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Gratulálunk! 
A BL 8011 típusú új asztali turmixgép megvásárlásához!

GRATULÁLUNK!3
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BIZTONSÁG MINDENEKELŐTT
Tudatában vagyunk annak, mennyire fontos a biztonság, ezért a tervezéstől a gyártásig 
mindent elkövetünk azért, hogy Ön biztonságosan tudja használni a készülékeinket.
Ennek ellenére kérjük Önt, hogy az elektromos készülékek használata során legyen óvatos és 
tartsa be az alábbi utasításokat:

A BL 8011 ASZTALI TURMIXGÉP HASZNÁLATÁHOZ KAPCSOLÓDÓ BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATBA VÉTELE 
ELŐTT FIGYELMESEN OLVASSA EL A 
JELEN ÚTMUTATÓBAN TALÁLHATÓ 
UTASÍTÁSOKAT, ÉS AZ ÚTMUTATÓT KÉSŐBBI 
FELHASZNÁLÁSOKHOZ IS ŐRIZZE MEG. 
•  Mielőtt a készüléket használatba venné, 

fi gyelmesen olvassa el a teljes útmutatót, 
és azt a későbbi felhasználásokhoz is 
őrizze meg.

•  A készülék első használatba vétele 
előtt arról távolítson el minden 
csomagolóanyagot és reklámcímkét.

•  A hálózati vezeték csomagolóanyaga 
kisgyerekek fulladását okozhatja, ezért 
azt biztonságos módon kell tárolni és 
megsemmisíteni.

•  A turmixgépet mixert használat közben ne 
helyezze az asztal vagy a munkalap szélére. 
A turmixgép használati helyén az asztallap 
(munkalap) legyen sima és vízszintes, 
tiszta és száraz, valamint élelmiszer 
maradékoktól mentes. A használat közben 
keletkező rezgések hatására a készülék 
elmozdulhat a helyéről.

•  Ne tegye a turmixgépet forró gáz vagy 
elektromos tűzhelyre, illetve azok 
közelébe, továbbá olyan helyre, ahol forró 
sütőhöz hozzáérhet.

•  A turmixgép bekapcsolása előtt 
győződjön meg arról, hogy a készüléket 
helyesen állította-e össze. Lásd "A BL 
8011 asztali turmixgép összeállítása és 
használata" fejezetet.

•  A turmixgéphez kizárólag csak a 
tartozékként adott edényt és fedelet 
használja.

•  A turmixgép bekapcsolása előtt ellenőrizze 
le a fedél megfelelő felhelyezését.

•  Az üzemelő turmixgépet ne hagyja 
felügyelet nélkül.

•  A turmixgépet először a működtető 
panelen található gombbal kapcsolja 
le. Ezután húzza ki a hálózati 
vezetéket a fali aljzatból. A turmixgép 
mozgatása, használaton kívül 
helyezése, szétszerelése, tisztítása vagy 
karbantartása, továbbá eltárolása előtt a 
hálózati vezetéket húzza ki a fali aljzatból, 
és várja meg a kések teljes leállását.

•  Amennyiben nagyobb mennyiségű 
alapanyagot tett a turmixgép edényébe, 
akkor azt csak 10 másodpercre kapcsolja 
be. Minden újabb bekapcsolás előtt 
hagyja a motort legalább 1 percig pihenni.

•  A jelen útmutatóban található receptek 
nem tartalmaznak nagy alapanyag 
mennyiségeket.

•  Amennyiben az alapanyag a turmixgép 
kése körül elakad, akkor a működtető 
panelen található  gombbal kapcsolja 
le a készüléket. Ezután húzza ki a hálózati 
vezetéket a fali aljzatból. Mielőtt az 
edényt levenné a készülékről, győződjön 
meg arról, hogy a motor és a kések 
teljesen leálltak-e. A turmixolás folytatása 
előtt az elakadt alapanyagokat műanyag 
spatulával szabadítsa ki. Ne használja az 
ujjait, mert a kések nagyon élesek.

•  Használat közben ügyeljen arra, 
hogy az ujjai, haja és ruhája, illetve a 
konyhai segédeszközök (spatula stb.) 
kellő távolságban legyen a turmixgép 
edényétől. A konyhai segédeszközöket, 
vagy az ujjait addig ne dugja a turmixgép 
edényébe, amíg a hálózati vezetéket a fali 
aljzatból ki nem húzta.

•  Legyen nagyon óvatos a kések kezelése 
és tisztítása során, mivel a kések rendkívül 
élesek. A fi gyelmetlen munkavégzés 
súlyos sérüléshez vezethet.
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•  Működés közben az edényt ne vegye le a 
készülékről.

•  A turmixgépet kizárólag csak élelmiszerek 
és italok készítéséhez használja.

•  A turmixgépet élelmiszer vagy folyadék 
nélkül ne kapcsolja be.

•  A turmixgépbe ne öntsön bele forró 
vagy forrásban lévő folyadékokat. A 
folyadékokat a turmixolás előtt hűtse le.

•  A turmixgép edényét ne tegye ki 
szélsőséges hőmérsékleteknek, például 
a hideg edénybe ne töltsön forró 
folyadékot (vagy fordítva).

•  A készüléket tartsa tisztán. Lásd az 
"Ápolás és tisztítás" fejezetet.

•  Túlterhelés után várja meg a motor 
lehűlését. A túlterhelést jelző ikon 
villogásának a megszűnéses után a 
készüléket ismételten bekapcsolhatja. 
A turmixgép a lehűlés után készenléti 
üzemmódba kapcsol át, így a 
bekapcsoláshoz a kívánt fordulatszám 
gombját kell megnyomni. Azonban ha 
hűlés közben a turmixgépet kikapcsolta, 
akkor a készüléket ismételten be kell 
kapcsolni.

FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK 
AZ ELEKTROMOS BERENDEZÉSEK 
HASZNÁLATÁHOZ
•  A készülék csak háztartásokban használható.
•  A használatba vétel előtt a hálózati 

vezetéket teljesen tekerje szét. 
•  A motoros egységet, a hálózati vezetéket 

vagy a csatlakozódugót tilos vízbe vagy 
más folyadékba mártani. 

•  A készülék hálózati vezetéke nem lóghat 
le az asztalról vagy a munkalapról, illetve 
nem érhet hozzá forró tárgyakhoz, 
továbbá nem tekeredhet össze.

•  A készüléket felügyelet nélkül, gyermekek, 
magatehetetlen, testi vagy szellemi 
fogyatékos személyek nem használhatják, 
illetve a készüléket csak olyan személy 
üzemeltetheti, aki elolvasta és megértette 
a használati útmutatóban leírtakat és a 
készülék használatáért felelősséget vállal, 
illetve az előzőeknek megfelelő személy 
felügyelete alatt áll.

•  A gyerekeket ne hagyja felügyelet 
nélkül. Ügyeljen arra, hogy a készülékkel 
gyerekek ne játszanak.

•  Javasoljuk, hogy a készüléket 
rendszeresen ellenőrizze le Amennyiben 
a készüléken, a hálózati vezetéken, vagy 
a csatlakozódugón sérülést észlel, akkor 
a készüléket használni tilos. A készülék 
minden javítását bízza a legközelebbi 
márkaszervizre.

•  A rendszeres tisztításon kívül minden 
egyéb karbantartási munkát bízzon a 
márkaszervizre.

FIGYELMEZTETÉS!
AMENNYIBEN A TURMIXGÉP KIJELZŐJÉN AZ "OVERLOAD PROTECTION" 
(TÚLTERHELÉS ELLENI VÉDELEM) FELIRAT LÁTHATÓ, AKKOR A KÉSZÜLÉKET NE 
KAPCSOLJA BE.

FIGYELMEZTETÉS!
NAGYOBB MENNYISÉGŰ ALAPANYAG ESETÉN A TURMIXGÉPET 10 MÁSODPERCNÉL 
HOSSZABB IDEIG NE ÜZEMELTESSE.
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•  A készüléket a rendeltetésétől eltérő 
célokra használni tilos. A készüléket 
autóban, hajón vagy szabadban ne 
használja.

•  Az áramütések elkerülése érdekében 
a készüléket olyan hálózati ághoz 
csatlakoztassa, amelyet áramvédő-
kapcsoló véd (az áramvédő-kapcsoló 
érzékenysége 30 mA alatt legyen). 
Az áramvédő-kapcsoló véd az 
áramütésekkel szemben, valamint a 
készülék meghibásodásából eredő 
rendellenes készülékműködés okozta 
kockázatokkal szemben. Amennyiben 
Önöknél az elektromos hálózatba be van 
építve áramvédő-kapcsoló, akkor a fenti 
fi gyelmeztetést vegye tárgytalannak. 
Részletesebb információkért forduljon 
villanyszerelő szakemberhez.

•  Biztonsági okokból a készüléket 
csatlakoztassa olyan hálózati ághoz, 
amelyhez nincs csatlakoztatva más 
elektromos fogyasztó. A készüléket 
ne csatlakoztassa elosztóhoz vagy 
hosszabbító vezetékhez.

A JELEN ÚTMUTATÓT BIZTONSÁGOS 
HELYEN TÁROLJA. 

FIGYELMEZTETÉS!
A KÉSZÜLÉKET FERDE FELÜLETEN NE HASZNÁLJA, ILLETVE BEKAPCSOLT 
ÁLLAPOTBAN NE HORDOZZA!

FIGYELMEZTETÉS!
A KÉSZÜLÉK TÁPELLÁTÁST BIZTOSÍTÓ KONNEKTOR LEGYEN KÖNNYEN ELÉRHETŐ.

FIGYELMEZTETÉS!
KIZÁRÓLAG CSAK HÁZTARTÁSOKBAN HASZNÁLHATÓ.
A KÉSZÜLÉKET VÍZBE MÁRTANI TILOS!
A HASZNÁLATBA VÉTEL ELŐTT A HÁLÓZATI VEZETÉKET TELJESEN
TEKERJE SZÉT.
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ISMERKEDJEN MEG A BL 8011 ASZTALI TURMIXGÉPPEL

Belső fedél
lehetővé teszi a 
biztonságos és 
kényelmes adagolást a 
turmixolás folyamán
1,5 l-es edény, anyag 
tritanTM anyagból, 
beépített Kinetix ® 
késrendszerrel
A speciális dupla bordázás 
az alapanyagokat 
folyamatosan továbbítja 
a kések irányába, ezzel 
biztosítja a turmixolás 
optimális eredményét.

Fémöntvény készülékház 
tartós, hosszú élettartamot 

és kényelmes használatot 
biztosít. 

A nyomógombok 
háttérvilágítása 

támogatja a kényelmes és 
egyszerű működtetést. 

Elektronikus működtetés -
5 fordulatszám és PULSE (impulzus) nyomógomb
Az elektronikus fordulatszám szabályzás optimális 
turmixolást biztosít bármilyen körülmények között.

Fedél
Egyedülálló formatervezésű 

fedél nyitófüllel, könnyen 
nyitható, de tökéletesen 

tömít a turmixolás során.

Rozsdamentes kések a 
jég aprításához
Az edény aljának 

megfelelően
kialakított

extra széles 
rozsdamentes kések 
megakadályozzák a 

jégkockák leblokkolását 
az edényben.

Kinetex ® TM késrendszer
Forradalmi technológia, 
amely garantálja a tökéletes 
turmixolást, az alapanyagok 
100%-os feldolgozását.

Mosogatógépben is 
mosható
Az egy darabból álló 
késegység tervezése során 
a maximális biztonság 
és a kényelmes tisztítás 
volt a fő cél. Az edényt 
a késegységgel együtt 
mosogatógépben is el 
lehet mosni. 

Előre beprogramozott 
funkciók: Ice Crush 
(jégaprítás) és Smoothie 
(krém)
Beprogramozott 
fordulatszám és 
működési idő a tökéletes 
turmixoláshoz.

LCD-kijelző
Mutatja a turmixolás idejét, 

fordulatszám kiválasztása 
esetén a turmixolásból 

eltelt időt (felfelé számol), 
előre beprogramozott 
funkció megnyomása 

esetén a turmixolásból 
még hátralévő időt 
(visszafelé számol).

Orvosi acél kések
A rozsdamentes orvosi acélból 

készült kések garantálják az 
élek tartósságát és hosszú 

élettartamát. A középső 
kések biztosítják a tökéletes 

turmixolást. 
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A BL 8011 ASZTALI TURMIXGÉP ÖSSZEÁLLÍTÁSA ÉS HASZNÁLATA

Az első használatba vétel előtt
A turmixgép első használatba vétele előtt 
arról távolítson el minden csomagolóanyagot 
és reklámcímkét. A turmixgépet ne kapcsolja 
be, a hálózati csatlakozódugót pedig még ne 
csatlakoztassa a fali aljzathoz.
A fedelet, az adagoló nyílás fedelét és az 
edényt meleg, mosogatószeres vízben 
mosogassa el. Az alkatrészeket alaposan 
öblítse tiszta vízzel, majd szárítsa meg. 
Az alkatrészeket (kivéve az edényt) 
mosogatógépben ne mossa el.
Az edényt mosogatógépben is el 
lehet mosogatni. Mielőtt az edényt a 
mosogatógépbe tenné, távolítsa el a fedelet. 
A turmixgép házát enyhén benedvesített 
ruhával törölje meg. Majd törölje szárazra.

MEGJEGYZÉS:
Az első használatba vétel során enyhe 
szag áramolhat ki a motortérből. Ez 
nem hiba, a jelenség rövid időn belül 
megszűnik.

Az asztali turmixgép összeállítása
1. lépés
Állítsa a turmixgépet sík és vízszintes, 
valamint száraz felületre, például konyhai 
munkalapra. A turmixgépet még ne kapcsolja 
be, a hálózati csatlakozódugót pedig még ne 
csatlakoztassa a fali aljzathoz.

2. lépés
Az edényt helyezze a turmixgépre. Az edény 
fogantyúja balra vagy jobbra álljon.

3. lépés
Az edénybe töltse bele az alapanyagokat 
vagy a folyadékokat. A MAX jelnél több 
alapanyagot ne öntsön az edénybe. Az 
edényre tegye fel a fedelet. A belső fedelet 
tegye az adagoló nyílásba, majd az óramutató 
járásával azonos irányba fordítsa el.

MEGJEGYZÉS:
Amennyiben a turmixolás közben 
alapanyagot szeretne hozzáadni, akkor 
az adagoló nyílás fedelét forgassa 
el az óramutató járásával ellenkező 
irányba, majd óvatosan húzza ki. Az 
adagoló nyíláson keresztül betöltheti 
az alapanyagokat vagy folyadékokat. 
Az adagolás befejezése után a fedelet 
csavarozza vissza. 

FIGYELMEZTETÉS!
A TURMIXGÉP KÉSEI RENDKÍVÜL ÉLESEK! A KÉSEKET AZ UJJAIVAL NE ÉRINTSE MEG!
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MEGJEGYZÉS:
A Catler BL 8011 asztali turmixgép 
olyan egyedülálló formatervezésű 
fedéllel van ellátva, amely tökéletesen 
hozzátapad az edény belső falához, 
így a fedél a turmixolás során nem 
nyílik ki és nem mozdul el. A fedélen 
található szem segítségével a fedél 
könnyen kinyitható. 

4. lépés
A hálózati csatlakozódugót csatlakoztassa a 
fali aljzathoz (230/240 V).

5. lépés
Nyomja meg a működtető panel bal 
szélén található  gombot a turmixgép 
bekapcsolásához. A gomb háttérvilágítása 
bekapcsol, majd villogni kezd. Az LCD-
kijelzőn megjelenik a "00" felirat.

MEGJEGYZÉS:
Az edénybe csak a MAX jelig töltsön 
alapanyagokat. Amennyiben az 
edényt a MAX jelig megtöltötte 
alapanyaggal, akkor turmixolás 
közben az egyik kezével fogja a 
fedelet, hogy a forgó anyag azt ne 
tudja kinyomni az edényből.

6. lépés
Az alsó gombok (1 ÷ 5) közül egyet nyomjon 
meg (fordulatszám kiválasztó gombok). A 
turmixgép bekapcsol, és a megnyomott 
fordulatszám kiválasztó gomb világít. A  
gomb villogása megszűnik.
Bekapcsol a STOP gomb háttérvilágítása 
is, majd villogni kezd. Az LCD-kijelző a 
bekapcsolási időt mutatja (felfelé számolva), 
egészen addig, amíg el nem éri a 120 
másodpercet.

MEGJEGYZÉS:
A turmixot csak a kívánt konzisztencia 
eléréséig működtesse - ne turmixszolja 
feleslegesen az ételeket.

7. lépés
120 másodperc eltelte után a turmixgép 
automatikusan kikapcsol, a megnyomott 
sebességfokozat és a STOP gomb 
háttérvilágítása kikapcsol.
A  gomb háttérvilágítása villogni kezd. 
Néhány másodperc múlva a kijelzőn ismét a 
"00" érték lesz látható.

FIGYELMEZTETÉS!
A TURMIXOLÁS SORÁN NE TÁVOLÍTSA EL A FEDELET AZ EDÉNYRŐL. AZ 
ALAPANYAGOKAT AZ ADAGOLÓ NYÍLÁSON KERESZTÜL TUDJA BETÖLTENI. 
AMENNYIBEN AZ ALAPANYAG MÉRETE NAGYOBB MINT AZ ADAGOLÓNYÍLÁS 
ÁTMÉRŐJE, AKKOR ELŐBB KAPCSOLJA KI A TURMIXGÉPET, HÚZZA KI A 
HÁLÓZATI VEZETÉKET A FALI ALJZATBÓL, VEGYE LE A NAGY FEDELET, MAJD AZ 
ALAPANYAGOKAT ÖNTSE AZ EDÉNYBE. 
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MEGJEGYZÉS:
•  A turmixgép 120 másodperc 

(2 perc) működés után 
automatikusan lekapcsol. 
Ez biztonsági funkció.

•  A turmixolást bármikor le lehet 
állítani a STOP gomb, vagy a 
kiválasztott funkció (fordulatszám) 
gombjának a megnyomásával. 
A mixelés kikapcsolható a  gomb 
megnyomásával is, azonban ezzel 
az egész készüléket kikapcsolja, 
így a gombok háttérvilágítása is 
elalszik.

•  A kiválasztott turmixolási 
fordulatszám üzem közben 
bármikor megváltoztatható. 
Ehhez nyomjon meg egy 
másik fordulatszám gombot. 
Kigyullad ennek a gombnak 
a háttérvilágítása, míg az 
előzőleg megnyomott gomb 
háttérvilágítása elalszik. 
A működési idő mérését az új 
fordulatszám bekapcsolása 
nem befolyásolja, a készülék 
120 másodperc után 
automatikusan, vagy valamelyik 
fent említett leállító gomb 
megnyomása után lekapcsol.

Speciális programok
A turmixgépen két speciális funkció előre be 
van programozva – ICE CRUSH (jégaprítás) 
és SMOOTHIE (krém). Ezeknél a funkcióknál 
a turmixolás ideje és fordulatszáma előre be 
van programozva, ami optimális eredményt 
garantál. Az adott funkciót a feliratnak 
megfelelő gomb megnyomásával tudja 
bekapcsolni.
A turmixgép működni kezd a megnyomott 
gomb háttérvilágítása pedig bekapcsol. 
A  gomb villogása megszűnik. A STOP 
gomb háttérvilágítása villogni kezd. A kijelző 
mutatja a működési idő visszaszámlálását 
(lefelé számolva), egészen addig, míg a 
kijelzőn a "00" érték lesz látható. 
Amikor a kijelzőn megjelenik a "00" érték, 
a turmixgép automatikusan lekapcsol, 
a kiválasztott funkció és a STOP gomb 
háttérvilágítása elalszik. A  gomb 
háttérvilágítása villogni kezd.

A speciális programok működési ideje
Smoothie (krém) – 60 másodperc (1 perc)
Ice Crush (jégaprítás) – 60 másodperc 
(1 perc)

MEGJEGYZÉS:
A Smoothie (krém) funkció speciális 
programozással működik, ami a sűrű 
alapanyag kisebb fordulaton történő 
turmixolásával kezdődik. Majd egyre 
nagyobb fordulatszámon folytatódik 
a turmixolás. A sebesség növelése a 
Smoothie turmixolás során ismétlődik. 

FIGYELMEZTETÉS!
A MIXER EDÉNYÉBE CSAK ÉLELMISZER ALAPANYAGOT VAGY FOLYADÉKOT SZABAD 
BETÖLTENI.
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A turmixolást bármikor le lehet állítani a STOP 
gomb, vagy a kiválasztott funkció gombjának 
a megnyomásával. A mixelés kikapcsolható a 

 gomb megnyomásával is, azonban ezzel az 
egész készüléket kikapcsolja, így a gombok 
háttérvilágítása is elalszik.
A turmixgéppel egyszerre csak egy standard 
méretű jégfagyasztó tál tartalma (250 g jég) 
aprítható fel.

PULSE (impulzus) funkció
Azoknál az alapanyagoknál, amelyek csak 
rövid turmixolást igényelnek, a PULSE 
(impulzus) funkciót használja. A PULSE gomb 
megnyomása után a gomb háttérvilágítása 
bekapcsol és egészen addig világít, amíg 
a gombot benyomva tartja. Az impulzus 
funkció gombjának a megnyomása után 
az LCD kijelző mutatja (felfelé számolva) a 
turmixolás idejét másodpercben. A PULSE 
gombot rövid ideig, többször egymás 
után nyomja meg (a megfelelő turmixolási 
eredmény eléréséig).

MEGJEGYZÉS:
A PULSE gombot akkor használja, 
ha a betöltött alapanyag túlságosan 
kemény vagy a folyadék nagyon sűrű, 
és nehezen lehet mozgásba hozni.

A turmixolás befejezése
Amennyiben a turmixolást be kívánja fejezni, 
akkor a működtető panelen nyomja meg a 

 gombot. Ezt követően a hálózati vezetéket 
húzza ki a fali aljzatból. A turmixgép 
mozgatása, használaton kívül helyezése, 
szétszerelése, tisztítása vagy karbantartása, 
továbbá eltárolása előtt várja meg a motor és 
a kések teljes leállását.

MEGJEGYZÉS:
•  A turmixolás során az alapanyagok 

rátapadhatnak az edény falára. A 
rátapadt alapanyagok eltávolítása 
előtt nyomja meg a  gombot 
a turmixgép lekapcsolásához, 
majd húzza ki a hálózati vezetéket 
a fali aljzatból. Ezt követően a 
fedelet vegye le és az edény falára 
tapadt alapanyagokat műanyag 
spatulával távolítsa el. A turmixolás 
folytatása előtt a fedelet tegye 
vissza az edényre.

•  Amennyiben a turmixolás 
folyamán a készülék motoros 
egységén nedvesség vagy 
folyadékcseppek jelennek meg, 
akkor nyomja meg a  gombot a 
turmixgép lekapcsolásához, majd 
húzza ki a hálózati vezetéket a fali 
aljzatból. A kés leállása után az 
edényt vegye le. A nedvességet 
vagy a cseppeket száraz ruhával 
(vagy papírszalvétával) törölje le. 
Tegye vissza a helyére az edényt, 
majd ellenőrizze le a megfelelő 
felhelyezést.

•  A mixer edényébe csak élelmiszer 
alapanyagot vagy folyadékot 
szabad betölteni. 
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A turmixgép szétszerelése
1. lépés
A turmixgépet a  gomb megnyomásával 
kapcsolja ki, majd várja meg a kések 
teljes leállását. Ezt követően a hálózati 
csatlakozódugót húzza ki a fali aljzatból.

2. lépés
Fogja meg az edény fogantyúját és felfelé 
mozgatva emelje le a motoros egységről.

3. lépés
Vegye ki a fedelet és az edényt a használati 
útmutató szerint mossa el.

Az edény összeállítása a tisztítás után
Az edény összeállítása előtt győződjön meg 
arról, hogy az edény minden része tiszta és 
száraz-e.

A motoros egység tisztítása
A motoros egységet enyhén benedvesített 
puha ruhával törölje át. Ezt követően száraz 
és tiszta ruhával törölje meg. 
A hálózati vezetékről törölje le az élelmiszer 
maradványokat.

MEGJEGYZÉS:
A motoros egység tisztításhoz lúgos és 
durva tisztítóanyagokat, drótszivacsot, 
vagy karcoló felületű szivacsot 
használni tilos, mert ezek sérülést 
okozhatnak a tisztított felületen. 

Az edény, a nagy és kis fedél, a tisztítása
Ezeket a részeket meleg, mosogatószeres 
vízben mosogassa el. A rászáradt vagy 
rátapadt élelmiszer maradványokat 
üvegtisztító kefével tudja eltávolítani.
Ajánljuk, hogy az edényt a turmixolást 
követően azonnal mossa el, így megelőzhető 
az élelmiszermaradványok rászáradása az 
edényre és a késekre. 
A mixelés befejezése (és az élelmiszer 
kiöntése) után töltsön 200 ml meleg vizet 
és pár csepp mosogatószert az edénybe, 
majd a legkisebb fordulatszámon 5 – 10 
másodpercig kapcsolja be a készüléket, 
így a kés környékéről is jól eltávolítható az 
élelmiszermaradvány. Az edényt öblítse ki 
hideg vízzel, majd törölje szárazra.

Az edényt a mosogatógépben helyezze 
az alsó edénytartó rácsra, majd standard 
mosogató programmal mosogassa el.

ÁPOLÁS ÉS TISZTÍTÁS

FIGYELMEZTETÉS!
A MOTOROS EGYSÉG ÉS A KÉSZÜLÉK TÖBBI TARTOZÉKÁNAK A TISZTÍTÁSÁHOZ 
BENZINT, OLDÓSZEREKET VAGY MÁS HASONLÓ KÉSZÍTMÉNYEKET HASZNÁLNI 
TILOS. 

FIGYELMEZTETÉS!
A TURMIXGÉP KÉSEI RENDKÍVÜL ÉLESEK! LEGYEN NAGYON ÓVATOS, AMIKOR 
A KÉSEK KÖZELÉBE NYÚL A TISZTÍTÁS SORÁN. KERÜLJE A KÉSEK KÖZVETLEN 
MEGÉRINTÉSÉT. A TISZTÍTÁST A FELTÜNTETETT UTASÍTÁSOKAT BETARTVA VÉGEZZE 
EL.
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A lerakódások, az agresszív foltok és 
szagok eltávolítása
Az erősen aromás élelmiszerek (például 
a fokhagyma, és a halak) kellemetlen 
szagot, illetve bizonyos zöldségfélék 
(például a sárgarépa) színes foltokat 
hagyhatnak a fedélen vagy az edényen. Ezek 
eltávolításához az edényt 5 percre merítse 
mosogatószeres meleg vízbe, majd az edény 
alaposan mossa el mosogatószeres meleg 
vízzel, végül öblítse ki és szárítsa meg.

Tárolás
A turmixgépet függőleges helyzetben tárolja, 
a nagy és kis fedelet tegye az edénybe, az 
edényt a motoros egységre vagy a turmixgép 
mellé (állva). A turmixgépre ne tegyen rá 
semmilyen idegen tárgyat.

FIGYELMEZTETÉS!
A TURMIXGÉP KÉSEI RENDKÍVÜL ÉLESEK! KERÜLJE A KÉSEK KÖZVETLEN 
MEGÉRINTÉSÉT. LEGYEN NAGYON ÓVATOS, AMIKOR A KÉSEK KÖZELÉBE NYÚL. 
TARTSA BE A FENTI ELŐÍRÁSOKAT.



14TIPPEK A BL 8011 ASZTALI TURMIXGÉP HASZNÁLATÁHOZ

Élelmiszer Előkészület & Felhasználás Mennyiség Funkció Idő

Nyers 
zöldségek

Hámozza meg, a héjat húzza 
le, darabolja 1,5-2 cm-es 
kockákra.
Felhasználás: töltelék, püré, 
leves.

200 g Aprítás - 2. 
fokozat

10 – 30 
másodperc

Dió

A diót pucolja meg.
Felhasználás: torták, 
sütemények, kalácsok, 
krémek.

200 g Aprítás - 2. 
fokozat

10 – 30 
másodperc

Kenyér vagy 
péksütemény

A kenyeret vágja 2 cm-es 
darabokra a péksüteményt 
törje össze.
Felhasználás: túrós 
sütemények.

100 g Aprítás - 2. 
fokozat

10 – 30 
másodperc

Majonéz

Keverje össze a tojás sárgáját 
és az ecetet. Adjon hozzá 
olajat.
Felhasználás: szószok, 
öntetek.

125 g Mixelés - 1. 
fokozat

60 
másodperc

Tejszín

Adjon hozzá cukrot vagy 
vaníliacukrot
Felhasználás: torták, 
sütemények díszítése.

300 ml
Mixelés - 1. 
fokozat / 
PULSE funkció

10 – 20 
másodperc /
3 – 6-szor

Gyógy- és 
fűszernövények

Egészben vagy félben.
Felhasználás: szószok, 
öntetek.

1 csésze Aprítás - 2. 
fokozat

20 – 30 
másodperc

Krémek

Tej, friss gyümölcs, egészben 
vagy darabolva, joghurt, 
fagylalt.
Felhasználás: tejes koktélok, 
fagylalt.

Max. 800 ml. Smoothie 
program

60 
másodperc

Friss 
gyümölcsök

Egész vagy szeletelt darabok.
Felhasználás: desszert öntet. 250 g Aprítás - 3. 

fokozat
20 – 30 
másodperc

Jég
Aprítás
Felhasználás: koktélokba, 
jégkásaként.

Max. 1 
jégfagyasztó 
tálca, 250 g.

ICE CRUSH 
program

60 
másodperc

A táblázatban található turmixolási idők csak tájékoztató jellegűek.

TIPPEK A BL 8011 ASZTALI TURMIXGÉP HASZNÁLATÁHOZ
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Ajánlások
•  Amennyiben koktélokat vagy majonézt, 

szószt, páclét illetve olyan ételeket készít, 
amelyeket jól össze kell keverni (például 
folyékony tészta, sűrű leves) illetve 
levegővel kell dúsítani, akkor használja a 
3-as és 4-es fordulatszám fokozatokat. 

•  Az alapanyagok tökéletes 
feldolgozásához kombinálja a turmixolást 
és a PULSE funkciót. 

•  A gyümölcsök, fagylaltok és joghurtok 
feldolgozásához, sűrű gyümölcslevek 
és tejes koktélok (ún. "smoothies") 
készítéséhez használja a SMOOTHIE 
funkciót. 

•  Az ICE CRUSH funkciót olyan 
alapanyagokhoz használja, amelyeket 
rövid, de erős impulzussal kell aprítani 
(például dióhoz, mogyoróhoz, jéghez 
stb.). A turmixgéppel egyszerre csak 
egy standard méretű jégfagyasztó tál 
tartalma (250 g jég) aprítható fel.

•  A jeget vagy fagyasztott gyümölcsöt 
tartalmazó italokat ICE CRUSH funkció 
használatával készítse el. 

•  Az egyenletes turmixoláshoz az 
alapanyagokat kockákra (2 – 3 cm-es 
darabokra) szeletelje fel.

•  A turmixolás megkezdése előtt legfeljebb 
csak 2 csésze meleg alapanyagot 
adagoljon az edénybe. A turmixolás 
megkezdése után a további alapanyagot 
(kb. 1 és 1/2 csésze) az adagolónyíláson 
keresztül öntse be.

•  A sűrű és kásás élelmiszereket jobban 
össze lehet keverni, ha az edény csak 
¼-részig vagy ½-ig van megtöltve.

•  Alapanyagok kombinálása esetén 
(amennyiben a recept másként nem 
rendelkezik), akkor előbb a folyadékokat, 
majd a darabos alapanyagokat öntse az 
edénybe.

•  Amennyiben sűrű vagy száraz 
alapanyagokat turmixol, akkor az 
edény falára tapadt alapanyagokat a 
gép kikapcsolása (és a hálózati vezeték 
kihúzása) után, műanyag vagy gumi 
spatulával szedje le. Az edényt ne tisztítsa 
fém konyhai eszközökkel, mert ezek 

sérülést okozhatnak az edényen vagy a 
késeken.

Kerülendők
•  Fém konyhai eszközöket ne használjon 

az edény tisztításához, mert ezek sérülést 
okozhatnak az edényen vagy a késeken. 

•  A sűrű alapanyagokat egyszerre csak 
legfeljebb 10 másodpercig turmixolja. 
Majonézek, szószok stb. turmixolása 
közben, 1 perc után tartson rövid 
szünetet, és az edény falára tapadt 
alapanyagokat spatulával szedje le.

•  Fedél nélkül, vagy rosszul felhelyezett 
fedéllel a turmixgépet ne indítsa el. 
Turmixolás közben csak a kis fedelet 
vegye le, és az adagoló nyíláson keresztül 
öntse be az alapanyagokat.

•  A mixer edényébe csak élelmiszer 
alapanyagot vagy folyadékot szabad 
betölteni.

•  A turmixgép edényét ne használja 
élelmiszerek vagy folyadékok tárolásához.

•  A turmixgéppel nem lehet kelt tésztát és 
burgonyapürét készíteni.

•  Turmixolás folyamán az edényt a motoros 
egységről levenni tilos. A turmixgépet a 

 gomb megnyomásával kapcsolja ki, 
majd húzza ki a hálózati vezetéket a fali 
aljzatból.

•  Ne töltsön túl sok alapanyagot az 
edénybe, mert az a motor túlterhelését 
okozhatja! A turmixgépet a  gomb 
megnyomásával kapcsolja ki, majd húzza 
ki a hálózati vezetéket a fali aljzatból. 
Várja meg a kések leállását. A turmixolás 
folytatása előtt az edényből vegye ki az 
alapanyagok egy részét.

•  Az edénybe csak a MAX jelig töltsön 
alapanyagokat. Amennyiben az edényt 
a MAX jelig megtöltötte alapanyaggal, 
akkor turmixolás közben az egyik kezével 
fogja a fedelet, hogy a forgó anyag azt ne 
tudja kinyomni az edényből.

•  A turmixgépbe ne öntsön bele forró 
vagy forrásban lévő folyadékokat és 
alapanyagokat, ezeket csak langyos 
állapotban öntse az edénybe.
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Probléma Megoldások

A motor vagy 
a kések nem 
forognak.

• Ellenőrizze le a hálózati vezeték csatlakoztatását a fali aljzathoz.
• Ellenőrizze le az edény felhelyezését a motoros egységre.
•  Ellenőrizze le, hogy világít-e a  gomb és a kiválasztott funkció 

gombjának a háttérvilágítása.
• Nem nyomott meg véletlenül több gombot?

Az alapanyag 
turmixolása nem 
egyenletes.

Valószínűleg túl nagy méretű vagy túl sok alapanyagot próbált meg 
egyszerre turmixolni. Az alapanyagokat vágja kisebb darabokra, illetve 
kisebb adagokat turmixoljon. 
A legjobb eredményt akkor éri el, ha az alapanyagok mérete 2 cm-nél 
kisebb.

Túlságosan apróra 
turmixolt vagy 
vizes alapanyag.

Túl sokáig turmixolta az alapanyagot. Használja az impulzus funkciót 
vagy kapcsolja le előbb a készüléket.

Az alapanyag 
rátapad a késre.

A keverék túl sűrű. Öntsön az edénybe egy kis vizet, vagy csökkentse a 
fordulatszámot.

A turmixgép 
túlmelegszik

A gép motorját túlmelegedés ellen termikus biztosító védi, amely a 
hőmérő szenzor jele alapján lekapcsolja a készüléket. Amennyiben a 
készüléket hosszabb ideig üzemelteti vagy nagyon leterheli a motort, 
akkor a motor túlmelegedhet. Amennyiben a készülék eléri a kritikus 
hőmérsékletet, akkor működtető panelen a gombok villogni kezdenek, 
a biztonsági kapcsoló pedig lekapcsolja a készüléket. A készüléket 
kapcsolja le, húzza ki a hálózati vezetéket a hálózati aljzatból és hagyja a 
készüléket legalább 30 percig hűlni. A motor lehűlése után a készüléket 
ismét használhatja.
Javasoljuk, hogy dolgozzon fel kisebb mennyiségű alapanyagot, az 
alapanyagokat darabolja azonos méretűre, illetve az alapanyagokat 
kisebb adagokban dolgozza fel.

HIBAELHÁRÍTÁS



UTASÍTÁSOK ÉS TÁJÉKOZTATÓ A HASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAGOKRA VONATKOZÓAN
A használt csomagolóanyagokat az önkormányzat által kijelölt hulladéklerakó helyre helyezze 
el!
HASZNÁLT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK MEGSEMMISÍTÉSE 

Ez a jelzés a terméken vagy a kísérő dokumentációban azt jelzi, hogy az elektromos 
vagy elektronikus termék nem dobható háztartási hulladék közé. A helyes 
megsemmisítéshez és újrafelhasználáshoz ezen termékeket kijelölt hulladékgyűjtő 
helyre adja le. Az EU országaiban vagy más európai országokban a termékek 
visszaválthatóak az eladóhelyen azonos új termék vásárlásánál. A termék helyes 
megsemmisítésével segít megelőzni az élőkörnyezetre és emberi egészségre 
kockázatos lehetséges veszélyek kialakulását amelyek a hulladék helytelen kezelésével 
adódhatnának. További részletekről érdeklődjön a helyi hatóságnál vagy a legközelebbi 
gyűjtőhelyen. Az ilyen fajta hulladék helytelen megsemmisítése a helyi előírásokkal 
összhangban bírsággal sújtható.
Vállalkozások számára a Európai Unióban
Ha meg akarja semmisíteni az elektromos vagy elektronikus berendezést, kérje a 
szükséges információkat az eladójától vgy beszállítójától.
Megsemmisítés Európai Unión kívüli országban
Ez a jelzés az Európai Unióban érvényes. Ha meg akarja semmisíteni a terméket, kérje 
a szükséges információkat a helyes megsemmisítésről a helyi hivataloktól vagy az 
eladójától.

Ez a termék teljesíti minden rá vonatkozó EU irányelv alapvető követelményét.

Változtatások a szövegben, kivitelben és műszaki jellemzőkben előzetes fi gyelmeztetés nélkül 
történhetnek és minden módosításra vonatkozó jog fenntartva.
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A készülék által kisugárzott zajszint 85 dB(A).



MEGJEGYZÉSEK



R1

Receptek



R2A RECEPTGYŰJTEMÉNY TARTALMA

A RECEPTGYŰJTEMÉNY TARTALMA

R3 Mártások, öntetek és szószok

R7 Levesek

R9 Desszertek

R11 Alkoholmentes üdítők

R13 Koktélok



R3 MÁRTÁSOK, ÖNTETEK ÉS SZÓSZOK

Padlizsán mártás
kb. 2 csésze

2 db nagy padlizsán
2 gerezd fokhagyma
1 evőkanál citromlé
2 – 3 evőkanál olívaolaj
1 teáskanál tengeri só
½ teáskanál őrölt kömény
2 evőkanál frissen vágott petrezselyem
bors
arab vagy szendvicskenyér

1.  A sütőt melegítse elő 200 °C-ra. A padlizsánt 
szeletelje fel. A padlizsánra csepegtessen 
olívaolajat. Tegye sütőedénybe vagy egy 
tepsibe, és tegye a sütőbe. Süsse körülbelül 
40 percig, amíg a héja barnulni kezd. 

2.  Adja hozzá a fokhagymát és süsse addig, 
amíg a fokhagyma megpuhul, a padlizsán 
héja sötétté válik, illetve a padlizsán 
hólyagosodni kezd. Vegye ki a sütőből. 

3.  A padlizsánt tegye műanyag zacskóba és 
hagyja kihűlni. 

4.  Távolítsa el a héjat a padlizsánról és a 
közepét egyenletes darabokra vágja fel. 
Tegye a turmixgépbe a fokhagymával, 
citromlével, olívaolajjal, sóval és 
köménymaggal együtt. Az edényre tegye 
fel a fedelet. 

5.  A 3/BLEND fordulatszám fokozat gombját 
nyomja meg és az alapanyagokat 
turmixolja simává. Amennyiben 
szükséges, akkor spatulával húzza le az 
alapanyagokat az edény faláról. 

6.  A mártást öntse ki egy tányérba majd 
keverje bele a petrezselymet és borssal 
ízesítse. 

7.   Hűtve tálalja, adjon hozzá pirított 
szendvicskenyeret vagy friss (illetve 
sütőben felmelegített) arab kenyeret 
(legjobb a libanoni lepény).

Sült céklarépa mártás
kb. 2 csésze

2 db közepes céklarépa
1 fej fokhagyma
2 teáskanál citromlé
1 evőkanálnyi retek
¼ csésze olívaolaj
só és bors
török kenyér

1.  A sütőt melegítse elő 200 °C-ra. A répát 
alaposan mossa és szárítsa meg. Vágja 
le a fokhagyma fej felső részét, tegye a 
répát és a fokhagymát a sütőedénybe 
vagy tepsibe, majd csepegtesen rá 
olívaolajat. Süsse kb. 30 percig, vegye ki a 
fokhagymát a répát pedig fordítsa meg. 
Süsse még kb. 15 – 20 percig, amíg a répa 
megpuhul. Vegye ki a répát a sütőből és 
tegye félre, hagyja teljesen kihűlni. 

2.  Amikor a répa már hideg, hámozza meg 
és vágja négy darabra. A fokhagymát 
nyomja ki a héjából. 

3.  A répát és a fokhagymát, valamint a 
többi alapanyagot tegye a turmixgép 
edényébe. Az edényre tegye fel a fedelet. 
A 2/CHOP fordulatszám fokozat gombját 
nyomja meg és az alapanyagokat 
turmixolja simává. Amennyiben 
szükséges, akkor spatulával húzza le az 
alapanyagokat az edény faláról.

4.  A mártást török kenyérrel szolgálja fel.

MÁRTÁSOK, ÖNTETEK ÉS SZÓSZOK
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Hummusz 
körülbelül 2 ½ csésze

2 db 400 g-os csicseriborsó konzerv, 
megmosva és szitán lecsepegtetve 
2 gerezd fokhagyma
⅓  csésze meleg víz
¼ csésze tahini
¼ csésze citromlé
1 teáskanál őrölt kömény
tengeri só és bors
olívaolaj a felszolgáláshoz
török vagy libanoni kenyér

1.  A csicseriborsó, fokhagymát, vizet, 
tahinit, citromlevet és a köményt tegye a 
turmixgép edényébe. Az edényre tegye 
fel a fedelet. 

2.  A 3/BLEND fordulatszám fokozat gombját 
nyomja meg és az alapanyagokat 
turmixolja simává. Amennyiben 
szükséges, akkor spatulával húzza le 
az alapanyagokat az edény faláról. 
Fűszerezze ízlés szerint.

Spenót, parmezán sajt és kesudió 
mártás
körülbelül 1 csésze

75 g spenótlevél
1 gerezd fokhagyma
1/3 csésze nem sózott kesudió
75 g parmezán sajt, 1 cm-es kockákra vágva
1/3 csésze olívaolaj
2 teáskanál citromlé
só és bors az ízesítéshez

1.  Az összes hozzávalókat, kivéve a sót és a 
borsot, tegye a turmixgép edényébe. Az 
edényre tegye fel a fedelet. 

2.  A 3/BLEND fordulatszám fokozat gombját 
nyomja meg és az alapanyagokat 
turmixolja darabosra. Amennyiben 
szükséges, akkor spatulával húzza le 
az alapanyagokat az edény faláról. Ne 
turmixolja túl hosszú ideig, a mártás 
legyen fi noman ropogós. 

3.  Fűszerezze meg ízlés szerint, majd sós 
keksszel tálalja fel. 

TIPP: a mártás 1 napig friss marad. 
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Házi majonéz
körülbelül 1 csésze

2 tojás sárgája
1 teáskanál francia mustár
1 kiskanál só
1 evőkanál citromlé
½ csésze olívaolaj
½ csésze szőlőolaj

1.  A turmixgép edényébe tegye bele a 
tojások sárgáját, a mustárt és citromlevet. 
Az edényre tegye fel a fedelet. A 
legkisebb fordulatszámon keverje össze 
az alapanyagokat. 

2.  A turmixolás közben vegye le a kis 
fedelet, majd az adagolónyíláson 
keresztül öntse be az edénybe az 
olajat. Addig turmixolja, amíg a keverék 
besűrűsödik, kb. 1 perc. 

3.  Légmentesen zárható edénybe öntse át, 
a hűtőszekrényben legfeljebb 1 hétig 
tárolható.

Fokhagymás majonéz
körülbelül 1 csésze

1 egész fej fokhagyma
2 tojás sárgája
1 evőkanál citromlé
2 csésze napraforgó- vagy olívaolaj
só és bors az ízesítéshez

1.  Melegítse elő a sütőt 200 °C-ra.

2.  Vágja le fokhagyma fej felső részét 
és csomagolja alufóliába. Tegye 
sütőedénybe vagy tepsire és süsse 
körülbelül 30 percig, amíg a fokhagyma 
megpuhul és törékeny lesz. 

3.  Vegye ki a sütőből és hagyja kihűlni. Majd 
a fokhagymát nyomja ki a héjából. 

4.  A tojás sárgáját és a citromlevet öntse a 
turmixgép edényébe. Az edényre tegye 
fel a fedelet. 

5.  Nyomja meg az 1/MIX fordulatszám 
fokozat gombot. A turmixolás 
közben vegye le a kis fedelet, majd az 
adagolónyíláson keresztül öntse be az 
edénybe az olajat. Addig turmixolja, amíg 
a keverék besűrűsödik, kb. 1 perc. Adja 
hozzá a fokhagymát és a fűszerezze ízlés 
szerint. 

6.  Légmentesen zárható edénybe öntse át, 
a hűtőszekrényben legfeljebb 1 hétig 
tárolható.
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Ceasar öntet
körülbelül 1 ½ csésze

2 kanál francia mustár
2 gerezd fokhagyma, zúzva
2 evőkanál citromlé
4 - 6 db szardella, felaprítva
2 evőkanál tejföl vagy tejszín
½ csésze reszelt parmezán sajt
½ csésze olívaolaj
só és bors az ízesítéshez
római saláta
parmezán csíkok a tálaláshoz
pörkölt szalonna a tálaláshoz
pirított kenyérkockák 

1.  A mustárt, fokhagymát, citromlevet, 
szardellát, parmezán sajtot és tejfölt 
tegye a turmixgép edényébe. Az edényre 
tegye fel a fedelet. 

2.  A 3/BLEND fordulatszám fokozat gombját 
nyomja meg és az alapanyagokat 
turmixolja körülbelül 20 másodpercig. 

3.  Nyomja meg az 1/MIX gombot, vegye le 
a kis fedelet, majd az adagolónyíláson 
keresztül öntse be az olajat. Addig 
turmixolja, amíg a keverék besűrűsödik, 
kb. 1 perc.

4.  Öntse a római salátára, díszítse parmezán 
sajt a csíkokkal, pörkölt szalonna és 
kenyérkockákkal.

Pesto
körülbelül 1 ½ csésze

2 csésze apróra vágott bazsalikomlevél (kb. 1 
nagy marék)
2 gerezd fokhagyma
2 teáskanál citromlé
⅓ csésze pirított pinea fenyőmag
60 g reszelt parmezán sajt
½ csésze olívaolaj
só és bors az ízesítéshez

1.  A hozzávalókat a recept szerinti 
sorrendben tegye a turmixgép edényébe. 
Az edényre tegye fel a fedelet. Válassza 
2/CHOP fordulatszám fokozatot, majd 
addig turmixolja, amíg az összetevőket 
a gép nem darálja apróra, szinte simára. 
Amennyiben szükséges, akkor spatulával 
húzza le az alapanyagokat az edény 
faláról.

2.  Öntse át egy légmentesen záródó 
edénybe, és hagyja kihűlni a tálalás előtt.

TIPP: a pesto légmentesen záródó edényben, 
néhány napig eltartható a hűtőszekrényben. 
A pestora csöppentsen pár csepp olívaolajat, 
majd az edényt háztartási fóliával fedje le. 
Ezzel megelőzheti a pesto megbarnulását. 
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Burgonyaleves póréhagymával
4 adag

40 g vaj
1 evőkanál olívaolaj
2 póréhagyma, fi nomra vágva
750 g burgonya, kockára vágva
1 l csirke húslé
só és bors az ízesítéshez
apróra vágott snidling a díszítéshez

1.  Egy nagy lábasban olvassza fel a vajat, 
majd öntse bele az olajat, szórja bele a 
póréhagymát és 3 - 4 percig állandóan 
kevergetve puhítsa meg a hagymát. 
Öntse bele a burgonyát és húslevet. 
Forralja fel, majd a hőmérsékletet 
kisebbre véve, fedél alatt főzze puhára a 
burgonyát (körülbelül 20 perc). A lábast 
vegye le a tűzhelyről és hagyja kihűlni.

2.  A levest megfelelő adagokra elosztva 
turmixolja össze 1/MIX fordulatszám 
fokozaton. 

3.  A turmixolt levest öntse vissza a lábasba, 
majd ízlés szerint fűszerezze és melegítse 
fel. 

4.  A levest melegen tálalja és szórja meg 
apróra vágott snidlinggel. 

TIPP: amennyiben a leves túlságosan 
besűrűsödik, akkor öntsön hozzá még egy kis 
húslevet vagy forró vizet. 

Csirkeleves kukoricával és gyömbérrel
4 adag

1 evőkanál földimogyoró olaj
4 zöldhagyma, apróra vágva
friss gyömbér, kb. 5 cm, apróra vágva
3 csésze friss vagy fagyasztott kukorica
1 l csirke húslé 
1 evőkanál szójaszósz
1 evőkanál Shao Xing bor
½ teáskanál szezámolaj
2 kisebb csirkemell, vékony csíkokra vágva
¼ csésze apróra vágott friss koriander (ízlés 
szerint)
fehérbors

1.  Egy nagy fazékban forrósítsa fel az olajat, 
szórja bele a hagymát és a gyömbért, 
majd állandó kevergetés mellett pirítsa 
kb. 2 percig. Öntse bele a kukoricát és 
időnként megkeverve kb. 3 - 4 percig 
pirítsa. 

2.  Öntse a lábasba a húslevet és forralja 
fel. A hőmérsékletet állítsa kisebbre és 
időnként megkeverve főzze kb. 10 percig. 
A lábast vegye le a tűzhelyről és hagyja 
kihűlni. 

3.  A leves felét tegye a turmixgép edényébe. 
Az edényre tegye fel a fedelet. A 2/CHOP 
fordulatszám fokozattal turmixolja kb. 
30 másodpercig. A turmixolt levest öntse 
vissza a lábasba, adja hozzá a szójaszószt, 
a bort, a szezámolajat és a csirkehús 
darabokat. Közepes lángon addig főzze, 
amíg a csirkehús meg nem puhul. 

4.  Melegen tálalja, a tányérban aprított 
korianderrel és fehér borssal díszítse a 
levest. 

TIPP: A Shao Xing egy kínai asztali 
borfajta, amelyet kínai üzletekben vagy 
szupermarketekben lehet megvásárolni.

LEVESEK
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Földközi-tengeri leves
4 - 6 adag

2 evőkanál olívaolaj
2 db vöröshagyma, négy darabra vágva
5 gerezd fokhagyma
1 nagy édeskömény, feldarabolva
3 cukkini, feldarabolva
2 db piros paprika, kimagozva, négy darabra 
vágva
2 db zöld paprika, kimagozva, négy darabra 
vágva
1 – 2 evőkanál olívaolaj (a fentieken túl)
só és bors az ízesítéshez
1 l csirke húsleves vagy zöldségleves
2 db 400 g-os paradicsomkonzerv, apróra 
vágva
1/3 csésze apróra vágott bazsalikomlevél

1.  A sütőt 200 °C-ra melegítse elő. A 
hagymát, fokhagymát, édesköményt, 
cukkinit és paprikát tegye a sütőedénybe 
vagy tepsire. Csepegtessen rá olívaolajat, 
sózza és borsozza meg. Süsse kb. 30 
percig, amíg a zöldség meg nem puhul. 

2.  A megsütött zöldségeket tegye át egy 
lábasba, öntse rá a levet és tegye bele 
a paradicsomot. Forralja fel és főzze 
körülbelül 10 percig. 

3.  A levest hagyja kihűlni, majd adagonként 
tegye a turmixgép edényébe. Az edényre 
tegye fel a fedelet. 

4.  A 2/BLEND fordulatszám fokozat gombját 
nyomja meg és az alapanyagokat 
turmixolja simává. 

5.  A turmixolt levest öntse vissza a lábasba. 
Adja hozzá bazsalikomlevelet és forralja 
fel. Ízlés szerint fűszerezze.

Thai leves édesburgonyával
4 adag

2 evőkanál olaj
1 nagy hagyma, felaprítva
2 gerezd fokhagyma, apróra vágva
1 - 2 kanál piros curry paszta
1 kg hámozott édesburgonya
1 l csirke húslé
270 ml-es kókusztej konzerv
só és bors az ízesítéshez
apróra vágott koriander

1.   Egy nagy fazékban forrósítsa fel az olajat, 
tegye bele a hagymát, fokhagymát és a 
curry pasztát, majd állandó keve3rgetés 
mellett pirítsa 4 - 5 percig, amíg a 
hagyma megpuhul a curry paszta pedig 
feloldódik.

2.  Tegye a fazékba az édes burgonyát és 
húslevet, majd forralja fel. Csökkentse a 
főzési hőmérsékletet és főzze körülbelül 
25 percig, amíg a burgonya puha nem 
lesz. A lábast vegye le a tűzhelyről és 
hagyja kihűlni. 

3.  A levest megfelelő adagokra elosztva 
tegye a turmixgép edényébe és tegye 
fel a fedelet. A 3/BLEND fordulatszám 
fokozat gombját nyomja meg és az 
alapanyagokat turmixolja simává. 

4.  A turmixolt levest öntse vissza a fazékba 
és adja hozzá a kókusztejet. Ízlés szerit 
fűszerezze majd főzze fel. Melegen tálalja, 
korianderrel díszítse.
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Palacsinta ricottával
6 - 8 adag

3 tojás
200 g friss ricotta
½ csésze fi nomliszt
½ csésze tej
1 ½ teáskanál sütőpor
2 evőkanál kristálycukor
vaj 
friss bogyós gyümölcs
juharszirup

1.  Tegye a tojást, a ricottát, a tejet, a lisztet 
és a sütőport, valamint a cukrot a 
turmixgép edényébe. Az edényre tegye 
fel a fedelet. 

2.  Az 1/MIX fordulatszám fokozaton 10 
másodpercig turmixolja. Amennyiben 
szükséges, akkor spatulával húzza le az 
alapanyagokat az edény faláról, majd 
még körülbelül 5 másodpercig turmixolja. 
Ne turmixolja túlságosan sokáig. 

3.   Nagy serpenyőben vagy 
palacsintasütőben olvasszon fel egy kis 
darab vajat. 

4.  Körülbelül 2 evőkanál mennyiségű 
palacsintatésztát öntsön a serpenyőbe, 
előbb az egyik majd a másik oldalát is 
süsse világosbarnára. 

5.  Tálaljuk friss gyümölcsökkel és 
juharsziruppal.

Gyors sütemény fahéjas öntettel
8 adag 

Tészta
2 tojás sárgája
2/3 csésze tej
1 teáskanál vanília kivonat
125 g olvasztott vaj
1 csésze kristálycukor
2 csésze fi nomliszt

Fahéjas öntet
20 g olvasztott vaj
1 evőkanál kristálycukor
1 ½ teáskanál őrölt fahéj

1.  Melegítse elő a sütőt 160 °C-ra. A 20 
cm átmérőjű süteményformába tegyen 
sütőpapírt. 

2.  A tészta összetevőit öntse a turmixgép 
edényébe. Az edényre tegye fel a fedelet.

3.  Az 1/MIX fordulatszám fokozaton 
keverje össze az anyagokat. Amennyiben 
szükséges, akkor spatulával húzza le az 
alapanyagokat az edény faláról.

4.  A tésztát öntse a formába és 
előmelegített sütőben süsse kb. 50 - 60 
percig. A süteménybe szúrjon bele egy 
hurkapálcikát. Ha a tészta nem ragad rá a 
hurkapálcikára, akkor már kész. 

5.  Hagyja a süteményt körülbelül 5 percig 
hűlni, majd tegye át egy rácsra kihűlni. 
Olvasztott vajjal kenje meg, szórja meg 
fahéjjal és cukorral. Hagyja kihűlni.

DESSZERTEK
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Citromos sajttorta
8 - 10 adag

250 g vajas keksz, ízesítés nélkül
125 olvasztott vaj
300 ml tejföl
1 csésze kristálycukor
½ teáskanál vanília kivonat
1 evőkanál apróra vágott citromhéj
4 tojás
750 g krémsajt, szobahőmérsékleten, 
kockákra vágva

1.  Melegítse elő a sütőt 160 °C-ra. A 23 
cm átmérőjű süteményformába tegyen 
sütőpapírt. A kekszet szórja a turmixgép 
edényébe. Az edényre tegye fel a fedelet. 

2.  Az ICE CRUCH vagy a PULSE funkcióval 
a kekszet darálja apróra. Öntse a 
süteményformába és öntse rá a vajat. 
Alaposan keverje össze. A keksz és 
vaj keverékével egyenletesen töltse 
ki a süteményformát. A keverék 
tömörítéséhez használjon sima fenekű 
poharat. Fontos, hogy a keverék 
egyenletesen el legyen osztva és 
tömörítve a süteményforma egész 
felületén. A tészta körülbelül 1 cm-re 
legyen a süteményforma felső szélétől. A 
tésztát tegye hűtőbe, és hagyja körülbelül 
10 percig hűlni. 

3.  Közben a turmixgép edényébe öntse 
bele a tejfölt, a cukrot, a vaníliát, a 
citromhéjat és a tojást. Az edényre tegye 
fel a fedelet. Az 5/PUREE fordulatszám 
fokozaton keverje össze az anyagokat. 
Állítsa le a mixert és adja hozzá a krémsajt 
felét. Helyezze vissza a fedelet és 5/
PUREE fordulatszámon körülbelül 30 
másodpercig turmixolja. Ismét állítsa le 
a turmixgépet és adja hozzá a krémsajt 
másik felét. Helyezze vissza a fedelet és 
körülbelül 30 másodpercig turmixolja 
simára az alapanyagokat. Ne turmixolja 
túlságosan sokáig.

4.  A kész krémet öntse rá a tésztára. A 
süteményformát tegye az előmelegített 
sütőbe és süsse körülbelül 1 ¼, vagy 1 
½, óráig, amíg a keverék közepe is átsül. 
A sütőt kapcsolja ki és hagyja benn a 
süteményt. A sütő ajtaját kicsit nyissa ki. 
Hagyja a süteményt a sütőben körülbelül 
2 óra hosszat. Ez megakadályozza a sajtos 
réteg megrepedezését. A süteményt 
tegye hűtőszekrénybe kihűlni.
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Banán smoothie
2 adag

2 érett banán, félbe vágva
2 csésze hűtött tej
2 gombóc vaníliafagylalt
1 csésze vanília joghurt
6 jégkocka
1 evőkanál tej
szerecsendió a díszítéshez

1.  Tegye az összes hozzávalót a turmixgép 
edényébe. Az edényre tegye fel a fedelet. 

2.  Nyomja meg a SMOOTHIE gombot. 
Azonnal szolgálja fel.

Reggeli smoothie
2 adag

1 csésze narancslé, hűtött
250 g friss eper, megmosva, megtisztítva
½ teáskanál reszelt narancshéj (ízlés szerint)
1 - 2 evőkanál zabpehely
2 gombóc fagyasztott gyümölcsjoghurt

1.  Tegye az összes hozzávalót turmixgép 
edényébe. Az edényre tegye fel a fedelet.

2.  Nyomja meg a SMOOTHIE gombot. 
Azonnal szolgálja fel.

Gyümölcsital
2 adag

1 csésze / 250 ml ananászlé
1 banán, darabokra vágva
1 narancs, meghámozva és négy darabra 
vágva
2 kiskanál golgotavirág kivonat
1 csésze / 250 ml szódavíz

1.  Az ananászlevet, a banánt és narancsot 
tegye a turmixgép edényébe. Az edényre 
tegye fel a fedelet. 

2.  A 3/BLEND fordulatszám fokozaton 
keverje össze az alapanyagokat. 

3.   Adja hozzá a golgotavirág kivonatot és a 
szódavizet. Azonnal szolgálja fel. 

Jeges kávé
2 adag

¼ csésze / 60 ml hideg eszpresszó
2 gombóc csokoládéfagylalt
1 ½ csésze hűtött tej
6 jégkocka

1.  Tegye az összes hozzávalót a turmixgép 
edényébe. Az edényre tegye fel a fedelet.

2.  A 4/LIQUIFY fordulatszám fokozat 
gombját nyomja meg és az 
alapanyagokat turmixolja körülbelül 20 - 
30 másodpercig. 

ALKOHOLMENTES ÜDÍTŐK
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Vaníliás tejkoktél
2 adag

2 csésze hűtött tej
3 gombóc vaníliafagyi
½ teáskanál vanília kivonat

1.  Tegye az összes hozzávalót a turmixgép 
edényébe. Az edényre tegye fel a fedelet.

2.  Nyomja meg a SMOOTHIE gombot. 
Azonnal szolgálja fel.

Csokoládés tejkoktél
2 adag

2 csésze hűtött tej
3 gombóc csokoládéfagylalt
1 evőkanál csokoládé szirup

1.  Tegye az összes hozzávalót a turmixgép 
edényébe. Az edényre tegye fel a fedelet.

2.  Nyomja meg a SMOOTHIE gombot. 
Azonnal szolgálja fel.

Epres tejkoktél
2 adag

2 csésze hűtött tej
3 gombóc eperfagylalt vagy
3 gombóc vaníliafagylalt és 10 szem eper

1.  Tegye az összes hozzávalót a turmixgép 
edényébe. Az edényre tegye fel a fedelet.

2.  Nyomja meg a SMOOTHIE gombot. 
Azonnal szolgálja fel.
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Cukorszirup
körülbelül 1 ½ csésze

1 csésze fehér cukor
1 csésze / 250 ml víz

1.  A cukrot és a vizet egy kisebb edényben, 
állandó kevergetés mellett addig 
melegítse, amíg a cukor teljesen 
feloldódik. 

2.  Forralja fel, majd a hőmérsékletet 
visszavéve főzze még 5 percig. 

3.  Az edényt vegye le a tűzhelyről és a 
szirupot hagyja kihűlni. Öntse egy 
légmentesen lezárható edénybe és tegye 
a hűtőszekrénybe. 

Epres daiquiri
2 adag

6 - 8 szem eper, megtisztítva és felvágva
60 ml hűtött fehér rum
¼ csésze / 60 ml friss zöldcitrom lé
¼ csésze / 60 ml cukorszirup
12 jégkocka

1.  Tegye az összes hozzávalót a turmixgép 
edényébe. Az edényre tegye fel a fedelet.

2.  Nyomja meg az ICE CRUSH funkció vagy a 
4/LIQUIFY gombot és jól mixelje össze az 
alapanyagokat.

3.  Töltse két koktélpohárba és azonnal 
szolgálja fel.

Zöldcitromos-mentás üdítő
2 adag

2 zöldcitrom, meghámozva és 8 darabra 
szeletelve
16 - 20 mentalevél
¼ csésze / 60 ml cukorszirup
60 ml hűtött vodka vagy fehér rum
8 jégkocka
1 csésze / 250 ml szódavíz

1.  Tegye az összes hozzávalót a turmixgép 
edényébe. Az edényre tegye fel a fedelet.

2.  Nyomja meg az ICE CRUSH vagy a PULSE 
funkció gombját és jól mixelje össze az 
alapanyagokat.

3.  Töltse két koktélpohárba és azonnal 
szolgálja fel.

Margarita
4 adag

60 ml hűtott tequila
60 ml hűtött cointreau
1/3 csésze / 80 ml zöldcitrom lé
¼ csésze / 60 ml cukorszirup
12 jégkocka

1.  Tegye az összes hozzávalót a turmixgép 
edényébe. Az edényre tegye fel a fedelet.

2.  Nyomja meg az ICE CRUSH funkció vagy a 
4/LIQUIFY gombot és jól mixelje össze az 
alapanyagokat.

3.  Töltse vízbe és sóba mártott szélű 
koktélpohárba.

KOKTÉLOK
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Pina Colada
2 adag

60 ml hűtött fehér rum
¼ csésze / 60 ml kókusztej
¾ csésze / 180 ml ananászlé
1 ½ kanál / 30 ml cukorszirup
10 jégkocka

1.  Tegye az összes hozzávalót a turmixgép 
edényébe. Az edényre tegye fel a fedelet.

2.  Nyomja meg az ICE CRUSH funkció vagy a 
4/LIQUIFY gombot és jól mixelje össze az 
alapanyagokat.

3. Azonnal szolgálja fel.

Cuba Libre
2 adag

60 ml hűtött aranybarna színű rum
1 zöldcitrom, meghámozva és 4 darabra 
szeletelve
12 jégkocka

1.  Tegye az összes hozzávalót a turmixgép 
edényébe. Az edényre tegye fel a fedelet.

2.  Nyomja meg az ICE CRUSH funkció vagy a 
4/LIQUIFY gombot és jól mixelje össze az 
alapanyagokat.

3. Azonnal szolgálja fel.

Sea Breeze
12 - 14 jégkocka
60 ml hűtött víz
½ csésze / 125 ml narancslé
½ csésze / 125 ml áfonyalé
½ csésze / 125 ml grapefruit lé

1.  Tegye a jégkockákat turmixgép 
edényébe. Az edényre tegye fel a fedelet. 
Nyomja meg az ICE CRUSH funkció 
gombját, és aprítsa apróra a jeget. 

2.  Kanállal szedje ki a jégzúzalékot nagy 
koktélpoharakba. A koktélpoharakba 
a fenti sorrend szerint töltse bele az 
alapanyagokat. Azonnal szolgálja fel.

Mango Tango
2 adag

¾ csésze / 180 ml mangólé
½ csésze / 125 ml narancslé
30 ml hűtött fehér rum
30 ml hűtött mangó likőr
¼ csésze / 60 ml zöldcitrom lé
12 jégkocka
Ásványvíz a felszolgáláshoz

1.  Tegye az összes hozzávalót a turmixgép 
edényébe. Az edényre tegye fel a fedelet. 
Nyomja meg az ICE CRUSH funkció vagy 
a 4/LIQUIFY gombot és a jég felaprításáig 
mixelje össze az alapanyagokat.

2.  Öntse nagy koktélpoharakba és öntsön 
hozzá ásványvizet.
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Z důvodu neustálého zdoko-
nalování designu a dalších 
vlastností se může vámi za-
koupený výrobek mírně lišit 
od výrobku uvedeného na 
obrázcích v tomto návodu.

Z dôvodu neustáleho zdoko-
naľovania dizajnu a ďalších 
vlastností sa môže vami za-
kúpený výrobok mierne líšiť 
od výrobku uvedeného na 
obrázkoch v tomto návode.

A kivitel és más jellemzők fo-
lytonos fejlesztése miatt az 
Ön által megvásárolt termék 
kissé eltérhet e útmutató ké-
pein ábrázolt terméktől.
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