixie 
Instagram Fireplace Pixie 
 
Na Deželi d.o.o. Velike Brusnice 7, 8321 Brusnice, Novo mesto 
 
 
FIGYELMEZTETÉSEK a tűz kezeléséhez 
A tűzzel figyelmesen kell bánni és állandóan felügyelni. Tűz esetén azonnal hívja a 112-es segélyhívószámot, vagy követlenül a 
tűzoltóságot a 105-ös telefonszámon! 
VIGYÁZAT! 
A PIXIE 650 tűzhely használatához nyílt lángra és parázsra van szükség, amelyek hazsnálata során magas hőmérséklet keletkezik. 
Ezért kérjük vegye figyelembe a következő utasításokat: 
a) A Pixie 650 tűzhely használata közben viseljen hőálló védőkesztyűt, hogy elkerülje az égési sebeket . A védőkesztyű legyen 
elég hosszú ahhoz, hogy megvédje a csuklóját! 
b) A tűzhely körül soha ne járjon mezítláb, mert parázsra léphet! 
c) A PIXIE 650 tűzhelyet használat közben soha ne hagyja felnőtt felügyelete nélkül, és használat közben ne mozgassa! A 
gyerekek legyenek a tűzhelytől biztonságos távolságon, hiszen a tűzhely forró részei veszélyesek és égési sérüléseket 
okozhatnak. 
d) A PIXIE 650 tűzhelyet ne használja zárt térben vagy fedett helyen, mint például fedett teraszon, télikertben, garázsban és 
hasonlók. A tűz jelentős fogyasztója az oxigénnek, ezért a tűzhely kizárólag kültéri használatra alkalmas! 
e) A 650 PIXIE tűzhelyet ne használja szeles időben! 
f) A PIXIE 650 tűzhelyet ne használja olyan helyeken, ahol tilos a nyílt láng használata! 
g) Ne tisztítsa a PIXIE 650 tűzhelyet, amíg teljesen ki nem hűlt, és egyes részei még melegek! 
h) Gyúlékony anyagok közelében tilos a PIXIE 650 tűzhely használata. A gyúlékony anyagok tűztől lévő távolságának legalább 10 
m kell lennie! 
i) Mindaz a PIXIE 650 tűzhely helytelen használata vagy a termékkel való visszaélés vagy a termékhez kapott  gyártó utasításai 
követésének elmulasztása során keletkezett ön és/vagy mások veszteségéért, káráért vagy személyi sérüléséért, valamint az ön 
és/vagy mások tulajdonának anyagi káráért önmaga vállalja az összes kockázatot és felelőssége. 
 


