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Gratulujeme 
vám ku kúpe vášho nového stolového mixéra BL 8011.

GRATULUJEME3
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VAŠA BEZPEČNOSŤ NA PRVOM MIESTE
Uvedomujeme si, aká dôležitá je bezpečnosť a preto už od začiatočného konceptu až po 
samotnú výrobu myslíme predovšetkým na vašu bezpečnosť.
Napriek tomu vás ale prosíme, aby ste pri použití elektrických zariadení boli opatrní 
a dodržiavali nasledujúce pokyny:

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY PRE POUŽITIE VÁŠHO STOLOVÉHO MIXÉRA BL 8011

PRED POUŽITÍM SI PREČÍTAJTE VŠETKY 
INŠTRUKCIE A ULOŽTE NÁVOD PRE 
PRÍPADNÉ POUŽITIE V BUDÚCNOSTI. 
•  Pred uvedením prístroja do prevádzky si 

prečítajte všetky pokyny a uložte si ich 
pre prípadné ďalšie použitie.

•  Pred prvým použitím odstráňte z mixéra 
všetky reklamné štítky/etikety.

•  Z dôvodov vylúčenia rizika zadusenia 
malých detí odstráňte ochranný obal 
zástrčky sieťového kábla tohto spotrebiča 
a bezpečne ho zlikvidujte.

•  Mixér nestavajte na okraj pracovnej 
plochy alebo stola. Uistite sa, že je povrch 
pracovnej dosky či stola rovný, čistý, 
suchý a že na ňom nie sú zvyšky potravín 
a pod. Vibrácie počas prevádzky môžu 
spôsobiť pohyb prístroja.

•  Nestavajte mixér na horúci plynový alebo 
elektrický sporák ani do jeho blízkosti, 
prípadne do miest, kde by sa dotýkal 
horúcej rúry.

•  Pred použitím mixéra sa vždy uistite, 
že je správne zostavený. Pozri kapitolu 
Zostavenie a použitie vášho stolového 
mixéra BL 8011.

•  Používajte výhradne nádobu a veko 
dodávané s mixérom.

•  Pred uvedením mixéra do prevádzky sa 
vždy uistite, že je veko k nádobe mixéra 
riadne pripevnené.

•  Počas prevádzky nenechávajte mixér bez 
dozoru.

•  Mixér vždy najskôr vypnite pomocou 
tlačidla na ovládacom paneli. Následne 
odpojte napájací kábel mixéra od zdroja 
energie. Než budete mixér presúvať, 
alebo ak ho už nebudete používať alebo 

než ho budete rozoberať, čistiť alebo 
skladovať, presvedčte sa, že je vypnutý 
a odpojený od zdroja energie a že motor 
a nože sú úplne zastavené.

•  Mixér nepoužívajte nepretržite pri 
veľkých dávkach dlhšie než 10 sekúnd. 
Medzi každým použitím nechajte motor 
aspoň 1 minútu odpočinúť.

•  Recepty v tomto návode na obsluhu 
neobsahujú veľké dávky.

•  Ak sa potraviny zaseknú okolo nožov 
v mixéri, tlačidlom  na ovládacom 
paneli mixér vypnite. Následne odpojte 
napájací kábel mixéra od zdroja energie. 
Než zložíte nádobu z tela prístroja, 
presvedčte sa, že nože sú celkom 
zastavené. Než budete pokračovať 
v mixovaní, stierkou potraviny uvoľnite 
alebo premiešajte. Nepoužívajte prsty, 
pretože nože sú veľmi ostré.

•  Počas prevádzky mixéra dbajte na to, 
aby vaše ruky, prsty, vlasy či oblečenie, 
rovnako ako stierky a iné kuchynské 
náčinie, boli v dostatočnej vzdialenosti od 
nádoby mixéra. Nikdy nevkladajte prsty, 
ruky ani kuchynské náčinie dovnútra 
nádoby mixéra bez toho, že by ste 
predtým odpojili prístroj od elektrickej 
zásuvky.

•  Buďte veľmi opatrní pri manipulácii 
s nožovou jednotkou, lebo nože sú veľmi 
ostré. Nesprávne zaobchádzanie s nožmi 
môže viesť k zraneniu.

•  Počas prevádzky neskladajte nádobu 
z tela prístroja.

•  Mixér používajte výhradne na prípravu 
jedál alebo nápojov.
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•  Nespúšťajte mixér do prevádzky bez 
potravín alebo tekutín v nádobe mixéra.

•  V mixéri nespracovávajte horúce ani 
vriace tekutiny. Nechajte ich pred 
naliatím do nádoby mixéra vychladnúť.

•  Nevystavujte nádobu mixéra 
extrémnemu teplu alebo chladu, 
napríklad tým, že by ste umiestili studenú 
nádobu do horúcej vody alebo naopak.

•  Prístroj udržujte v čistote. Pozri kapitolu 
Starostlivosť a čistenie.

•  Hneď ako motor mixéra vychladne, 
ikona ochrany proti preťaženiu prestane 
blikať a budete môcť opäť použiť váš 
mixér. Mixér bude v pohotovostnom 
režime, preto stlačte tlačidlo požadovanej 
rýchlosti mixovania. Ak ste však mixér 
medzitým vypli, je potrebné mixér znovu 
zapnúť.

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY NA 
POUŽÍVANIE VŠETKÝCH ELEKTRICKÝCH 
ZARIADENÍ
• Prístroj je určený len na domáce použitie.
•  Pred použitím úplne odviňte napájací 

kábel. 
•  Neponárajte prívodný kábel, zástrčku 

prívodného kábla ani základňu motora 
do vody ani inej tekutiny. 

•  Prívodný kábel nenechávajte visieť 
cez okraj stola alebo pracovnej dosky, 
dotýkať sa horúcich plôch alebo sa 
zamotať.

•  Tento spotrebič nie je určený pre 
osoby (vrátane detí) so zníženou 
fyzickou, zmyslovou alebo 
mentálnou schopnosťou alebo 
osoby s obmedzenými skúsenosťami 
a znalosťami, ak nad nimi nie je vedený 
odborný dohľad alebo podané inštrukcie 
zahŕňajúce použitie tohto spotrebiča 
osobou zodpovednou za ich bezpečnosť.

•  Deti by mali byť pod dozorom, aby sa 
zaistilo, že sa so spotrebičom nebudú hrať.

•  Odporúčame vykonávať pravidelnú 
kontrolu spotrebiča. Spotrebič 
nepoužívajte, ak je akokoľvek poškodený 
alebo ak je chybný napájací kábel alebo 
zástrčka. Všetky opravy je nutné zveriť 
najbližšiemu autorizovanému servisnému 
stredisku.

•  Akúkoľvek inú údržbu okrem bežného 
čistenia je nutné zveriť autorizovanému 
servisnému stredisku.

VAROVANIE:
NEPOUŽÍVAJTE MIXÉR, AK SA NA DISPLEJI ZOBRAZÍ „OVERLOAD PROTECTION“ 
(OCHRANA PROTI PREŤAŽENIU).

VAROVANIE
MIXÉR NEPOUŽÍVAJTE NEPRETRŽITE PRI VEĽKÝCH DÁVKACH DLHŠIE NEŽ 
10 SEKÚND.
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•  Nepoužívajte tento spotrebič na iné 
účely, než na ktoré bol navrhnutý. 
Neprevádzkujte ho vo vozidlách, na 
lodiach ani vonku.

•  Z dôvodov zaistenia zvýšenej 
bezpečnosti pri používaní elektrických 
spotrebičov sa odporúča nainštalovať 
do príslušného elektrického obvodu 
prúdový chránič, ktorého prevádzkový 
zvodový prúd nepresahuje 30 mA. 
Inštalácia prúdového chrániča je 
odporúčaná s cieľom zníženia rizika 
obarenia alebo iného úrazu horúcou 
vodou, ktorá by mohla vystrieknuť 
v prípade prasknutia ohrievacieho článku. 
Ak je vaša domácnosť týmto chráničom 
už vybavená, považujte toto upozornenie 
za bezpredmetné. Potrebné informácie si 
vyžiadajte u svojho elektrikára. 

•  Z bezpečnostných dôvodov 
odporúčame zapojiť Catler mixér priamo 
do vlastného elektrického obvodu, 
oddeleného od ostatných spotrebičov. 
Neodporúčame používať rozvodku ani 
predlžovací kábel.

UCHOVAJTE NÁVOD NA BEZPEČNOM 
MIESTE. 

VAROVANIE:
SPOTREBIČ NEPREVÁDZKUJTE NA NAKLONENOM POVRCHU A NEPREMIESTŇUJTE 
HO, AK JE ZAPNUTÝ.

VAROVANIE:
ZAPOJENÁ SIEŤOVÁ ZÁSTRČKA MUSÍ ZOSTAŤ ĽAHKO DOSTUPNÁ NA JEDNODUCHÉ 
ODPOJENIE.

VAROVANIE:
IBA NA DOMÁCE POUŽITIE.
NEPONÁRAJTE DO VODY.
PRED POUŽITÍM ÚPLNE ODVIŇTE NAPÁJACÍ KÁBEL.
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ZOZNÁMTE SA SO SVOJÍM STOLOVÝM MIXÉROM BL 8011

Vnútorné viečko
pre bezpečné 
a pohodlné pridávanie 
ingrediencií počas 
procesu mixovania
Nádoba z tritanu TM 
s objemom 1,5 l a 
so zabudovaným nožovým 
systémom Kinetix ®
Jedinečné dvojité 
rebrovanie zaisťuje 
nepretržité dávkovanie 
prísad na sekacie nože, 
čím je zaručený optimálny 
výsledok mixovania.

Telo prístroja z liateho 
kovu zaisťuje dlhodobé 
používanie a perfektné 

výsledky. 
Podsvietené tlačidlá 

umožňujú pohodlné 
a jednoduché ovládanie. 

Elektronické ovládanie - 5 rýchlostí
a tlačidlo PULSE
Elektronické ovládanie otáčok zaisťuje optimálny 
výsledok mixovania za všetkých okolností.

Veko
Jedinečný dizajn veka 

s očkom zaručuje 
jednoduché zloženie veka 

a zároveň utesnenie nádoby 
počas mixovania.

Antikorové nože na 
drvenie ľadu

Extra široké 
antikorové nože 

prispôsobené tvaru 
dna nádoby, kocky 

ľadu sa tak v nádobe 
nezablokujú.

Nožový systém
Kinetex® TM

Revolučná technológie pre 
100 % výsledky mixovania 
a spracovania potravín.

Možnosť umývať 
v umývačke riadu
Nožová jednotka z jedného 
kusu je navrhnutá tak, aby 
bola zaistená maximálna 
bezpečnosť a pohodlnosť 
pri čistení. Nádobu 
s nožovou jednotkou je 
možné umývať v umývačke 
riadu. 

Prednastavené 
programy „Ice Crush“ 
(Drvenie ľadu) 
a „Smoothie“ (Krém)
Automatické nastavenie 
rýchlosti pre optimálny 
výsledok mixovania 
a automatické vypnutie.

LCD displej
Zobrazuje čas mixovania, 

pri nastavení rýchlosti 
zobrazuje uplynulý čas 
mixovania (odpočítava 

čas smerom hore), pri 
zvolení prednastaveného 

programu zobrazuje 
zostávajúci čas do 

ukončenia programu 
(odpočítava čas

smerom dole).

Nože z chirurgickej 
antikorovej ocele

Výroba z chirurgickej 
antikorovej ocele zaisťuje 

dlhotrvajúcu ostrosť nožov. 
Stredové nože umožňujú 

dokonalý výsledok mixovania. 
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ZOSTAVENIE A POUŽITIE VÁŠHO STOLOVÉHO MIXÉRA BL 8011

Pred prvým použitím
Pred prvým použitím odstráňte z mixéra 
všetok obalový materiál a reklamné štítky/
etikety. Uistite sa, že je mixér vypnutý 
a napájací kábel je odpojený od zdroja 
energie.
Umyte veko, vnútorné viečko a nádobu 
mixéra v teplej mydlovej vode. Dôkladne 
ich opláchnite čistou pitnou vodou a osušte. 
Žiadne súčasti (s výnimkou nádoby mixéra) 
nemyte v umývačke na riad.
Nádobu mixéra je možné umývať v umývačke 
na riad. Než vložíte nádobu mixéra do 
umývačky na riad, zložte veko. Telo mixéra 
môžete utrieť mierne navlhčenou utierkou. 
Potom ho dôkladne osušte.

POZNÁMKA:
Pri prvom použití vášho mixéra 
môžete zaznamenať nepatrný 
zápach vychádzajúci z motora. Nejde 
o poruchu, nemusíte sa znepokojovať.

Zostavenie vášho stolového mixéra
1. krok
Postavte telo mixéra na rovný a suchý povrch, 
napr. na pracovný stôl. Uistite sa, že je mixér 
vypnutý a napájací kábel je odpojený od 
zdroja energie.

2. krok
Nádobu mixéra nasaďte na motorovú 
jednotku. Rukoväť nádoby by mala smerovať 
doľava alebo doprava.

3. krok
Do nádoby mixéra vložte ingrediencie alebo 
nalejte tekutiny tak, aby nepresiahli rysku 
„MAX“. Na otvor nádoby mixéra pripevnite 
veko. Čisté vnútorné viečko vložte do veka 
mixéra a otočte v smere hodinových ručičiek, 
aby bolo riadne pripevnené.

POZNÁMKA:
Pre pridanie ingrediencií počas 
mixovania opatrne vyberte vnútorné 
viečko otočením do protismeru 
hodinových ručičiek a vytiahnutím 
smerom nahor. Otvorom vo veku 
pridajte alebo nalejte ingrediencie. 
Vnútorné viečko potom vložte späť. 

VAROVANIE:
NOŽE MIXÉRA SÚ VEĽMI OSTRÉ. VYHNITE SA AKÉMUKOĽVEK KONTAKTU NOŽOV 
S PRSTAMI A RUKAMI.
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POZNÁMKA:
Stolový mixér Catler BL 8011 je 
vybavený vekom nádoby s jedinečným 
dizajnom, ktoré pevne priľne 
k vnútornej stene nádoby a zaručuje 
tak, že sa veko počas mixovania 
nebude samovoľne uvoľňovať. 
Očko veka umožňuje jednoduché 
a pohodlné otváranie. 

4. krok
Zapojte zástrčku napájacieho kábla do 
zásuvky 230/240 V.

5. krok
Stlačením tlačidla  na ľavej strane 
ovládacieho panela zapnite mixér. Tlačidlo 
sa podsvieti a začne blikať. LCD displej sa 
rozsvieti a bude zobrazovať hodnotu „00“.

POZNÁMKA:
Neplňte nádobu mixéra nad rysku 
„MAX“. Ak je nádoba mixéra naplnená 
až po rysku „MAX“ alebo tesne pod 
ňu, počas mixovania pridržte veko 
jednou rukou, aby ste zabránili jeho 
odklopeniu.

6. krok
Zvoľte požadovaný stupeň rýchlosti (1 až 5) 
stlačením zodpovedajúceho tlačidla. Mixér 
sa tým uvedie do prevádzky a tlačidlo 
zvoleného rýchlostného stupňa bude 
podsvietené. Tlačidlo  sa podsvieti 
a prestane blikať.
Tlačidlo „STOP“ sa podsvieti a začne blikať. 
Na LCD displeji sa začne odpočítavanie 
času (smerom hore) v sekundách, pokým sa 
nedosiahne 120 sekúnd.

POZNÁMKA:
Používajte mixér len na nevyhnutný 
čas – ingrediencie nemixujte 
nadmerne.

7. krok
Po 120 sekundách sa mixér automaticky 
zastaví a zmizne podsvietenie tlačidla 
zvoleného rýchlostného stupňa a tlačidla 
„STOP“.
Tlačidlo  sa podsvieti a začne blikať. Po 
niekoľkých sekundách sa na LCD displeji 
znovu zobrazí hodnota „00“.

VAROVANIE:
POČAS MIXOVANIA NEODSTRAŇUJTE VEKO NÁDOBY ZA ÚČELOM PRIDANIA 
INGREDIENCIÍ. NA TO SLÚŽI VNÚTORNÉ VIEČKO. AK SÚ INGREDIENCIE PRÍLIŠ VEĽKÉ, 
JE POTREBNÉ NAJPRV VYPNÚŤ MIXÉR, ODPOJIŤ VIDLICU PRÍVODNÉHO KÁBLA OD 
SIEŤOVEJ ZÁSUVKY A AŽ POTOM JE MOŽNÉ VEKO NÁDOBY ODSTRÁNIŤ. 
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POZNÁMKA:
•  Mixér automaticky ukončí 

mixovanie po 120 sekundách 
(2 minútach). Ide o bezpečnostnú 
funkciu.

•  Proces mixovania je možné 
kedykoľvek ukončiť stlačením 
tlačidla „STOP“ alebo tlačidla 
zvoleného stupňa rýchlosti. 
Proces mixovania je možné taktiež 
ukončiť stlačením tlačidla  , 
tým ale vypnete spotrebič úplne 
a zhasne všetko podsvietenie.

•  Nastavenie rýchlosti môžete 
počas mixovania ľubovoľne 
meniť. Pri každom výbere nového 
rýchlostného stupňa sa príslušné 
tlačidlo podsvieti a podsvietenie 
tlačidla predchádzajúceho 
rýchlostného stupňa zmizne. 
Počet sekúnd zobrazený na LCD 
displeji tým nebude ovplyvnený 
a pokračuje odpočítavanie až 
do 120 sekúnd, ak neprerušíte 
mixovanie jedným z vyššie 
uvedených tlačidiel.

Špeciálne programy
Mixér je vybavený dvoma špeciálnymi 
programami – „ICE CRUSH“ (Drvenie 
ľadu) a „SMOOTHIE“ (Krém). Ide 
o predprogramované cykly s automaticky 
nastavenou dĺžkou a rýchlosťou mixovania, 
čo zaručuje optimálne výsledky. Požadovanú 
funkciu zvoľte stlačením zodpovedajúceho 
tlačidla.

Mixér sa uvedie do prevádzky a tlačidlo 
zvolenej funkcie bude podsvietené. Tlačidlo 

 bude podsvietené a prestane blikať. 
Tlačidlo „STOP“ sa podsvieti a začne blikať. 
Na LCD displeji sa začne odpočítavanie 
času (smerom dole) v sekundách, pokým sa 
nedosiahne hodnota „00“ sekúnd. 
Po dosiahnutí hodnoty „00“ sekúnd mixér 
automaticky ukončí proces mixovania 
a zmizne podsvietenie tlačidla zvolenej 
funkcie a tlačidla „STOP“. Tlačidlo  sa 
podsvieti a začne blikať.

Čas špeciálnych programov
Smoothie (Krém) – 60 sekúnd (1 minúta)
Ice Crush (Drvenie ľadu) – 60 sekúnd 
(1 minúta)

POZNÁMKA:
Program smoothie (krém) spracováva 
ingrediencie špeciálnou technikou, 
kedy husté prísady mixuje pri 
nižšej rýchlosti. Čím viac sú prísady 
rozmixované, tým sa rýchlosť zvyšuje. 
Zvyšovanie rýchlosti sa počas 
spracovania smoothie opakuje. 

Proces mixovania je možné kedykoľvek 
ukončiť stlačením tlačidla „STOP“ alebo 
tlačidla zvolenej funkcie. Proces mixovania je 
možné taktiež ukončiť stlačením
tlačidla , tým ale vypnete spotrebič úplne 
a zhasne všetko podsvietenie.
Maximálne množstvo kociek ľadu, ktoré je 
mixér schopný naraz rozdrviť, zodpovedá 
1 štandardnej tácke na ľad alebo 250 g.

VAROVANIE:
NIKDY POČAS PREVÁDZKY NEVKLADAJTE DO MIXÉRA NIČ INÉ NEŽ POTRAVINY 
A TEKUTINY.
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Funkcia PULSE
Pre ingrediencie vyžadujúce krátky interval 
mixovania zvoľte funkciu „PULSE“. Tlačidlo 
„PULSE“ sa podsvieti a zostane podsvietené, 
pokým je stlačené. Po zvolení tejto funkcie 
sa rozsvieti LCD displej a počas pulzového 
mixovania prebieha odpočítavanie času 
(smerom hore) v sekundách. Tlačidlo „PULSE“ 
stlačujte v krátkych intervaloch, pokým nie je 
mixovanie dokončené.

POZNÁMKA:
Tlačidlo „PULSE“ použite v prípade, 
že sú ingrediencie príliš tvrdé, či 
tekutina je príliš hustá na to, aby ľahko 
cirkulovala v nádobe mixéra.

Dokončenie mixovania
Po tom, čo ukončíte používanie mixéra, 
vždy mixér vypnite stlačením tlačidla  
na ovládacom paneli. Následne odpojte 
napájací kábel od zdroja energie. Pred tým, 
než budete spotrebič prenášať, rozoberať, 
čistiť či pred jeho uložením, alebo ak ho 
nebudete používať, sa presvedčte, že motor 
a nože sú úplne zastavené.

POZNÁMKA:
•  Počas mixovania môžu 

ingrediencie priľnúť k stene 
nádoby mixéra. Aby ste 
ingrediencie odstránili zo stien 
nádoby, stlačte tlačidlo  pre 
vypnutie mixéra a napájací 
kábel odpojte od zdroja energie. 
Odstráňte veko a pomocou 
plastovej stierky zotrite 
ingrediencie zo stien nádoby. Pred 
opätovným začatím mixovania 
nasaďte veko.

•  Ak sa počas mixovania na tele 
mixéra objaví vlhkosť alebo 
kvapky, stlačte tlačidlo  na 
ovládacom paneli, napájací kábel 
mixéra odpojte od zdroja energie. 
Hneď ako sa zastaví nožová 
jednotka, odstráňte nádobu 
mixéra. Kvapalinu na tele mixéra 
ihneď utrite suchou handričkou 
alebo vysušte papierovým 
obrúskom. Nádobu nasaďte na 
telo mixéra a skontrolujte, že ste ju 
nasadili správne.

•  Do nádoby mixéra pri zapnutom 
motore nevkladajte nič iné než 
potraviny alebo tekutiny. 
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Rozobratie mixéra
1. krok
Pred rozobratím mixéra sa stlačením tlačidla 

 na ovládacom paneli uistite, že je mixér 
vypnutý, popr. vyčkajte, až sa nožová 
jednotka zastaví. Potom odpojte vidlicu 
prívodného kábla od sieťovej zásuvky.

2. krok
Odstráňte nádobu mixéra zo základne 
motora uchopením za rukoväť a zdvihnutím 
smerom nahor.

3. krok
Odstráňte veko a umyte ho podľa inštrukcií 
ďalej v návode.

Opätovné zloženie nádoby mixéra po jej 
čistení
Pred opätovným zložením nádoby sa najskôr 
uistite, že sú všetky časti čisté a úplne suché.

Čistenie motorovej základne
Utrite motorovú základňu mäkkou a zľahka 
namočenou utierkou. Potom utrite suchou 
a čistou utierkou dosucha. 
Z prívodného kábla utrite zvyšky potraviny.

POZNÁMKA:
Na čistenie motorovej jednotky 
nepoužívajte brúsne čistiace 
prostriedky, drôtenky ani hubky 
s drôtenkou, keďže by mohli poškrabať 
jej povrch. 

Čistenie nádoby mixéra, veka a 
vnútorného viečka
Tieto časti umyte v teplej mydlovej vode. Na 
odstránenie zaschnutých zvyškov potravín 
môžete použiť kuchynskú kefku.
Odporúčame čistiť nádobu na mixovanie 
ihneď po dokončení mixovania, aby ste 
zabránili usadeniu potravín vnútri nádoby 
a zvlášť okolo nožovej jednotky. 
Po dokončení mixovania nalejte do nádoby 
asi 200 ml teplej vody s trochou kuchynského 
prostriedku na umývanie riadu a pri najnižšej 
rýchlosti mixujte 5 – 10 sekúnd – tým 
odstránite zvyšky potraviny okolo nožovej 
jednotky a nádoby. Potom vypláchnite 
nádobu studenou vodou a vytrite dosucha.

Nádobu na mixovanie vložte do dolného 
koša umývačky riadu na štandardný umývací 
cyklus.

STAROSTLIVOSŤ A ČISTENIE

VAROVANIE:
NA ČISTENIE ŽIADNEJ ČASTI STOLOVÉHO MIXÉRA NEPOUŽÍVAJTE BENZÍN, 
RIEDIDLÁ, ROZPÚŠŤADLÁ ANI INÉ PODOBNÉ LÁTKY. 

VAROVANIE:
NOŽE MIXÉRA SÚ VEĽMI OSTRÉ. DBAJTE NA ZVÝŠENÚ OPATRNOSŤ PRI ČISTENÍ 
OKOLO NOŽOVEJ JEDNOTKY. VYVARUJTE SA AKÉHOKOĽVEK PRIAMEMU KONTAKTU 
S NOŽMI. PRI ČISTENÍ DODRŽUJTE VYŠŠIE UVEDENÉ POKYNY.
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Odstránenie usadenín, agresívnych škvŕn 
a pachov
Silno aromatické potraviny, ako je napríklad 
cesnak, ryba a niektoré druhy zeleniny, 
napríklad mrkva, môžu zanechať nežiaduci 
zápach alebo zafarbiť nádobu a veko mixéra. 
Za účelom odstránenia zápachu alebo 
zafarbenia ponorte nádobu a veko mixéra 
na 5 minút do teplej mydlovej vody. Potom 
ich umyte jemným kuchynským saponátom 
a teplou vodou, opláchnite a dôkladne 
osušte.

Uloženie
Mixér uchovávajte vo vzpriamenej polohe 
tak, aby bolo veko a vnútorné viečko 
pripevnené k nádobe a nádoba pripevnená 
k telu mixéra alebo uložená vedľa neho. 
Na telo mixéra neodkladajte žiadne iné 
predmety.

VAROVANIE:
NOŽE MIXÉRA SÚ VEĽMI OSTRÉ. VYVARUJTE SA AKÉHOKOĽVEK PRIAMEMU 
KONTAKTU S NOŽMI. DBAJTE NA ZVÝŠENÚ OPATRNOSŤ PRI ZAOBCHÁDZANÍ 
A UKLADANÍ NOŽOVEJ JEDNOTKY. DODRŽUJTE VYŠŠIE UVEDENÉ POKYNY.
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Potraviny Príprava a použitie Množstvo Funkcia Čas

Surová 
zelenina

Oškrabte alebo olúpte 
a nakrájajte na kocky veľké 
1,5 – 2 cm.
Použitie: náplne, plnky, pyré, 
polievka

200 g Sekanie – 
rýchlostný stupeň 2

10 – 30 
sekúnd

Orechy
Odstráňte škrupinu.
Použitie: torty, zdobenie tort, 
pasty

200 g Sekanie – 
rýchlostný stupeň 2

10 – 30 
sekúnd

Chlieb alebo 
pečivo na 
strúhanku

Chlieb nakrájajte na kúsky 
veľké 2 cm, pečivo nalámte.
Použitie: tvarohové koláče

100 g Sekanie – 
rýchlostný stupeň 2

10 – 30 
sekúnd

Majonéza
Zmiešajte vaječné žĺtky 
a ocot. Pridajte olej.
Použitie: dresingy

125 g Mixovanie – 
rýchlostný stupeň 1 60 sekúnd

Šľahačka
Pridajte cukor alebo vanilku.
Použitie: zdobenie tort, 
zákuskov

300 ml

Mixovanie 
– rýchlostný 
stupeň 1 /
 funkcia PULSE

10 – 20 
sekúnd /
3- až 
6-krát

Bylinky/
korenie

Vcelku alebo rozpolené.
Použitie: pasty, omáčky 1 šálka Sekanie – 

rýchlostný stupeň 2
20 – 30 
sekúnd

Krémy

Mlieko, čerstvé ovocie vcelku, 
jogurt, zmrzlina.
Použitie: mliečne kokteily, 
zmrzlina

Max. 800 ml Program Smoothie 60 sekúnd

Čerstvé 
ovocie

Celé, nasekané plody
Použitie: polevy na dezert 250 g Sekanie – 

rýchlostný stupeň 3
20 – 30 
sekúnd

Ľad
Drvenie
Použitie: miešané nápoje, 
kokteily, triešť

Max. 1 
tácka na ľad 
alebo 250 g

Program ICE CRUSH 60 sekúnd

Časy prípravy uvedené v tejto tabuľke sú iba orientačné.

TIPY PRE POUŽÍVANIE VÁŠHO STOLOVÉHO MIXÉRA BL 8011
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Odporúčame
•  Nastavte stupne rýchlosti 3 – 4 pre nápoje 

alebo prípravu kokteilov a pre pochutiny, 
ako sú majonézy, dresingy, marinády, 
a pre pokrmy, ktoré vyžadujú spojenie 
miešaním, napríklad tekuté cestá, husté 
polievky a pre prevzdušnenie tekutín. 

•  Kombinujte mixovanie a funkciu PULSE 
pre dokonalé spracovanie potravín. 

•  Použite funkciu „SMOOTHIE“ na 
spracovanie ovocia, zmrzliny a jogurtov 
a prípravu hustých ovocných nápojov, 
tzv. „smoothies“, krémov a mliečnych 
kokteilov. 

•  Použite funkciu „ICE CRUSH“ na drvenie 
potravín, ktoré vyžadujú krátke, ale silné 
impulzy mixovania, ako sú orechy alebo 
ľad. Maximálne množstvo kociek ľadu, 
ktoré je mixér schopný naraz rozsekať, 
zodpovedá 1 štandardnej tácke na ľad 
alebo 250 g.

•  Použite funkciu „ICE CRUSH“ na prípravu 
nápojov, ktoré obsahujú ľad alebo 
mrazené ovocie. 

•  Nakrájajte všetky prísady na kocky (kocky 
veľké asi 2 – 3 cm), ak chcete dosiahnuť 
rovnomerné rozmixovanie.

•  Pred začatím mixovania nevkladajte teplé 
prísady do nádoby mixéra v množstve 
väčšom než 2 šálky. Po začatí procesu 
mixovania je možné pomaly pridať ďalšiu 
1 a 1/2 šálky prísad otvorom vo veku.

•  Husté kašovité zmesi je možné účinnejšie 
premiešať, ak je mixér naplnený z ¼ až ½.

•  Pri kombinovaní prísad vložte do nádoby 
mixéra najskôr tekuté prísady a potom 
tuhé, ak nie je v recepte uvedené inak.

•  Pri mixovaní hustých alebo suchých zmesí 
je v niektorých prípadoch nutné mixér 
zastaviť, odpojiť od zdroja energie a steny 
utrieť plastovou alebo gumovou stierkou, 
raz alebo dvakrát počas mixovania. 
Nepoužívajte kovové kuchynské náčinie, 
mohli by ste poškodiť nože alebo nádobu 
mixéra.

Vyvarujte sa
•  Nepoužívajte kovové náčinie, keďže by 

mohlo poškodiť nožovú jednotku alebo 
nádobu na mixovanie. 

•  Husté zmesi nemixujte dlhšie než 10 
sekúnd. Pri bežnom mixovaní, napríklad 
majonézy, dresingu atď., nepoužívajte 
mixér dlhšie než 1 minútu v nepretržitom 
chode bez vypnutia a zotretia 
ingrediencií zo stien.

•  Nespúšťajte mixér, ak nie je nádoba 
mixéra riadne uzatvorená vekom. Pre 
pridanie ďalších ingrediencií počas 
mixovania zložte vnútorné viečko 
a pridajte prísady otvorom vo veku.

•  Nepridávajte do nádoby mixéra počas 
prevádzky nič iné než potraviny 
a tekutiny, ktoré majú byť rozmixované.

•  Nepoužívajte nádobu mixéra na 
uchovávanie potravín alebo jedla.

•  Mixér neuhnetie kysnuté cesto ani 
nepripraví kašu zo zemiakov.

•  Neodnímajte nádobu mixéra počas 
prevádzky. Stlačením tlačidla  vždy 
mixér vypnite a odpojte napájací kábel 
od zdroja energie.

•  Neplňte mixér nadmerným množstvom 
prísad, mohlo by dôjsť k preťaženiu 
motora. Stlačením tlačidla  na 
ovládacom paneli vypnite mixér 
a odpojte napájací kábel od zdroja 
energie. Uistite sa, že sa prestali 
nože otáčať. Než budete pokračovať 
v mixovaní, vyberte časť zmesi z nádoby 
mixéra.

•  Neplňte nádobu mixéra nad rysku „MAX“. 
Ak je nádoba mixéra naplnená až po 
rysku „MAX“ alebo tesne pod ňu, počas 
mixovania pridržte veko mixéra jednou 
rukou, aby ste zabránili jeho odklopeniu.

•  Nevkladajte do mixéra horúce ani vriace 
prísady; nechajte ich pred pridaním do 
nádoby mixéra vychladnúť.
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Problém Riešenie

Motor sa 
neuvedie do 
prevádzky 
alebo nože sa 
neotáčajú.

• Skontrolujte, či je napájací kábel správne pripojený k zásuvke.
• Skontrolujte, či sú nádoba a veko mixéra riadne pripevnené.
•  Skontrolujte, či je tlačidlo  a tlačidlo zvolenej funkcie alebo 

rýchlostného stupňa podsvietené.
• Uistite sa, že ste nestlačili viac tlačidiel naraz.

Potraviny nie 
sú rozmixované 
rovnomerne.

Buď sa pokúšate rozmixovať príliš veľké množstvo potravín naraz, alebo 
neboli kúsky dostatočne malé. Skúste prísady nakrájať na menšie kúsky 
a spracovávať ich po menších dávkach. 
Pre dosiahnutie najlepších výsledkov by mali byť prísady nasekané na 
kúsky nie väčšie než 2 cm.

Potraviny sú 
rozmixované príliš 
najemno alebo sú 
vodnaté.

Potraviny boli mixované príliš dlho. Použite pulzové mixovanie alebo 
mixujte kratšie.

Potraviny sa lepia 
na nože. Zmes je príliš hustá. Pridajte trochu vody alebo znížte rýchlosť.

Prehriatie mixéra

Motor je chránený pred prehriatím pomocou tepelnej poistky, ktorá 
na základe signálu teplotného senzora motor vypne. Ak je prístroj 
preťažený alebo je v nepretržitej prevádzke dlhší čas, môže sa motor 
prehriať. Ak sa tak stane, tlačidlá na ovládacom paneli začnú blikať 
a bezpečnostná poistka preruší ovládanie prístroja. Ak chcete prístroj 
opäť používať, je potrebné vypnúť prístroj, vytiahnuť prívodný kábel 
zo zásuvky elektrického napätia a nechať prístroj vychladnúť aspoň 
30 minút. Hneď ako motor vychladne, budete môcť prístroj znovu 
používať.
Odporúčame spracovávať menšie množstvá potravín, krájať potraviny 
na rovnako veľké kocky, popr. vybrať časť spracovaných potravín 
a spracovávať ich zvlášť.

ODSTRAŇOVANIE PROBLÉMOV



POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM
Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.
LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ

Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité 
elektrické a elektronické výrobky nesmú byť pridané do bežného komunálneho 
odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na 
určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie alebo v iných 
európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe 
ekvivalentného nového produktu. Správnou likvidáciou tohto produktu pomôžete 
zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych 
dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej 
likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo 
najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť 
v súlade s národnými predpismi udelené pokuty.
Pre podnikové subjekty v krajinách Európskej únie
Ak chcete likvidovať elektrické a elektronické zariadenia, vyžiadajte si potrebné 
informácie od svojho predajcu alebo dodávateľa.
Likvidácia v ostatných krajinách mimo Európskej únie
Tento symbol je platný v Európskej únii. Ak chcete tento výrobok zlikvidovať, vyžiadajte 
si potrebné informácie o správnom spôsobe likvidácie od miestnych úradov alebo od 
svojho predajcu.

Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.

Zmeny v texte, dizajne a technických špecifi káciách sa môžu meniť bez predchádzajúceho 
upozornenia a vyhradzujeme si právo na ich zmenu.

Copyright © 2012, Fast ČR, a.s. Revision 04/2012

Deklarovaná hodnota emisie hluku tohto spotrebiča je 85 dB (A), čo predstavuje
hladinu A akustického výkonu vzhľadom na referenčný akustický výkon 1 pW.
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R3 DIPY, DRESINGY A OMÁČKY

Dip z baklažánov
asi 2 šálky

2 veľké baklažány
2 strúčiky cesnaku
1 lyžice citrónovej šťavy
2 – 3 lyžice olivového oleja
1 lyžička morskej soli
½ lyžičky mletej rasce
2 lyžice čerstvo nasekanej petržlenovej vňate
čierne korenie
toastový alebo arabský chlieb

1.  Predhrejte rúru na 200 °C. Nakrájajte 
baklažány na plátky. Pokvapkajte 
baklažány zľahka olivovým olejom. Vložte 
do zapekacej misy alebo na plech a vložte 
do rúry. Nechajte piecť asi 40 minút, 
pokým šupka nezačne hnednúť. 

2.  Pridajte k baklažánu cesnak a pečte, 
pokým nebude cesnak mäkký, šupka 
baklažánu tmavá a nezačnú sa na nej 
tvoriť vydutia. Vyberte z rúry. 

3.  Vložte baklažány do plastového vrecka 
a nechajte bokom, pokým nevychladnú. 

4.  Odstráňte z baklažánov šupku 
a nakrájajte dužinu na rovnomerné 
kúsky. Vložte do nádoby mixéra spoločne 
s cesnakom, citrónovou šťavou, olivovým 
olejom, soľou a rascou. Na nádobu mixéra 
nasaďte veko. 

5.  Vyberte rýchlosť 3/BLEND a mixujte, 
pokým nebude zmes takmer hladká. 
Zotrite steny nádoby na mixovanie, ak to 
bude potrebné. 

6.  Preložte zmes do misky a zamiešajte 
petržlenovú vňať, dochuťte čiernym 
mletým korením. 

7.  Podávajte chladené s opečeným 
toastovým chlebom, s čerstvým alebo 
opečeným arabským chlebom (najlepšie 
libanonský chlieb).

Dip z pečenej cvikle
asi 2 šálky

2 stredne veľké cvikly
1 hlávka cesnaku
2 lyžičky citrónovej šťavy
1 lyžica reďkoviek
¼ šálky olivového oleja
soľ a čierne mleté korenie
turecký chlieb

1.  Predhrejte rúru na 200 °C. Dobre umyte 
cviklu a vysušte dosucha. Odrežte vršok 
hlavy cesnaku, vložte cviklu a cesnak 
do zapekacej misy alebo na plech 
a pokvapkajte olivovým olejom. Pečte asi 
30 minút, potom vyberte cesnak a otočte 
cviklu. Pečte ďalších 15 – 20 minút, 
pokým cvikly nezmäknú. Potom vyberte 
cvikly z rúry a nechajte bokom úplne 
vychladnúť. 

2.  Hneď ako cvikly vychladnú, olúpte ich 
a nakrájajte na štvrtiny. Vytlačte cesnak 
zo šupky. 

3.  Vložte cviklu, cesnak a zvyšné 
ingrediencie do nádoby mixéra. Na 
nádobu mixéra nasaďte veko. Vyberte 
rýchlosť 2/CHOP a mixujte, pokým 
nebude zmes hladká. Zotrite steny 
nádoby na mixovanie, ak to bude 
potrebné.

4.  Podávajte chladené s tureckým chlebom.

DIPY, DRESINGY A OMÁČKY
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Hummus 
asi 2 ½ šálky

2 × 400 g cíceru z konzervy, scedené 
a opláchnuté 
2 strúčiky cesnaku
⅓ šálky teplej vody
¼ šálky tahini
¼ šálky citrónovej šťavy
1 lyžička mletej rasce
morská soľ a čierne mleté korenie
olivový olej na podávanie
turecký alebo libanonský chlieb

1.  Cícer, cesnak, vodu, tahini, citrónovú 
šťavu a rascu vložte do nádoby mixéra. 
Na nádobu mixéra nasaďte veko. 

2.  Zvoľte rýchlosť 3/BLEND a mixujte, 
pokým nebude zmes hladká. Zotrite 
steny nádoby na mixovanie, ak to bude 
potrebné. Okoreňte podľa potreby.

Dip zo špenátu, parmezánu a orieškov 
kešu
asi 1 šálka

75 g špenátových lístkov
1 strúčik cesnaku
1/3 šálky nesolených orieškov kešu
75 g parmezánu, nakrájaný na kocky veľké 
1 cm
1/3 šálky olivového oleja
2 lyžičky citrónovej šťavy
soľ a čierne mleté korenie na dochutenie

1.  Všetky ingrediencie, okrem soli 
a čierneho korenia, vložte do nádoby 
mixéra. Na nádobu mixéra nasaďte veko. 

2.  Zvoľte rýchlosť 3/BLEND a mixujte, 
pokým nebudú všetky ingrediencie 
nasekané. Zotrite steny nádoby na 
mixovanie, ak je to potrebné. Nemixujte 
príliš dlho, zmes by mala byť jemne 
chrumkavá. 

3.  Okoreňte a podávajte so slanými 
sušienkami. 

TIP: Dip zostane čerstvý 1 deň. 



R5 DIPY, DRESINGY A OMÁČKY

Domáca majonéza
asi 1 šálka

2 vaječné žĺtky
1 lyžička dijonskej horčice
1 lyžička soli
1 lyžice citrónovej šťavy
½ šálky olivového oleja
½ šálky hroznového oleja

1.  Do nádoby mixéra vložte žĺtky, horčicu, 
soľ a citrónovú šťavu. Na nádobu mixéra 
nasaďte veko. Mixujte na najnižšej 
rýchlosti, pokým sa ingrediencie 
nezmiešajú. 

2.  Počas mixovania vyberte vnútorné viečko 
a skrz vzniknutý otvor pridávajte olej. 
Mixujte, pokým zmes nezhustne, cca 
1 minútu. 

3.  Preložte do vzduchotesnej nádoby 
a skladujte v chladničke až 1 týždeň.

Cesnakové aioli
asi 1 šálka

1 celá hlávka cesnaku
2 vaječné žĺtky
1 lyžice citrónovej šťavy
2 šálky rastlinného alebo olivového oleja
soľ a čierne mleté korenie na dochutenie

1.  Predhrejte rúru na 200 °C.

2.  Odrežte hornú časť cesnakovej hlávky 
a zabaľte ju do alobalu. Vložte do 
zapekacej misy alebo na plech a pečte asi 
30 minút, pokým nebude cesnak mäkký 
a krehký. 

3.  Vyberte z rúry a nechajte vychladnúť. 
Potom vytlačte strúčiky z hlávky. 

4.  Vložte žĺtky a citrónovú šťavu do nádoby 
mixéra. Na nádobu mixéra nasaďte veko. 

5.  Zvoľte rýchlosť 1/MIX. Počas mixovania 
vyberte vnútorné viečko a skrz vzniknutý 
otvor pridávajte olej. Mixujte, pokým 
zmes nezhustne, cca 1 minútu. Pridajte 
cesnak a okoreňte. 

6.  Preložte do vzduchotesnej nádoby 
a skladujte v chladničke až 1 týždeň.
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Dressing Ceasar
asi 1 ½ šálky

2 lyžice dijonskej horčice
2 strúčiky cesnaku, rozdrvený
2 lyžice citrónovej šťavy
4 – 6 sardel, nasekaných
2 lyžice kyslej smotany alebo šľahačky
½ šálky nastrúhaného parmezánu
½ šálky olivového oleja
soľ a čierne mleté korenie na dochutenie
rímsky šalát
prúžky parmezánu na podávanie
kúsky opečenej slaniny na podávanie
opečené kúsky chleba 

1.  Vložte horčicu, cesnak, citrónovú šťavu, 
sardely, kyslú smotanu a parmezán 
do nádoby mixéra. Na nádobu mixéra 
nasaďte veko. 

2.  Zvoľte rýchlosť 3/BLEND a mixujte asi 
20 sekúnd, pokým sa ingrediencie dobre 
nespoja. 

3.  Teraz zvoľte rýchlosť 1/MIX, vyberte 
vnútorné viečko a skrz vzniknutý otvor 
pridávajte olej. Mixujte, pokým zmes 
nezhustne, cca 1 minútu.

4.  Nalejte na rímsky šalát ozdobený 
prúžkami parmezánu, kúskami opečenej 
slaniny a opečeného chleba.

Pesto
asi 1 ½ šálky

2 šálky najemno nasekaných lístkov bazalky 
(cca 1 veľká hrsť)
2 strúčiky cesnaku
2 lyžičky citrónovej šťavy
⅓ šálky opečených píniových orieškov
60 g strúhaného parmezánu
½ šálky olivového oleja
soľ a čierne mleté korenie na dochutenie

1.  Vložte všetky ingrediencie v poradí, ktoré 
je uvedené vyššie, do nádoby mixéra. 
Na nádobu mixéra nasaďte veko. Zvoľte 
rýchlosť 2/CHOP a mixujte, pokým 
nebudú všetky ingrediencie dobre 
nasekané, až takmer hladké. Zotrite 
steny nádoby na mixovanie, ak to bude 
potrebné.

2.  Preložte do vzduchotesnej nádoby 
a nechajte v chlade pred podávaním 
riadne vychladnúť.

TIP: Pesto vydrží vo vzduchotesnej nádobe 
v chladničke aj niekoľko dní. Zakvapkajte 
pesto olivovým olejom a cez okraj nádoby 
položte potravinovú fóliu. Tým zabránite, aby 
pesto zhnedlo. 



R7 POLIEVKY

Zemiaková polievka s pórom
4 porcie

40 g masla
1 lyžica olivového oleja
2 póry, nasekané na jemno
750 g zemiakov, nakrájané na kúsky
1 l kuracieho vývaru
soľ a čierne mleté korenie na dochutenie
nasekaná pažítka na ozdobenie

1.  Rozohrejte maslo a olej vo veľkom 
hrnci, pridajte pór a opekajte za stáleho 
miešania asi 3 – 4 minúty, pokým 
nezmäkne. Pridajte zemiaky a vývar. 
Priveďte do varu, potom znížte teplotu, 
zakryte pokrievkou a nechajte variť asi 
20 minút, pokým zemiaky nezmäknú. 
Odstráňte z platničky a nechajte 
vychladnúť.

2.  Po dávkach rozmixujte polievku v mixéri 
pri zvolenej rýchlosti 1/MIX. 

3.  Vráťte rozmixovanú polievku do hrnca, 
okoreňte a nechajte prehriať. 

4.  Podávajte teplé, ozdobené nasekanou 
pažítkou. 

TIP: Ak polievka príliš zhustne, pridajte trochu 
vývaru alebo teplej vody. 

Kuracia polievka s kukuricou 
a zázvorom
4 porcie

1 lyžica arašidového oleja
4 jarné cibuľky, nasekané najemno
čerstvý zázvor, asi 5 cm, nasekaný najemno
3 šálky čerstvej alebo mrazenej kukurice
1 l kuracieho vývaru 
1 lyžica sójovej omáčky
1 lyžica vína shao xing
½ lyžičky sezamového oleja
2 malé kuracie prsia, nakrájané na tenké 
prúžky
¼ šálky nasekaného čerstvého koriandra 
(voliteľné)
biele mleté korenie

1.  Vo veľkom hrnci rozohrejte olej, pridajte 
cibuľky a zázvor a opekajte za stáleho 
miešania asi 2 minúty. Pridajte kukuricu 
a ďalej opekajte za občasného miešania 
asi 3 – 4 minúty. 

2.  Pridajte vývar a priveďte do varu. Znížte 
teplotu a za občasného miešania varte 
asi 10 minút. Odstráňte z platničky 
a nechajte vychladnúť. 

3.  Asi polovicu zmesi preložte do nádoby 
mixéra. Na nádobu mixéra nasaďte veko. 
Zvoľte rýchlosť 2/CHOP a mixujte asi 
30 sekúnd. Rozmixovanú polievku vráťte 
späť do hrnca a pridajte sójovú omáčku, 
víno, sezamový olej a kuracie kúsky. Varte 
na strednom ohni, kým sa nezačne variť 
a kurča nebude prevarené. 

4.  Podávajte teplé, ozdobené nasekaným 
koriandrom a bielym mletým korením. 

TIP: Shao xing je čínske stolové víno 
a je dostupné v obchodoch s čínskymi 
špecialitami, popr. aj v niektorých 
supermarketoch.

POLIEVKY
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Polievka zo Stredozemia
4 – 6 porcií

2 lyžice olivového oleja
2 červené cibule, rozštvrtené
5 strúčikov cesnaku
1 veľký fenikel, nakrájaný na kúsky
3 cukety, nakrájané na kúsky
2 červené papriky, bez semienok, nakrájané 
na štvrtiny
2 zelené papriky, bez semienok, nakrájané na 
štvrtiny
1 – 2 lyžice olivového oleja navyše
soľ a čierne mleté korenie na dochutenie
1 l kuracieho alebo zeleninového vývaru
2 × 400 g nasekaných paradajok z konzervy
1/3 šálky nasekaných lístkov bazalky

1.  Predhrejte rúru na 200°C. Cibuľu, 
cesnak, fenikel, cukety a papriky vložte 
do zapekacej misy alebo na plech. 
Pokvapkajte olivovým olejom a osoľte 
a okoreňte čiernym mletým korením. 
Pečte asi 30 minút, pokým zelenina 
nezmäkne. 

2.  Zeleninu vložte do hrnca a pridajte vývar 
a paradajky. Priveďte do varu a varte asi 
10 minút. 

3.  Nechajte zmes vychladnúť a po dávkach 
vložte do nádoby mixéra. Na nádobu 
mixéra nasaďte viečko. 

4.  Zvoľte rýchlosť 2/BLEND a mixujte, 
pokým nie je zmes hladká. 

5.  Rozmixovanú polievku vráťte späť do 
hrnca. Pridajte lístky bazalky a nechajte 
prehriať. Okoreňte podľa chuti.

Thajská polievka so 
sladkým zemiakom
4 porcie

2 lyžice oleja
1 veľká hnedá cibuľa, nasekaná
2 strúčiky cesnaku, nasekané
1 – 2 lyžice červenej karí pasty
1 kg olúpaných sladkých zemiakov
1 l kuracieho vývaru
270 ml konzervovaného kokosového mlieka
soľ a čierne mleté korenie na dochutenie
nasekaný koriander

1.  Vo veľkom hrnci nechajte rozpáliť olej, 
pridajte cibuľu, cesnak a karí pastu 
a opekajte za stáleho miešania asi 
4 – 5 minút, kým cibuľa nezmäkne a karí 
pasta sa nerozpustí.

2.  Pridajte sladké zemiaky a vývar a priveďte 
do varu. Znížte teplotu a ďalej varte asi 
25 minút, až kým zemiaky nezmäknú. 
Odstráňte z platničky a nechajte 
vychladnúť. 

3.  Po dávkach vložte polievku do nádoby 
mixéra a na nádobu mixéra nasaďte 
veko. Zvoľte rýchlosť 3/BLEND a mixujte, 
pokým nie je zmes hladká. 

4.  Vložte rozmixovanú polievku späť 
do hrnca a pridajte kokosové mlieko. 
Okoreňte a nechajte prehriať. Podávajte 
teplé, ozdobené koriandrom.



R9 MÚČNIKY

Palacinky s ricottou
6 – 8 porcií

3 vajcia
200 g čerstvej ricotty
½ šálky hladkej múky
½ šálky mlieka
1 ½ lyžičky kypriaceho prášku
2 lyžice cukru kryštál
maslo 
čerstvé bobuľové ovocie
javorový sirup

1.  Vložte vajcia, ricottu, mlieko, múku, 
kypriaci prášok a cukor do nádoby 
mixéra. Na nádobu mixéra nasaďte veko. 

2.  Zvoľte rýchlosť 1/MIX a mixujte asi 
10 sekúnd. Zotrite steny nádoby na 
mixovanie, ak bude to potrebné, 
a mixujte ešte asi 5 sekúnd. Nemixujte 
príliš dlho. 

3.  Na veľkej panvici alebo na špeciálnej 
panvici na prípravu palaciniek rozohrejte 
kúsok masla. 

4.  Na panvicu nalejte asi 2 lyžice zmesi 
a opekajte dohneda najprv na jednej 
a potom na druhej strane. 

5.  Podávajte s čerstvým ovocím a javorovým 
sirupom.

Rýchly koláč so škoricovou polevou
8 porcií 

Cesto
2 žĺtky
2/3 šálky mlieka
1 lyžička vanilkového extraktu
125 g masla, rozpusteného
1 hrnček cukru kryštál
2 hrnčeky hladkej múky

Škoricová poleva
20 g masla, rozpusteného
1 lyžice cukru kryštál
1 ½ lyžičky mletej škorice

1.  Predhrejte rúru na 160 °C. Formu 
s priemerom 20 cm vyložte papierom 
na pečenie. 

2.  Vložte ingrediencie na cesto do nádoby 
mixéra. Na nádobu mixéra nasaďte veko.

3.  Zvoľte rýchlosť 1/MIX a mixujte, pokým 
sa ingrediencie nespoja. Zotrite steny 
nádoby na mixovanie, ak to bude 
potrebné.

4.  Nalejte cesto do formy a pečte 
v predhriatej rúre asi 50 – 60 minút. Či je 
koláč upečený, poznáte tak, že do cesta 
pichnete špajľou. Ak sa cesto na špajľu 
nelepí, je koláč upečený. 

5.  Nechajte koláč asi na 5 minút vychladnúť 
a potom preložte na podložku, aby 
vychladol. Potrite rozpusteným maslom 
a posypte škoricou a cukrom. Nechajte 
vychladnúť.

MÚČNIKY
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Citrónový cheesecake
8 – 10 porcií

250 g maslových sušienok bez príchuti
125 masla, rozpusteného
300 ml kyslej smotany
1 šálka cukru kryštál
½ lyžičky vanilkovej extrakcie
1 lyžica nasekanej citrónovej kôry
4 vajcia
750 g krémového syra, izbová teplota, 
nakrájaný na kocky

1.  Predhrejte rúru na 160 °C. Formu 
s priemerom 23 cm vyložte papierom 
na pečenie. Sušienky vložte do nádoby 
mixéra. Na nádobu mixéra nasaďte veko. 

2.  Zvoľte program ICE CRUSH alebo PULSE 
a mixujte, pokým nebudú sušienky 
nasekané najemno. Vložte do formy 
a pridajte maslo. Riadne zmiešajte. 
Vytvarujte zmes sušienok a masla tak, aby 
kopírovala tvar formy. Na riadne utlačenie 
môžete použiť aj pohár. Je potrebné, 
aby bola zmes sušienok a masla riadne 
utlačená a rovnomerne rozprestretá 
po celej ploche aj bokoch formy. Od 
horného okraja nechajte asi 1 cm voľný. 
Vložte formu do chladničky a nechajte 
vyhladnúť asi na 10 minút. 

3.  Medzitým vložte do nádoby mixéra kyslú 
smotanu, cukor, vanilku, citrónovú kôru 
a vajcia. Na nádobu mixéra nasaďte veko. 
Zvoľte rýchlosť
5/PUREE a mixujte, pokým sa 
ingrediencie nespoja. Vypnite mixér 
a pridajte polovicu krémového syra. 
Nasaďte veko a mixujte pri rýchlosti
5/PUREE asi 30 sekúnd. Znovu vypnite 
mixér a pridajte druhú polovicu syra. 
Opäť nasaďte veko a mixujte taktiež asi 
30 sekúnd, pokým nie je zmes hladká. 
Nemixujte však príliš dlho.

4.  Zmes nalejte do formy. Formu vložte 
do predhriatej rúry a pečte asi 1 ¼ až 
1 ½, alebo pokým nie je zmes v strede 
prepečená. Vypnite rúru a nechajte koláč 
v nej. Dvierka rúry trochu pootvorte. 
Nechajte v rúre koláč dôjsť asi tak 
2 hodiny. Tým zabránite popraskaniu 
syrovej vrstvy. Nechajte v chladničke 
vychladnúť.



R11 NEALKOHOLICKÉ NÁPOJE

Banánové smoothie
2 porcie

2 zrelé banány, rozpolené
2 šálky chladeného mlieka
2 kopčeky vanilkovej zmrzliny
1 šálka vanilkového jogurtu
6 kociek ľadu
1 lyžica mlieka
muškátový oriešok na ozdobu

1.  Vložte všetky ingrediencie do nádoby 
mixéra. Na nádobu mixéra nasaďte veko. 

2.  Zvoľte program SMOOTHIE. Okamžite 
podávajte.

Raňajkové smoothie
2 porcie

1 šálka pomarančového džúsu, chladený
250 g čerstvých jahôd, bez stopky
½ lyžičky nastrúhanej pomarančovej kôry 
(voliteľné)
1 – 2 lyžice ovsených vločiek
2 kopčeky mrazeného ovocného jogurtu

1.  Vložte všetky ingrediencie do nádoby 
mixéra. Na nádobu mixéra nasaďte veko.

2.  Zvoľte program SMOOTHIE. Okamžite 
podávajte.

Ovocná smršť
2 porcie

1 šálka / 250 ml ananásového džúsu
1 banán, nakrájaný na kúsky
1 pomaranč, olúpaný a rozštvrtený
2 lyžice dužiny z mučenky
1 šálka / 250 ml sódovej vody

1.  Vložte ananásový džús, banán 
a pomaranč do nádoby mixéra. Na 
nádobu mixéra nasaďte veko. 

2.  Zvoľte rýchlosť 3/BLEND a mixujte, 
pokým sa ingrediencie nespoja. 

3.  Pridajte dužinu z mučenky a sódovú 
vodu. Okamžite podávajte. 

Ľadová káva
2 porcie

¼ šálky / 60 ml studeného espressa
2 kopčeky čokoládovej zmrzliny
1 ½ šálky chladeného mlieka
6 kociek ľadu

1.  Vložte všetky ingrediencie do nádoby 
mixéra. Na nádobu mixéra nasaďte veko.

2.  Zvoľte rýchlosť 4/LIQUIFY a mixujte asi 
20 – 30 sekúnd, pokým sa ingrediencie 
nespoja. 

NEALKOHOLICKÉ NÁPOJE
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Vanilkový mliečny kokteil
2 porcie

2 šálky chladeného mlieka
3 kopčeky vanilkovej zmrzliny
½ lyžičky vanilkovej esencie

1.  Vložte všetky ingrediencie do nádoby 
mixéra. Na nádobu mixéra nasaďte veko.

2.  Zvoľte program SMOOTHIE. Okamžite 
podávajte.

Čokoládový mliečny kokteil
2 porcie

2 šálky chladeného mlieka
3 kopčeky čokoládovej zmrzliny
1 lyžica čokoládového sirupu

1.  Vložte všetky ingrediencie do nádoby 
mixéra. Na nádobu mixéra nasaďte veko.

2.  Zvoľte program SMOOTHIE. Okamžite 
podávajte.

Jahodový mliečny kokteil
2 porcie

2 šálky chladeného mlieka
3 kopčeky jahodovej zmrzliny alebo
3 kopčeky vanilkovej zmrzliny a 10 jahôd

1.  Vložte všetky ingrediencie do nádoby 
mixéra. Na nádobu mixéra nasaďte veko.

2.  Zvoľte program SMOOTHIE. Okamžite 
podávajte.



R13 KOKTEILY

Cukrový sirup
asi 1 ½ šálky

1 šálka bieleho cukru
1 šálka / 250 ml vody

1.  Cukor a vodu vložte do hrnca a za stáleho 
miešania varte na miernom ohni, pokým 
sa cukor nerozpustí. 

2.  Priveďte do varu a potom znížte teplotu 
a varte ešte asi 5 minút. 

3.  Odstráňte z platničky a nechajte úplne 
vychladnúť. Vložte do vzduchotesnej 
nádoby a uchovávajte v chladničke. 

Jahodové daiquiri
2 porcie

6 – 8 jahôd, bez stopiek a rozštvrtených
60 ml chladeného bieleho rumu
¼ šálky / 60 ml čerstvej šťavy z limetky
¼ šálky / 60 ml cukrového sirupu
12 kociek ľadu

1.  Vložte všetky ingrediencie do nádoby 
mixéra. Na nádobu mixéra nasaďte veko.

2.  Zvoľte program ICE CRUSH alebo rýchlosť 
4/LIQUIFY a mixujte, pokým sa ľad 
nerozmixuje.

3.  Nalejte do dvoch pohárov na kokteil 
a okamžite podávajte.

Limetkovo-mätové osvieženie
2 porcie

2 limetky, olúpané a nakrájané na osminy
16 – 20 lístkov mäty
¼ šálky / 60 ml cukrového sirupu
60 ml chladeného bieleho rumu alebo vodky
8 kociek ľadu
1 šálka / 250 ml sódovej vody

1.  Vložte všetky ingrediencie do nádoby 
mixéra. Na nádobu mixéra nasaďte veko.

2.  Zvoľte program ICE CRUSH alebo PULSE 
a mixujte, pokým nie sú ingrediencie 
riadne namixované.

3.  Nalejte do dvoch pohárov na kokteil 
a okamžite podávajte.

Margarita
4 porcie

60 ml chladenej tequilly
60 ml chladeného cointreau
1/3 šálky / 80 ml limetkovej šťavy
¼ šálky / 60 ml cukrového sirupu
12 kociek ľadu

1.  Vložte všetky ingrediencie do nádoby 
mixéra. Na nádobu mixéra nasaďte veko.

2.  Zvoľte program ICE CRUSH alebo rýchlosť 
4/LIQUIFY a mixujte, pokým sa ľad 
nerozmixuje.

3.  Podávajte v pohároch na kokteil 
s osoleným okrajom.

KOKTEILY
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Pina Colada
2 porcie

60 ml chladeného bieleho rumu
¼ šálky / 60 ml kokosového mlieka
¾ šálky / 180 ml ananásového džúsu
1 ½ lyžičky / 30 ml cukrového sirupu
10 kociek ľadu

1.  Vložte všetky ingrediencie do nádoby 
mixéra. Na nádobu mixéra nasaďte veko.

2.  Zvoľte program ICE CRUSH alebo rýchlosť 
4/LIQUIFY a mixujte, pokým sa ľad 
nerozmixuje.

3. Okamžite podávajte.

Cuba Libre
2 porcie

60 ml chladeného starého zlatého rumu
1 limetka, olúpaná a nakrájaná na štvrtiny
12 kociek ľadu

1.  Vložte všetky ingrediencie do nádoby 
mixéra. Na nádobu mixéra nasaďte veko.

2.  Zvoľte program ICE CRUSH alebo rýchlosť 
4/LIQUIFY a mixujte, pokým sa ľad 
nerozmixuje.

3. Okamžite podávajte.

Sea Breeze
12 – 14 kociek ľadu
60 ml chladenej vody
½ šálky /125 ml pomarančovej šťavy
½ šálky /125 ml brusnicovej šťavy
½ šálky /125 ml šťavy z červeného grepu

1.  Vložte kocky ľadu do nádoby mixéra. 
Na nádobu mixéra nasaďte veko. Zvoľte 
program ICE CRUSH a nesekajte ľad 
najemno. 

2.  Pomocou lyžice preložte nasekaný ľad 
do veľkých pohárov na kokteil. Nalejte 
do pohárov zvyšné ingrediencie v poradí 
uvedenom vyššie. Okamžite podávajte.

Mango Tango
2 porcie

¾ šálky / 180 ml šťavy z manga
½ šálky / 125 ml pomarančovej šťavy
30 ml chladeného bieleho rumu
30 ml chladeného likéru z manga
¼ šálky / 60 ml šťavy z limetky
12 kociek ľadu
Minerálna voda na podávanie

1.  Vložte všetky ingrediencie do nádoby 
mixéra. Na nádobu mixéra nasaďte veko. 
Zvoľte program ICE CRUSH alebo rýchlosť 
4/LIQUIFY a mixujte, pokým sa ľad 
nerozmixuje.

2.  Nalejte do veľkých pohárov na kokteil 
a dolejte minerálnou vodou.
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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.

oko-
lších
i za-

lišit
o na
u.

oko-
lších
i za-

líšiť 
o na
de.

k fo-
tt az
rmék
ó ké-




