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Vám k zakoupení nového kuchyňského mixéru FP 8010.

3

GRATULUJEME

VAŠE BEZPEČNOST NA PRVNÍM MÍSTĚ
Uvědomujeme si, jak důležitá je bezpečnost, a proto již od počátečního konceptu až po
samotnou výrobu myslíme především na vaši bezpečnost. Přesto vás ale prosíme, abyste při
použití elektrických zařízení byli opatrní a dodržovali následující pokyny:
DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY K POUŽITÍ VAŠEHO KUCHYŇSKÉHO ROBOTA FP 8010

PŘEČTĚTE SI VŠECHNY INSTRUKCE
PŘED POUŽITÍM A ULOŽTE NÁVOD
PO PŘÍPADNÉ POUŽITÍ
V BUDOUCNU.

•

•

•

•
•

•

•

•

•

•

•

Před uvedením přístroje do provozu
si přečtěte všechny pokyny a uložte si je
pro případné další použití.
Před prvním použitím odstraňte ze
spotřebiče všechny reklamní štítky/etikety.
Z důvodů vyloučení rizika zadušení
malých dětí odstraňte ochranný obal
zástrčky síťového kabelu tohoto
spotřebiče a bezpečně jej zlikvidujte.
Spotřebič nestavte na okraj pracovní
plochy nebo stolu. Ujistěte se, že je
povrch pracovní desky či stolu rovný,
čistý, suchý a že na něm nejsou zbytky
potravin apod. Vibrace během provozu
mohou způsobit pohyb přístroje.
Nestavte spotřebič na horký plynový
nebo elektrický sporák ani do jeho
blízkosti, případně do míst, kde by se
dotýkal horké trouby.
Zacházejte se spotřebičem a jeho
příslušenstvím opatrně. Nože a disky jsou
velmi ostré a musí být uchovány mimo
dosah dětí.
Před použitím spotřebiče se vždy ujistěte,
že je správně sestaven. Nepoužívejte
spotřebič, pokud není správně sestaven.
Vždy se ujistěte, že jste stiskli tlačítko
POWER/OFF, vypojili jste přívodní kabel
ze síťové zásuvky před nasazením nože
s dvojitou čepelí, hnětacího nože, disku
nebo víka.
Vždy nejprve nasaďte a řádně zajistěte
misku před nasazením nože s dvojitou
čepelí, hnětacího nože nebo disků.

•

•

•

•
•

•

•

•

Spotřebič nepoužívejte bez řádně
nasazeného víka.
K protlačování potravin skrz plnicí otvor
vždy používejte dodávaný přítlak.
V žádném případě nepoužívejte prsty
nebo jiné náčiní.
Ruce, nože a jiné náčiní udržujte
v dostatečné vzdálenosti od nože s dvojitou
čepelí, hnětacího nože nebo disků.
Do misky nevkládejte ruce, dokud motor,
nůž s dvojitou čepelí, hnětací nůž nebo
disky nejsou zcela zastaveny.
Vždy se ujistěte, že jste stiskli tlačítko
POWER/OFF, vypojili jste přívodní kabel
ze síťové zásuvky před sejmutím víka.
Používejte pouze příslušenství dodávané
se spotřebičem.
Nepoužívejte spotřebič k jiným účelům
a jinak, než jak je popsáno v tomto
návodu k použití.
Před rozebráním, ponecháním bez
dozoru, čištěním nebo uložením se
ujistěte, že jsou motor, nože nebo disky
zcela zastaveny. Ujistěte se, že jste stiskli
tlačítko POWER/OFF, spotřebič je vypnutý
a přívodní kabel je odpojený ze síťové
zásuvky.
Před vyjmutím potravin z misky se
ujistěte, že jsou motor, nože nebo disky
zcela zastaveny; že jste stiskli tlačítko
POWER/OFF, spotřebič je vypnutý
a přívodní kabel je odpojený ze síťové
zásuvky; že jste sejmuli víko z misky
a následně misku ze základny motoru; že
jste vyjmuli nůž s dvojitou čepelí, hnětací
nůž nebo disk.
Některé tuhé směsi, jako je např. těsto,
mohou způsobit zpomalení otáček
nože. V takovém případě nepoužívejte
spotřebič déle jak 1 minutu.

VAŠE BEZPEČNOST NA PRVNÍM MÍSTĚ
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Nezpracovávejte horké nebo vroucí
tekutiny. Tekutiny nechte vychladnout
před jejich umístěním do misky.
Nepoužívejte spotřebič na kovové
podložce, např. na odkapávači dřezu.
Neponořujte přívodní kabel, zástrčku
ani základnu motoru do vody ani jiné
tekutiny. Hrozí úraz elektrickým proudem.
Nemanipulujte se spotřebičem, pokud je
v provozu.
Během provozu nenechávejte mixér bez
dozoru.
Žádná část spotřebiče není určena pro
použití v mikrovlnné troubě.
Neplňte misku spotřebiče na rysku
maxima (15 šálků – pro suché potraviny).
Vždy nejprve vložte sypké potraviny a
poté tekutiny.
V žádném případě neodstraňujte víko,
zatímco je spotřebič v provozu. Vždy
stiskněte tlačítko POWER/OFF před
sejmutím víka.
Nevystavujte misku extrémnímu horku
nebo chladu, například tím, že byste
umístili studenou nádobu do horké vody
nebo naopak.
Přístroj udržujte v čistotě. Viz kapitola
Peče a čištění.

VAROVÁNÍ:
SPOTŘEBIČ NEPROVOZUJTE NA NAKLONĚNÉM POVRCHU A NEPŘEMISŤUJTE HO,
JE-LI ZAPNUTÝ.
VAROVÁNÍ:
ZAPOJENÁ SÍŤOVÁ ZÁSTRČKA MUSÍ ZŮSTAT SNADNO DOSTUPNÁ PRO SNADNÉ
ODPOJENÍ.
VAROVÁNÍ:
POUZE PRO DOMÁCÍ POUŽITÍ.
NEPONOŘUJTE DO VODY.
PŘED POUŽITÍM ZCELA ODVIŇTE NAPÁJECÍ KABEL.
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DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
PRO POUŽÍVÁNÍ VŠECH ELEKTRICKÝCH
ZAŘÍZENÍ
• Přístroj je určen jen pro domácí použití.
• Před použitím zcela odviňte napájecí
kabel.
• Neponořujte přívodní kabel, zástrčku
přívodního kabelu ani základnu motoru
do vody ani jiné tekutiny.
• Přívodní kabel nenechávejte viset přes
okraj stolu nebo pracovní desky, dotýkat
se horkých ploch nebo se zamotat.
• Tento spotřebič není určen pro osoby
(včetně dětí) se sníženou fyzickou,
smyslovou nebo mentální schopností
nebo osoby s omezenými zkušenostmi
a znalostmi, pokud nad nimi není
veden odborný dohled nebo podány
instrukce zahrnující použití tohoto
spotřebiče osobou odpovědnou za jejich
bezpečnost.
• Děti by měly být pod dozorem, aby se
zajistilo, že si se spotřebičem nebudou
hrát.
• Doporučujeme provádět pravidelnou
kontrolu spotřebiče. Spotřebič
nepoužívejte, je-li jakkoli poškozen
nebo je-li vadný napájecí kabel nebo
zástrčka. Veškeré opravy je nutné svěřit
nejbližšímu autorizovanému servisnímu
středisku.

•

•

•

•

Jakoukoli jinou údržbu kromě běžného
čistění je nutné svěřit autorizovanému
servisnímu středisku.
Nepoužívejte tento spotřebič k jiným
účelům, než pro které byl navržen.
Neprovozujte jej ve vozidlech, na lodích
ani venku.
Z důvodů zajištění zvýšené bezpečnosti
při používání elektrických spotřebičů je
doporučeno nainstalovat do příslušného
elektrického obvodu proudový
chránič, jehož provozní svodový
proud nepřesahuje 30 mA. Instalace
proudového chrániče je doporučena za
účelem snížení rizika opaření nebo jiného
úrazu horkou vodou, která by mohla
vystříknout v případě prasknutí topného
článku. Pokud je vaše domácnost tímto
chráničem již vybavena, považujte
toto upozornění za bezpředmětné.
Potřebné informace si vyžádejte u svého
elektrikáře.
Z bezpečnostních důvodů doporučujeme
zapojit Catler robot přímo do vlastního
elektrického obvodu, odděleného od
ostatních spotřebičů. Nedoporučujeme
používat rozdvojku ani prodlužovací
kabel.

UCHOVEJTE NÁVOD NA BEZPEČNÉM
MÍSTĚ.

VAROVÁNÍ:
ABYSTE ZABRÁNILI MOŽNÉMU POŠKOZENÍ AUTOMATICKÉHO SPÍNAČE MISKY,
NENASAZUJTE VÍKO, POKUD NENÍ SPOTŘEBIČ ZAPNUTÝ.

VAROVÁNÍ:
NOŽE I DISKY JSOU VELMI OSTRÉ. BUĎTE VELMI OPATRNÍ PŘI MANIPULACI S NOŽI
NEBO DISKY. DO PLNÍCÍ OTVORU NEVKLÁDEJTE PRSTY, NOŽE ANI JINÉ NÁČINÍ.
K PROTLAČOVÁNÍ POTRAVIN SKRZ PLNICÍ OTVOR VŽDY POUŽÍVEJTE DODÁVANÝ
PŘÍTLAK.

VAŠE BEZPEČNOST NA PRVNÍM MÍSTĚ
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SEZNAMTE SE SE SVÝM KUCHYŇSKÝM ROBOTEM FP 8010
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A. Malý přítlak
pro snadnější přidání drobných
a sypkých ingrediencí. Současně slouží
jako odměrka při přidání / odměření
ingrediencí. Pokud vyjmete malý přítlak,
motor spotřebiče se nezastaví.
B. Velký přítlak
pro přidávání potravin skrz plnicí
otvor. Pokud není velký přítlak správně
instalován, spotřebič nebude možné
zapnout.
C. Extra široký plnicí otvor
pomocí kterého budete moci pohodlně
přidávat i velké kusy potravin.
D. Víko
nasadí se na misku robota.
E. Tlačítko PULSE
Stiskněte toto tlačítko pro krátké impulzní
zpracování potravin. Motor spotřebiče se
automaticky zastaví po uvolnění tlačítka.
F. Tlačítko POWER/OFF
Slouží k zapnutí / vypnutí napájení
spotřebiče. K zapnutí / vypnutí spotřebiče
je třeba stisknout tlačítko Start/Pause.
G. Bezpečnostní systém plnicího otvoru
nespustí motor, dokud nebudou miska
a víko správně nainstalovány a velký
přítlak nebude vložen správně do
plnicího otvoru.
H. Silikonové těsnění
zabraňuje úniku tekutin při zpracování
většího množství tekutých směsí.
I. Miska s rukojetí
s obsahem 15 šálků pro suché potraviny
nebo 10 šálků tekutin (husté, např.
polévka). Misku je třeba správně zajistit
do základny motoru.
J. Tlačítka časovače
slouží k nastavení požadované doby
zpracování potravin. Spotřebič se
automaticky vypne po uplynutí
nastavené doby.
K. LCD displej
zobrazuje nastavenou dobu časovače.
L. Základna motoru
2000W indukční motor s bezpečnostním
systémem přerušení chodu motoru
a nesprávného složení spotřebiče.
M. Protiskluzové nohy
pro zajištění bezpečnosti při zpracování
a stability spotřebiče.

N. Disk na jemné krájení
použijte pro krájení potravin na jemné
proužky.
O. Disk na hranolky
použijte pro krájení potravin na hrubší
proužky, např. na hranolky.
P. Oboustranný disk na krájení
Jedna strana je určena pro jemné krájení
potravin, druhá strana je určena pro
hrubší krájení potravin.
Q. Disk s nastavitelnou výškou krájení
Tento disk je určen pro krájení potravin
na plátky. Sílu plátku můžete nastavit od
0,5 – 8 mm.
R. Disk pro šlehání a emulze
Použijte tento disk pro šlehání vajec,
šlehačky apod.
S. Dvojitý sekací nůž QUAD®
Rychlé a přesné sekání, mixování, šlehání
a krájení různých druhů potravin.
T. Nůž pro hnětení
Nůž s tupými čepelemi ideální pro
zpracování ingrediencí v těsto do jeho
správné konzistence.
U. Malý sekací nůž
Slouží pro sekání, mixování, šlehání
a krájení různých druhů potravin.
V. Nástavec pro nasazení disků
Nasaďte nástavec na hrot ve středu misky
při použití disku na jemné krájení, disku
na hranolky, oboustranného disku, disku
s nastavitelnou výškou krájení, disku pro
šlehání.
W. Úložný box s víkem
Slouží pro uskladnění veškerého
příslušenství spotřebiče.
Další příslušenství (není zobrazeno)
Čisticí kartáč
Slouží k čištění misky, nožů a disků. Plochý
konec je speciálně navržen jako škrabka pro
rychlé a snadné odstranění zbytků potravin.
Plastová stěrka
Slouží k setření stran misky pro lepší
zpracování potravin v misce.
Malá miska
Pro zpracování menšího množství potravin.
Úložný prostor pro přívodní kabel
Přívodní kabel je možné zasunout do
základny motory.

SEZNAMTE SE SE SVÝM KUCHYŇSKÝM ROBOTEM FP 8010
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SLOŽENÍ VAŠEHO KUCHYŇSKÉHO ROBOTA FP 8010
Před prvním použitím kuchyňského robota
se pečlivě seznamte se všemi jeho částmi
a příslušenstvím. Sejměte všechny reklamní
a obalové materiály. Ty zlikvidujte podle
místně právních předpisů. Misku, víko a další
příslušenství omyjte v teplé vodě s trochou
kuchyňského prostředku na mytí nádobí,
opláchněte a otřete do sucha. Více v kapitole
„Péče a údržba“.

3. Pokud budete chtít použít disk, je třeba
nejprve vložit nástavec na hrot ve středu
misky. Strana, kterou chcete krájet, by
měla směřovat vzhůru. Při manipulaci
s disky držte disk výhradně za jeho střed.
Po umístění nástavce nasaďte disk.
Jemně stiskněte, aby disk byl zajištěn
v nástavci. Disky jsou určeny pouze pro
použití ve velké misce.

1. Základnu motoru položte na suchou
a rovnou pracovní plochu. Misku nasaďte
na základnu tak, aby rukojeť byla
zarovnaná se značkou „ALIGNE HANDLE“
na základně motoru – viz obr. 1.

Obr. 3

Obr. 1
2. Otočte miskou ve směru šipky „TURN TO
LOCK“ na základně motoru. Zkontrolujte,
zda je miska správně instalovaná
a nehýbe se – viz obr. 2.

4. Pokud budete používat nože, uchopte
nože za jejich středový hrot a nasaďte
nůž na hrot ve středu misky. Uslyšíte
zacvaknutí. Zkontrolujte, zda je nůž
správně instalován – viz obr. 4. Pokud
budete používat malý sekací nůž, ujistěte
se, že je nůž nejprve instalován.

Obr. 4
Obr. 2
VAROVÁNÍ:
ZÁKLADNU MOTORU NIKDY NEPONOŘUJTE DO VODY ANI JINÉ TEKUTINY.
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5. Na misku nasaďte víko tak, aby ryska
„ALIGN“ na víku byla zarovnána se
na rukojeti misky. Držte
značkou
plnicí otvor, stlačte ho směrem dolů
a současně otočte po směru hodinových
ručiček – viz obr. 5. Uslyšíte cvaknutí
a víko bude bezpečně zajištěno na svém
místě. Současně tím bude aktivován
bezpečnostní ochranný systém. Ujistěte
se, že víko není vychýleno ani se nehýbe.

Obr. 5

POZNÁMKA:
Spotřebič se nezapne, pokud nebudou
miska i víko správně nainstalovány.
6. Zástrčku přívodního kabelu vložte do
síťové zásuvky.
7. Stiskněte tlačítko POWER/OFF pro
zapnutí napájení spotřebiče. Tlačítko
POWER/OFF se podsvítí červeně.
Spotřebič je vybaven 3 tlačítky – POWER/
OFF, START/PAUSE, PULSE. Pro uvedení
motoru v chod je třeba po stisknutí
tlačítka POWER/OFF a také stisknout
tlačítko START/PAUSE.

POZNÁMKA:
Spotřebič se nespustí, dokud nebude
instalován velký přítlak.
Pokud nebudete spotřebič více používat,
stiskněte tlačítko POWER/OFF pro
vypnutí napájení spotřebiče. Pokud
potřebuje krátkými impulzy zpracovat
potravin, použijte tlačítko PULSE. Chod
motoru se zastaví, jakmile uvolníte
tlačítko.
8. Pro nastavení časovače použijte
tlačítka
, které se nacházejí vlevo
od displeje. Doba se bude zvyšovat/
snižovat v 5sekundových krocích od
0 – 30 sekund. Od 30 sekund do 2
minut se bude zvyšovat / snižovat
v 10sekundových krocích. Od 2 do 9:59 se
bude zvyšovat/snižovat v 20sekundových
krocích.
9. Jakmile je čas nastaven, stiskněte tlačítko
START/PAUSE a na displeji se spustí
odpočítávání nastavené doby.
Ujistěte se, že je velký přítlak správně
vložen do plnicího otvoru. V opačném
případě se spotřebič nespustí.
Jakmile nastavená doba uplyne, spotřebič
se automaticky zastaví a přepne se do
pohotovostního režimu. Zazní 3krát
zvukový signál oznamujíc, že je zpracování
dokončeno.
Spotřebič je vybaven bezpečnostním
systémem, který zajišťuje, že se spotřebič
nezapne, dokud nebude velký přítlak
správně nasazen. Pokud vyjmete velký
přítlak, motor se automaticky zastaví.
Ryska na plnicím otvoru znázorňuje
maximální objem potravin, které je možné
najednou vložit do plnicího otvoru.

VAROVÁNÍ:
OSTŘÍ NOŽŮ I DISKŮ JSOU VELMI OSTRÉ. PŘI MANIPULACI S NOŽI I DISKY BUĎTE
VELMI OPATRNÍ. HROZÍ POŘEZÁNÍ. DISKY A NOŽE UCHOVÁVEJTE MIMO DOSAH DĚTÍ.

SLOŽENÍ VAŠEHO KUCHYŇSKÉHO ROBOTA FP 8010
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10. Po ukončení zpracování vždy vyčkejte,
až se disky, nebo nože zcela zastaví,
než sejmete víko. Před sejmutím víka se
ujistěte, že jste stiskli tlačítko POWER/OFF,
vyjmuli jste zástrčku přívodního kabelu
ze zásuvky. Držte plnicí otvor, stlačte ho
směrem dolů a současně otočte víkem
proti směru hodinových ručiček, až bude
moci víko sejmout.

POZNÁMKA:
Jako další bezpečnostní prvek slouží
i bezpečnostní systém víka. Pokud
uvolníte víko za chodu spotřebiče,
motor se automaticky zastaví.
Doporučujeme však před sejmutím
víka vždy stisknout tlačítko POWER/
OFF.

11. Miskou (před vyjmutím disku nebo nože)
otočte proti směru hodinových ručiček,
až ryska „ALIGN“ bude zarovnána se
značkou
na rukojeti. Sejměte misku
ze základny motoru.
Při vyjmutím disku nebo nože buďte
zvláště opatrní. Disk uchopte za jeho
střed a sejměte z nástavce. Poté vyjměte
i nástavec. Nůž vyjměte za jeho středový
hrot.

POZNÁMKA:
Před umístěním disku, nože nebo
víka vždy nejprve nasaďte misku na
základnu motoru a ujistěte se, že je
správně instalována.
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POZNÁMKA:
Před vyjmutím potravin z misky se
ujistěte, že jsou motor, nože nebo
disky zcela zastaveny. Vždy se ujistěte,
že jste stiskli tlačítko POWER/OFF,
vypnuli jste spotřebič, vypojili jste
přívodní kabel ze síťové zásuvky před
sejmutím víka. Následně jste sundali
misku ze základny motoru a vyjmuli
jste dvojitý sekací nůž, nůž pro hnětení
nebo disk.

OCHRANNÝ SYSTÉM PROTI PŘETÍŽENÍ
MOTORU
Pokud dojde k přetížení motoru, motor se
automaticky vypne a spotřebič se přepne
do pohotovostního režimu a na displeji se
rozbliká „OVERLOAD“ (přetížení). Můžete
stisknout tlačítko POWER/OFF pro vypnutí
napájení. Nicméně před opětovným použitím
spotřebiče je třeba vyčkat alespoň 30 minut,
než motor zchladne.
Některé tuhé směsi, jako jsou těsta, mohou
způsobit zpomalení otáček nožů. V takovém
případě nepoužívejte spotřebič více jak
1 minutu.
Pokud dojde k náhlému zastavení / uvíznutí
disku nebo nože, stiskněte tlačítko POWER/
OFF. Vytáhněte zástrčku přívodního kabelu
ze síťové zásuvky. Sejměte víko a odstraňte
potraviny, které brání v otáčení disku nebo
nože. Znovu nasaďte víko, zapojte zástrčku
do síťové zásuvky a zapněte přístroj. Pokud
se bude situace opakovat, může být miska
přetížena, proto vyjměte část potraviny
a zpracovávejte je po menším množství.

POZNÁMKA:
Spotřebič nezapínejte, dokud nejsou
miska a víko správně instalovány
a velký přítlak není správně vložen
do plnicího otvoru. Pokud by došlo
k zapnutí s nesprávně vloženým
víkem, vypněte spotřebič
a kontaktujte autorizované servisní
středisko Catler.

SLOŽENÍ VAŠEHO KUCHYŇSKÉHO ROBOTA FP 8010
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Kuchyňský robot Catler FP 8010 nabízí
několik možností použití v závislosti na
použitém disku nebo nože.

SEKÁNÍ S DVOJITÝM SEKACÍM
NOŽEM QUAD®

Sekací nůž QUAD® seká syrové i vařené
potraviny do požadované konzistence – od
hrubé do jemné konzistence. Díky čtyřem
čepelím je robot schopen zpracovat větší
množství potravin a doba zpracování
potravin se tím současně zkracuje. Výsledky
zpracování závisí na typu potravin a doby
zpracování.
Nejprve do misky vložte nůž a poté potraviny.

POZNÁMKA:
Vyvarujte se nadměrného zpracování
potravin. Pravidelně kontrolujte
výsledek sekání. V mnoha případech
bude možné použít tlačítko PULSE.
Potraviny budou rychle a efektivně
nasekány do požadované konzistence.
Pokud je třeba, stiskněte tlačítko
POWER/OFF, sejměte víko a pomocí
stěrky setřete strany misky, aby se
potraviny rovnoměrně zpracovaly.

Syrová zelenina, ovoce a vařené maso
Syrovou zeleninu nebo ovoce oloupejte
a nakrájejte na stejně veliké kostky (2,5 cm).
Nezpracovávejte více jak 4 šálky najednou.
Použijte tlačítko PULSE. Stiskněte ho cca na 1 – 2
sekundy opakovaně, dokud nebudou potraviny
nasekány do požadované konzistence.

Čtvrtky cibule

Syrové maso, kuře a ryba
Maso nakrájejte na stejně veliké kostky
(2,5 cm). Ujistěte se, že jste odstranili všechny
kosti. Nechte kostky masa řádně vychladit.
Tím zlepšíte proces sekání. Nezpracovávejte
více jak 4 šálky (nebo 600 g syrového masa)
najednou. Stiskněte tlačítko START/PAUSE
a sekejte, dokud nebude maso nasekáno do
požadované konzistence.

Kostky hovězího masa
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Nasekaná cibule

Sekané hovězí maso

POZNÁMKA:
Příliš objemné dávky zpracovávaného
masa mohou příliš zatížit motor.
To se projevuje zpomalenými
otáčkami nože, maso se pomalu
otáčí v misce a není zpracováváno.
Pokud tato situace nastane, rozdělte
zpracovávané množství na poloviny.

Česnek, čili a zázvor
Česnek před vložením do misky oloupejte.
Čili neloupejte, ale můžete vyjmout semínka
pro zjemnění jeho chuti. Zázvor oloupejte
a nakrájejte na stejně veliké kostky (2,5
cm). Sekejte, dokud nebudou nasekány do
požadované konzistence. Nasekaný česnek
nebo čili zakapejte olejem a uchovávejte ve
vzduchotěsné nádobě až 1 týden.
Do nasekaného zázvoru přidejte trochu
sherry. Česnek, čili nebo zázvor přidávejte za
chodu motoru a vždy přes plnicí otvor.

Lístky bazalky

Ořechy
Nezpracovávejte více jak 4 šálky (250 g) ořechů
zbavených skořápek najednou. Použijte tlačítko
PULSE. Stiskněte ho cca na 1 – 2 sekundy
opakovaně, dokud nebudou potraviny
nasekány do požadované konzistence.

Buráky bez skořápky
Celé čili

Nasekané čili

Bylinky
Bylinky omyjte a osušte. Odstraňte suché nebo
zvadlé části. Nezpracovávejte více jak
2 hrsti (cca 4 šálky) najednou. Použijte tlačítko
PULSE. Stiskněte ho cca na 1 – 2 sekundy
opakovaně, dokud nebudou potraviny
nasekány do požadované konzistence.

Nasekaná bazalka

Nasekané buráky

Sušené ovoce
Během zpracování se může sušené ovoce
lepit na čepele, proto doporučujeme vložit
sušené ovoce na cca 10 minut do mrazáku.
Nezpracovávejte více jak 4 šálky sušeného
ovoce najednou. Použijte tlačítko PULSE.
Stiskněte ho cca na 1 – 2 sekundy opakovaně,
dokud nebudou potraviny nasekány do
požadované konzistence.

OVLÁDÁNÍ VAŠEHO KUCHYŇSKÉHO ROBOTA FP 8010
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POZNÁMKA:
Pokud do těsta / koláče je třeba
přidat sekané sušené ovoce, obalte
ovoce v troše mouky, aby se zbytečně
nelepilo do čepele.

Čerstvé pečivo
Čerstvé pečivo nakrájejte na stejně veliké
kousky. Je třeba pamatovat na to, že
čerstvé pečivo se může na čepelích přilepit.
Nezpracovávejte více jak 4 šálky najednou.
Použijte tlačítko PULSE. Stiskněte ho cca na
1 – 2 sekundy opakovaně, dokud nebudou
potraviny nasekány do požadované
konzistence.

POZNÁMKA:
Lepších výsledků dosáhnete, pokud
budete přidávat jen jeden kousek (krajíc).

POZNÁMKA:
Ze 700g balení krájeného chleba vznikne
asi 10 šálků strouhanky. Tu můžete
zamrazit pro použití v budoucnu.
Celé sušené ovoce

Nasekané sušené ovoce

Citrónová kůra
Pomocí škrabky na brambory oloupejte
citróny (nebo jiné citrusové ovoce) a získanou
kůru nakrájejte na asi 2,5 cm kousky.
Nezpracovávejte více jak 4 šálky (250 g)
s ½ šálku cukru najednou. Použijte tlačítko
PULSE. Stiskněte ho cca na 1 – 2 sekundy
opakovaně, dokud nebudou potraviny
nasekány do požadované konzistence.

POZNÁMKA:
Bílá slupka mezi kůrou a dužninou je
hořká. Pečlivě odstraňte tuto slupku.
Vejce natvrdo
Po uvaření vajec natvrdo je nechte
vychladnout, poté oloupejte a rozpulte.
Nezpracovávejte více jak 12 vajec najednou.
Použijte tlačítko PULSE. Stiskněte ho cca na
1 – 2 sekundy opakovaně, dokud nebudou
potraviny nasekány do požadované
konzistence.
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Strouhanka
Rozlomte tvrdé pečivo na kousky.
Nezpracovávejte více jak 4 šálky (250 g)
najednou. Použijte tlačítko PULSE. Stiskněte
ho cca na 1 – 2 sekundy opakovaně, dokud
nebudou potraviny nasekány do požadované
konzistence.
Drcené sušenky
Sušenky rozlomte na kousky.
Nezpracovávejte více jak 4 šálky (250 g)
najednou. Použijte tlačítko PULSE. Stiskněte
ho cca na 1 – 2 sekundy opakovaně, dokud
nebudou potraviny nasekány do požadované
konzistence.

POZNÁMKA:
Sladké nebo ochucené sušenky se
mohou použít jako alternativní základ
těsta pro sladké nebo ochucené koláče.

POZNÁMKA:
Po zpracování zeleniny přidejte
vývar skrz plnicí otvor, pokud chcete
připravit lahodnou krémovou kaši
nebo pyré.

Celé sušenky

Drcené sušenky

Drcený koláč
Koláč nakrájejte na stejně veliké kousky.
Nezpracovávejte více jak 4 šálky (250 g)
najednou. Použijte tlačítko PULSE. Stiskněte
ho cca na 1 – 2 sekundy opakovaně, dokud
nebudou potraviny nasekány do požadované
konzistence.

Krémová zeleninová polévka
Postupujte stejně jako u zpracování vařené
zeleniny výše. Poté s motorem zapnutým
postupně přidejte max. 4 šálky vývaru,
smetany nebo mléka skrz plnicí otvor.
Hladina by neměla překročit rysku MAX pro
tekutiny.

KAŠE A PYRÉ S DVOJITÝM SEKACÍM
NOŽEM QUAD®
Sekací nůž QUAD® dokáže připravit i kaši nebo
pyré z čerstvých nebo vařených potravin do
požadované konzistence, a to včetně jídla
pro miminka a batolata. Díky čtyřem čepelím
je robot schopen zpracovat větší množství
potravin a doba zpracování potravin se tím
současně zkracuje. Výsledky zpracování závisí
na typu potravin a doby zpracování. Nejprve
do misky vložte nůž a poté potraviny.
POZNÁMKA:
Po zpracování potravin opatrně
vyjměte nůž a pomocí stěrky otřete
zbytky potravin z čepelí a stěn misky.
Vařená zelenina
Oloupejte a nakrájejte zeleninu na stejně veliké
kostky (cca 2,5 cm). Ujistěte se, že je zelenina
dobře uvařená a měkká. Nezpracovávejte
více jak 4 šálky najednou. Stiskněte tlačítko
START/PAUSE, dokud nebude zelenina správně
zpracována na potřebnou konzistenci.

Vařená dýně

Dýňové pyré

Vařené maso a paštiky
Nakrájejte maso na stejně veliké kousky (cca
2,5 cm). U paštiky z kuřecích jater nechte
játra celá. Nezpracovávejte více jak 4 šálky
najednou. Stiskněte tlačítko START/PAUSE
a zpracovávejte, dokud nedosáhnete správné
konzistence. Při přípravě paštik přidejte za
chodu skrz plnicí otvor i trochu smetany.

POZNÁMKA:
Pokud je směs příliš tuhá, přidejte
šťávu z masa.

OVLÁDÁNÍ VAŠEHO KUCHYŇSKÉHO ROBOTA FP 8010
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Burákové máslo
Nasekejte oloupané buráky, max. 4 šálky
najednou, stiskněte tlačítko START/PAUSE
pro zpracování do požadované konzistence.
Směs se spojí do koule.
POZNÁMKA:
2 šálky buráků vytvoří cca 1 šálek
burákového másla. Burákový olej se
stáním oddělí od buráku, proto je
třeba před použitím máslo zamíchat.

POZNÁMKA:
Přidejte vývar, mléko nebo šťávu
z masa během zpracovávání, pokud
bude směs příliš tuhá. Jídlo můžete
rovněž zamrazit, např. v tvořítku na led.

MIXOVÁNÍ S DVOJITÝM SEKACÍM
NOŽEM QUAD®
Sekací nůž QUAD® mixuje přísady na koláče,
těsta a omáčky na bázi vajec, např. majonéza.
Nejprve do misky vložte nůž a poté potraviny.
Máslové koláče

Oloupané buráky

Burákové máslo

Čerstvé ovoce
Oloupejte a nakrájejte ovoce na stejně veliké
kousky (cca 2,5 cm). Ujistěte se, že všechna
jadérka, pecky apod. byly odstraněny.
U tvrdých druhů ovoce, jako jsou jablka
nebo hrušky, je třeba je uvařit doměkka.
Nezpracovávejte více jak 4 šálky najednou.
Stiskněte tlačítko START/PAUSE
a zpracovávejte, dokud nedosáhnete správné
konzistence.
Jídlo pro miminka a batolata
Oloupejte a nakrájejte potraviny (maso /
zelenina) na stejně veliké kousky (cca 2,5cm).
Nezpracovávejte více jak 4 šálky najednou.
Stiskněte tlačítko START/PAUSE
a zpracovávejte, dokud nedosáhnete správné
konzistence.

17

OVLÁDÁNÍ VAŠEHO KUCHYŇSKÉHO ROBOTA FP 8010

Do misky vložte změklé máslo a cukr.
Stiskněte tlačítko START/PAUSE, dokud
nebude směs lehce krémová. Zatímco je
motor v chodu, přidejte vejce, jedno po
druhém, otvorem ve velkém přítlaku po
vyjmutí malého přítlaku. Každé vejce nechte
řádně zapracovat do těsta. Přidejte další
tekuté i sypké ingredience a za pomocí
tlačítky PULSE zpracujte těsto požadované
konzistence. Pokud je třeba, přerušte proces
přípravy, vypněte spotřebič, sejměte víko
a setřete vnitřní stěny misky. Znovu nasaďte
víko. Pokud budete přidávat sušené ovoce,
ořechy apod., použijte tlačítko PULSE pro
řádné a rychlé zpracování.

Směs másla a cukru

Máslové těsto

Dipy a pomazánky
Vložte dvojití sekací nůž do misky, následně
vložte všechny potřebné přísady a stiskněte
tlačítko START/PAUSE, dokud se přísady
nespojí a směs nebude hladká. Pokud je třeba,
přerušte proces přípravy, vypněte spotřebič,
sejměte víko a setřete vnitřní stěny misky.
Mléčné koktejly
Dvojitý sekací nůž QUAD

Rychlé koláče a těsta

Mléko, dochucovadla a zmrzlinu vložte do
misky a pomocí disku pro šlehání a emulze
a tlačítka START/PAUSE připravte mléčný
koktejl. Ujistěte se, že hladina tekutin
nepřesahuje rysku maxima 5 šálků (1250 ml).

Tento způsob je určený pro připravené směsi
na koláče, dorty a palačinky, které si můžete
zakoupit v obchodě. Všechny přísady vložte
do misky a ujistěte se, že tekutiny nepřesahují
rysku maxima.
Stiskněte tlačítko START/PAUSE, dokud
nebude směs hladká. Pokud je třeba,
přerušte proces přípravy, vypněte spotřebič,
sejměte víko a setřete vnitřní stěny misky.
Znovu nasaďte víko a pokračujte v přípravě.
Pozor - nezpracovávejte těsto příliš dlouho.

Disk pro šlehání a emulze. Používejte s nástavcem pro
nasazení disků.

Sorbet
Použijte dvojitý sekací nůž QUAD®.

ŠLEHÁNÍ S DISKEM PRO ŠLEHÁNÍ
A EMULZE

1. krok
Zralé ovoce a cukrový sirup vložte do misky
a zpracovávejte, dokud nebude směs hladká.
Směs přendejte do plastové nádoby
a následně nechte zamrazit. Zmrazenou směs
vložte zpět do misky a pomocí dvojitého
sekacího nože nasekejte dohladka. Opět
směs nechte zamrazit. Postup opakujte
2 - 3krát, abyste rozsekali veliké kusy ledu.

Vaječné bílky

2. krok
Pomocí disku pro šlehání a emulze vyšlehejte
vaječné bílky (více dále v návodu). Přidejte
nasekanou směs ovoce a pomocí tlačítka
PULSE zpracovávejte, dokud se obě složky
zcela nespojí. Před podáváním řádně
zamrazte.

POZNÁMKA:
Ačkoliv dvojitý sekací nůž je vhodný
pro přípravu vaječné bílky, tak ale
lepších výsledků dosáhnete při použití
disku pro šlehání a emulze.
Ujistěte se, že jsou miska i disk pro šlehání
a emulze čistý, suchý a bez zbytků potravin.
Do misky vložte minimálně 6 vajec a špetku
soli. Stiskněte tlačítko START/PAUSE
a zpracovávejte, dokud se z vaječných bílků
nevytvoří tuhý sníh (cca 1 minuta).
Zatímco je motor v chodu, přidejte
1 lžíci citrónové šťávy, která zajistí stálou
konzistenci vaječného sněhu.

OVLÁDÁNÍ VAŠEHO KUCHYŇSKÉHO ROBOTA FP 8010
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POZNÁMKA:
Disk pro šlehání a emulze nemyjte
v myčce nádobí. Nevkládejte tedy do
myčky nádobí. Myjte vždy jen v ruce.

přidávejte pomalu olej otvorem ve velkém
přítlaku po vyjmutí malého přítlaku, dokud
nebude směs řádně promíchána. Hladina by
neměla překročit rysku MAX pro tekutiny.
Pro přípravu holandské omáčky: Zatímco je
motor v chodu, přidávejte pomalu rozehřáté
máslo otvorem ve velkém přítlaku po vyjmutí
malého přítlaku, dokud nebude směs řádně
promíchána. Hladina by neměla překročit
rysku MAX pro tekutiny.

Nůž pro hnětení
Vaječné bílky

Sníh z vaječných bílků

POZNÁMKA:
Disk na šlehání a emulze vždy vložte
do misky nejdříve a poté ingredience.

Čepele plastového nože na hnětení zajišťují
hladké a rychlé promíchání přísad na těsto.

Šlehání smetany

Sladké těsto

Do misky vložte disk na šlehání a emulze,
nalijte 600 ml dobře vychlazené smetany na
šlehání a pomocí tlačítka PULSE vyšlehejte
smetanu do požadované konzistence.

Vložte nůž pro hnětení do misky. Do misky
vložte mouku a máslo nakrájené na kostky.
Přidejte 3 šálky (450 g) mouky a pomocí
tlačítka PULSE zpracovávejte, dokud se
mouka zcela nespojí s máslem. Zatímco je
motor v chodu, přidejte tekutiny otvorem ve
velkém přítlaku po vyjmutí malého přítlaku,
dokud se nevytvoří těsto.

Vaječné omáčky
(Majonéza, holandská omáčka, béarnská
omáčka)
Do misky vložte disk na šlehání a emulze,
alespoň 6 vaječných žloutků nebo 4 celá
vejce, koření a ocet a pomocí tlačítka START/
PAUSE zpracovávejte, dokud nebude směs
lehká a krémová (asi 2 minuty). Použijte disk
na šlehání a emulze.
Pro přípravu majonézy: použijte dvojitý
sekací nůž. Zatímco je motor v chodu,
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HNĚTENÍ POMOCÍ NOŽE PRO
HNĚTENÍ
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Chlebové těsto
Vložte nůž pro hnětení do misky. Používejte
tzv. aktivní droždí, které smíchejte se všemi
sypkými ingrediencemi. Přidejte 3 šálky /
450 g změklého másla nakrájeného na
kostky a pomocí tlačítka START/PAUSE
zpracovávejte, dokud se máslo nespojí se
sypkými ingrediencemi. Pokud používáte
olej, za chodu motoru přidávejte olej
otvorem ve velkém přítlaku po vyjmutí
malého přítlaku, dokud se nevytvoří hladké
a elastické těsto. Nezpracovávejte příliš
dlouho. Těsto přeneste na zlehka pomoučený
vál a hněťte asi dalších 5 minut v rukou.
Hotové těsto vložte do velké vymazané mísy,
zakryjte a nechte na teplém místě vykynout.
Poté znovu na pomoučeném vále prohněťte,
dokud nebude těsto hladké a elastické.
Vytvarujte těsto do požadovaného tvaru
a pečte v předehřáté troubě.

Rychlé sušenky
Vložte nůž pro hnětení do misky. Rozehřáté
ingredience vložte do misky, dále vložte
tekuté ingredience a nakonec sypké
ingredience. Tlačítkem PULSE zpracovávejte,
dokud se všechny ingredience řádně
nespojí. Pokud je třeba, přerušte proces
přípravy, vypněte spotřebič, sejměte
víko a setřete vnitřní stěny misky. Znovu
nasaďte víko a pokračujte v přípravě. Pozor nezpracovávejte těsto příliš dlouho. Přidejte
sušené ovoce, ořechy apod. otvorem ve
velkém přítlaku po vyjmutí malého přítlaku.
Tlačítkem PULSE zpracovávejte, dokud se
všechny ingredience řádně nespojí.

STROUHÁNÍ A KRÁJENÍ
S OBOUSTRANÝM DISKEM NA KRÁJENÍ

Těsto na sušenky
Do misky vložte nůž na hnětení (nebo
můžete použít i dvojitý sekací nůž). Do misky
vložte změklé máslo a cukr. Stiskněte tlačítko
START/PAUSE, dokud nebude směs lehce
krémová. Zatímco je motor v chodu, přidejte
vejce, jedno po druhém, otvorem ve velkém
přítlaku po vyjmutí malého přítlaku. Každé
vejce nechte řádně zapracovat do těsta.
Do misky vložte sypké ingredience
a tlačítkem PULSE zpracovávejte, dokud se
všechny ingredience řádně nespojí. Přidejte
sušené ovoce, ořechy apod. otvorem ve
velkém přítlaku po vyjmutí malého přítlaku.
Tlačítkem PULSE zpracovávejte, dokud se
všechny ingredience řádně nespojí.

Nejprve si připravte ovoce a zeleninu. Tyto
omyjte a oloupejte podle potřeby.
Dále nakrájejte potraviny na požadovanou
velikost (ne delší než 14 cm). Potraviny
můžete krájet po délce i po šířce.
Pokud se potraviny svou velikostí vejdou do
plnicího otvoru, ořízněte jen konec, kterým
se bude krájet.
Oboustranný disk na krájení
1. Na nástavec nasaďte disk hrubou nebo
jemnou stranou nahoru.
2. Připravte si potraviny podle kategorie
nebo receptu.
Jemného nebo hrubého krájení dosáhnete
podle strany, která po nasazení na nástavec
bude směřovat nahoru. Hrubé (větší otvoru)
jsou určeny pro hrubé krájení, jemné (menší
otvory) jsou určeny pro jemné krájení. Opatrně
manipulujte s diskem a na nástavec nasaďte
tou příslušnou stranou směřující nahoru.

OVLÁDÁNÍ VAŠEHO KUCHYŇSKÉHO ROBOTA FP 8010
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Sýr
Dbejte zvýšené opatrnosti při krájení sýra
v kuchyňském robotu. Při krájení sýra, jako
je mozzarella nebo bocconcini, ho nechte
trochu zamrazit. Bude pevnější a nebude se
lepit na nože. Při krájení tvrdých sýrů, např.
parmazán, se nejprve ujistěte, že není příliš
tvrdý. V opačném případě by mohlo dojít
k poškození disku nebo nože. Sýr vhodný
pro krájení má takovou tvrdost, že ho ostrým
nožem ukrojíte. Při krájení kulatých sýrů,
např. mozzarella, ukrojte jeden konec a tímto
ukrojeným koncem vložte směrem dolů do
plnicího otvoru. Při krájení sýrů tvaru klínu
umístěte dva kusy na sebe tak, aby vytvořili
obdélník (úzký konec k širokému konci).
Strouhejte nebo krájejte.

KRÁJENÍ S DISKEM S NASTAVTELNOU
VÝŠKOU KRÁJENÍ

Disk s nastavitelnou výškou krájení je vhodný
pro krájení syrového ovoce a zeleniny na
potřebnou výšku řezu. Můžete nastavit výšku
řezu od 0,5 do 8 mm po 24 krocích.
Při zpracování většího množství dokáže
disk s nastavitelnou výškou krájení zkrátit
dobu přípravy a dosáhnout tak potřebných
výsledků v kratším čase. Výsledky závisí na
typu potravin a jejich umístění v plnicím
otvoru. Pro zpracování menších potravin
použijte otvor ve velkém přítlaku po vyjmutí
malého přítlaku. Pro nastavení výšky krájení
podržte jednou rukou disk za vnější okraj
a otočte regulátorem nastavení na spodní

straně disku do požadované šířky. Šipky značí
výšku nastaveného nože.
POZNÁMKA:
Výška řezu se můžete mírně lišit
v závislosti na zpracovávaných
potravinách v plnicím otvoru.
Nepřeplňujte plnicí otvor před krájením.
Pokud je plnicí otvor přeplněn, přítlak
nebude možné nasadit a spotřebič se
nezapne. Na přítlaku je vyznačena ryska
maxima (CHUTE FILL MAX).
Nastavení výšky
1. Na nástavec nasaďte disk s nastavitelnou
výškou krájení.
2. Připravte si potraviny podle kategorie
nebo receptu.
3. Do plnicího otvoru vložte potraviny
stejné kategorie. Pro zpracování menších
potravin použijte otvor ve velkém
přítlaku po vyjmutí malého přítlaku.
Potraviny by měly být umístěny v plnicím
otvoru volně, ne moc ztuha, aby byl
zajištěn hladký a snadný pohyb směrem
dolů při tlačení přítlaku plnicím otvorem.
4. Stiskněte tlačítko START/PAUSE
a současně tlačte přítlak směrem dolů
plnícím otvorem. Nikdy nepoužívejte
k protlačování potravin příliš velkou
sílu, jelikož byste mohli poškodit disk.
K protlačování měkkých potravin, např.
rajčata nebo banány, přítlak tlačte jemně;
k protlačování pevnějších potravin, např.
brambory nebo jablka, přítlak tlačte
silněji; a k protlačování tvrdých potravin,
např. parmazán nebo sálám, přítlak tlačte
pevně, nicméně ne tolik, aby se disk
nepoškodil.
5. Proces opakujte, dokud nebudou
všechny potřebné potraviny nakrájeny.

VAROVÁNÍ:
DISK S NASTAVITELNOU VÝŠKOU KRÁJENÍ JE VELMI OSTRÝ. BUĎTE VELMI
OPATRNÍ PŘI MANIPULACI S DISKEM.
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Kulaté ovoce a zelenina

Dlouhé ovoce a zelenina

Ovoce a zeleninu omyjte a oloupejte podle
potřeby, odstraňte semínka, jádřince a pecky.
U menších kusů ovoce nebo zeleniny (např.
kivi, rajčata apod.) odřízněte jeden konec
a oříznutou stranu položte na dno plnicího
otvoru. Velké kusy ovoce a zeleniny (např.
jablka apod.) rozpulte nebo nakrájejte na
menší kousky, aby se vešly do plnicího
otvoru. Plnicí otvor naplňte ovocem
a zeleninou a nakrájejte.

Nejprve si připravte ovoce a zeleninu. Tyto
omyjte a oloupejte podle potřeby. Nakrájejte
ovoce a zeleninu, aby se kousky vešly do
plnicího otvoru (na délku 9 cm, na šířku
14 cm). Pokud se potraviny vejdou do
plnicího otvoru bez nutnosti krájení,
odříznete jeden konec a oříznutou stranu
položte na dno plnicího otvoru. Potraviny
můžete umístit po délce nebo po šířce.
Vložte přítlak a nakrájejte potraviny.
Úzké potraviny, jako jsou mrkve nebo cukety,
je možné vkládat otvorem ve velkém přítlaku
po vyjmutí malého přítlaku.

Rajčata v plnicím otvoru

Nakrájená rajčata

Cukety v plnicím otvoru

Jablka v plnicím otvoru

Nakrájené cukety

Nakrájená jablka

VAROVÁNÍ:
PŘI KRÁJENÍ NEBO STROUHÁNÍ VŽDY POUŽÍVEJTE DODÁVANÝ PŘÍTLAK PRO
PROTLAČOVÁNÍ POTRAVIN SKRZ PLNICÍ OTVOR. NIKDY NEPOUŽÍVEJTE PRSTY,
NOŽE NEBO JINÉ NÁČINÍ K PROTLAČOVÁNÍ POTRAVIN SKRZ PLNICÍ OTVOR.
VŽDY VYČKEJTE, AŽ SE DISK NEBO NOŽE ZCELA ZASTAVÍ PŘED SEJMUTÍM VÍKA.
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Listová zelenina

Salámy a uzeniny

Zelí omyjte a oklepejte přebytečnou vodu.
Nakrájejte na kousky, aby se vešly do plnicího
otvoru. Salát rozeberte na jednotlivé listy,
omyjte a řádně osušte. Poté srolujte a vložte
vertikálně do plnicího otvoru. Strouhejte
nebo krájejte.

Nakrájejte potraviny na požadovanou
velikost (ne delší než 14 cm).
Vložte do plnícího otvoru a pomocí přítlaku
a disku nakrájejte.

POZNÁMKA:
Špenát není vhodný pro strouhání
nebo krájení. Špenát omyjte a osušte,
roztrhejte na kousky a poté rozsekejte
malým sekacím nožem nebo dvojitým
sekacím nožem.

Salám v plnicím otvoru

Nakrájený salám

Sádlo
Odstraňte kůži a nakrájejte na kousky, aby
se vešly do plnicího otvoru. Nechte kousky
trochu zmrznout. V opačném případě by
se nakrájené sádlo lepilo na nůž. Vložte do
plnicího otvoru. Nakrájejte.
Čokoláda
Salát v plnicím otvoru
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Nakrájený salát
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Rozlomte čokoládu na kousky.
Nechte řádně vychladnout, popř. na
chvilku zamrazit. Vložte do plnicího otvoru.
Nakrájejte.

POUŽITÍ MALÉ MISKY

DISK NA HRANOLKY

Malou misku vložte do velké misky. Malá
miska je vhodná pro zpracování menšího
množství potravin.
Při použití malé misky použijte i malý sekací
nůž, který nasadíte do středu, a budete moci
sekat, míchat a mixovat různé druhy potravin.
Malý sekací nůž nepoužívejte ve velké misce.
Jiná příslušenství vhodná pro použití v misce
nejsou vhodná pro použití v malé misce.

Disk na hranolky krájení nasaďte na nástavec
v misce a nakrájí potraviny na hrubší proužky.
S tímto diskem připravíte hranolky
z brambor, nebo z jiných potravin. Pokud
máte velké brambory, položte je delší stranou
na dno plnicího otvoru a získáte tak dlouhé
hranolky.
Lepších výsledků dosáhnete, pokud před
stisknutím tlačítka START/PAUSE přitlačíte
přítlak.

DISK NA JEMNÉ KRÁJENÍ

Disk na jemné krájení nasaďte na nástavec
v misce a nakrájí potraviny na jemné
proužky. S tímto diskem připravíte jemné
proužky mrkve, cukety, brambor a celeru
apod. Pro dlouhé proužky vložte potraviny
horizontálně do plnicího otvoru. Pro krátké
proužky použijte otvor ve velkém přítlaku po
vyjmutí malého přítlaku.

POZNÁMKA:
Při zpracování potravin se může
stát, že poslední kus nebude zcela
zpracován a uvízne v disku. Jedná se
o normální jev, jelikož disk bude v tu
chvíli nevyrovnaný. Abyste zabránili
vibracím, doporučujeme rychle
vyjmout přítlak, jakmile jsou potraviny
zpracovány. Vložte další potraviny
a proces opakujte.

U některých druhů potravin je třeba odstranit
i víko a vyjmout je misky. Vyjměte disk
z misky a odstraňte potraviny před dalším
zpracováním.

OVLÁDÁNÍ VAŠEHO KUCHYŇSKÉHO ROBOTA FP 8010
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Pro více informací o přípravě potravin a jejich zpracování se řiďte základními technikami.
U specifických receptů se řiďte informacemi v receptech.

POZNÁMKA:
Kuchyňský robot je velmi výkonný a v některých případech je doporučeno používat
tlačítko PULSE, aby se zabránilo nadměrnému zpracování potravin.

Potravina

Typ nože (pro hnětení/
QUAD/malý)

Nastavení disku
s nastavitelnou výškou
krájení

Avokádo

Quad nebo malý
Použití: Guacamolo

2-5

Chřest (vařený)

Quad nebo malý
Použití: Chřestový dip

Červená řepa
Brokolice (vařená)

Mrkev

Quad nebo malý
Použití: Zeleninová polévka

Květák (vařený)

Quad nebo malý
Použití: Květáková polévka

Celer

Quad nebo malý
Použití: Zeleninová polévka

Čili

Quad nebo malý
Použití: Dochucení

Lilek

Quad nebo malý
Použití: Příloha, polévka

Česnek

Quad nebo malý
Použití: Dochucení

Zázvor

Quad nebo malý
Použití: Dochucení

Bylinky

Quad nebo malý
Použití: Dochucení pesta

Pórek

Quad nebo malý
Použití: Vařený pro polévky

Salát
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2-5

Použití: Salát

Tenký 1-2, střední 2-3
Použití: Příloha

Použití: Salát

0-5

Použití: Salát

Quad
Použití: Brokolicová polévka

Zelí

Houby (syrové)

Doporučený typ disku

Tenký 1-2, střední 2-3
Použití: Salát

2-5
Použití: Grilovaný lilek

2-5
Použití: Zeleninová polévka
2-4
Použití: Salát

Quad nebo malý
Použití: Zeleninová polévka

4 -6 Použití Salát, zeleninová
polévka, houbová omáčka,
houbová polévka

Krájený nebo strouhaný
Použití: Příloha

Potravina

Typ nože (pro hnětení/
QUAD/malý)

Nastavení disku s
nastavitelnou výškou
krájení

Houby (vařené)

Quad
Použití: Houbová polévka

4 -6 Použití Salát, zeleninová
polévka, houbová omáčka,
houbová polévka

Cibule

Quad nebo malý
Použití: Polévky, omáčky

0-5
Použití: Salát

Petržel

Quad nebo malý
Použití: Zeleninová polévka

2-5
Použití: Zeleninové lasagne

Pastiňák (vařený)

Quad
Použití: Příloha

Hrášek (vařený)

Quad nebo malý
Použití: Příloha, dětské jídlo

Brambory

0,5 - 6
Použití: Pečené brambory

Sekání, jemné proužky,
krájení
Použití: Brambůrky

3-6
Použití: Dýňový salát

Krájení - hrubé nebo jemné
Použití: Salát

Brambory (vařené)

Quad nebo malý
Použití: Bramborová kaše,
bramborové těsto

Dýně

Quad nebo malý
Použití: Dýňová frittata

Dýně (vařená)

Quad nebo malý
3-6
Použití: Kaše z dýně, dýňová Použití: Dýňový salát
polévka, pečivo

Špenát

Quad nebo malý
Použití: Příloha

Špenát (vařený)

Quad nebo malý
Použití: Krémový špenát

Brukev

Quad nebo malý
Použití: Zeleninová polévka,
nákyp

Rajčata

Quad nebo malý
Použití: Salza

Cukety

Doporučený typ disku

2-5
Použití : sadviče, saláty,
apod.
3-6
Použití: Příloha, zapékané
pokrmy

Jablka

Quad nebo malý
Použití: Jablečná omáčka

2-5
Použití: Jablečné palačinky

Jablka (vařená)

Quad nebo malý
Použití: Jídlo pro miminka
a batolata

4-6
Použití: Ovocný salát

Banán

Quad nebo malý
Použití: Omáčky na dezerty

Bobulové ovoce

Quad nebo malý
Použití: Ovocný salát

Citrusové plody

Quad nebo malý
Použití: Ovocné želé

Krájení - hrubé nebo jemné
Použití: Salát, frittata

PŘEHLED FUNKCÍ
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Potravina

Typ nože (pro hnětení/
QUAD/malý)

Kůra z citrusového
ovoce
Sušené ovoce

Quad nebo malý Ovocné
želé
Quad nebo malý
Použití: Ovocný salát,
omáčky na dezerty
Quad nebo malý
Použití: Ovocný salát,
omáčky na dezerty
Quad nebo malý
Použití: Ovocný salát,
omáčky na dezerty
Quad nebo malý
Ovocný salát

Kivi

Mango

Meloun
(Medový,
cantaloupe)
Hruška

Nastavení disku
s nastavitelnou výškou
krájení

4-6
Použití: Ozdoba dezertů

Quad nebo malý
4-6
Ovocný salát
Použití: Hrušková koláč
Hruška (vařená)
Quad nebo malý
Jídlo pro miminka a batolata
Ananas
Quad nebo malý
Ovocný salát
Peckovité ovoce
Quad nebo malý
(meruňky,
Použití: Ovocný salát,
nektarinky, broskve, omáčky na dezerty
švestky apod.)
Jahody
Quad nebo malý
Použití: Ovocný salát,
omáčky na dezerty
Těsta
Nůž na hnětení
Použití: Koláče, palačinky
Strouhanka

Krémový sýr
Těsta

Krájení - hrubé nebo jemné
Použití: Strouhaný sýr na
pizzu
Krájení - hrubé nebo jemné
Použití: Ozdoba dezertů

Quad nebo malý
Použití: Čokoládové dezerty
Quad nebo malý
Použití: Dipy, sýrové koláče
Nůž na hnětení
Použití: Těsta, chléb apod.

Vaječné bílky
s funkcí PULSE
Vejce (na tvrdo)
Vejce (celá nebo
žloutky) s funkcí
PULE
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Šlehání
Použití: koláče, muffiny,
palačinky

Quad nebo malý
Použití: Nádivky, vysypání
plechu

Sýr

Čokoláda

Doporučený typ disku

Šlehání
Použití: Vaječný sníh (ne pro
vaječné pusinky např.)
Quad nebo malý
Sendviče

2-5
Použití: sendviče
Šlehání
Použití: Majonéza

Potravina

Typ nože (pro hnětení/
QUAD/malý)

Nastavení disku
s nastavitelnou výškou
krájení

Smetana s
tlačítkem PULSE

Šlehání
Použití: doporučuje se
tlačítko PULSE, aby se
zabránilo nadměrnému
zpracování.

Mléčné koktejly
a smoothies

Quad
Použití: doporučuje se
tlačítko PULSE

Maso (syrové)
s funkcí PULSE

Quad
Použití: Karbanátky, sekaná

Maso (vařené)
s funkcí PULSE

Quad
Použití: Sendviče, paštiky,
dětské jídlo

Salámy a jiné
uzeniny

Doporučený typ disku

1-6
Použití: Sendviče, antipasto,
pizza apod.

PŘEHLED FUNKCÍ
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TIPY NA ZPRACOVÁNÍ POTRAVIN

•

•

•

•

•

•

•

•
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Neplňte misku potravinami nad rysku
maxima pro tekutiny. Do misky nejprve
vložte sypké potraviny a poté tekutiny.
Na misce jsou vyznačeny dvě rysky
maxima pro tekutiny – MAX THICK
LIQUID (pro husté tekutiny, např. polévky
nebo omáčky) a MAX THIN LIQUID (pro
vodnaté tekutiny, např. vývary nebo
mléčné koktejly).
Abyste zabránili nadměrnému zpracování
potravin, pravidelně kontrolujte
zpracovávané potraviny. V některých
případech můžete použít tlačítko
PULSE pro krátké a efektivní zpracování
potravin. Pro setření potravin ze stěn
misky použijte dodávanou stěrku. Tím
také zajistíte rovnoměrné zpracování
potravin.
Pokud budete zpracovávat ovoce do
těsta, obalte ovoce trochou mouky, aby
se ovoce nelepilo na nože.
Na strouhanku použijte starší nebo tvrdší
pečivo. Čerstvé pečivo by se lepilo na
nože.
Po zpracování některých potravin
přidejte trochu tekutiny pro zjemnění
směsi.

PŘEHLED FUNKCÍ

•
•

•

•

•

•

Tekutiny přidávejte otvorem po vyjmutí
malého přítlaku.
U burákového másla se po určitém čase
může oddělit tekutá složka od pevné.
Před použitím máslo řádně promíchejte.
Není třeba vyjmout ingredience, pokud
jejich množství nepřesáhlo rysku maxima.
Pokud budete zpracovávat sypké a tekuté
potraviny, směs se lépe zpracuje, pokud
nejprve do misky přidáte sypké potraviny
a poté tekutiny.
V kuchyňském robotu můžete šlehat
i vaječné bílky. Minimální množství je
6 bílků při použití šlehacího disku
a tlačítka PULSE.
Vaječné bílky na sladký sníh, např. pro
přípravu sněhových pusinek, je třeba
zpracovávat delší dobu, aby se vaječné
bílky zcela spojily s cukrem a sníh byl
řádně nadýchaný. Použijte šlehací disk.
Před krájením nebo sekáním očistěte
potraviny a v potřebné délce vložte do
plnicího otvoru. Nepřeplňujte plnicí otvor
nad rysku maxima.
Před krájením nebo sekáním potravin
s měkkou strukturou (např. maso) nechte
takové potraviny částečně zmrazit.

PÉČE A ÚDRŽBA
Po dokončení přípravy vypněte spotřebič
tlačítkem POWER/OFF a odpojte přívodní
kabel ze síťové zásuvky.
Základna motoru
Otřete základnu motoru čistou zlehka
navlhčenou měkkou houbičkou. Otřete
dosucha.
Miska, víko a přítlaky
Omyjte misku, víko i přítlaky v teplé vodě
s trochou kuchyňského přípravku na mytí
nádobí. K mytí nepoužívejte drátěnky ani
houbičky s drátěnkou, jelikož tyto by mohly
poškrábat plastový povrch. Plastové části
mohou být občas myty v myčce nádobí,
nicméně pouze v horní přihrádce na šetrný
program. Nevystavujte tyto části pravidelně
příliš horké vodě nebo drsným čisticím
prostředkům, jelikož tyto by mohly poškodit
povrch a zkrátit jejich životnost.

Odstranění usazenin, agresivních skvrn
a pachů
Silně aromatické potraviny, jako je například
česnek, ryba a některé druhy zeleniny,
například mrkev, mohou zanechat nežádoucí
zápach nebo zabarvit misku a víko. Pro
odstranění zápachu nebo zabarvení ponořte
misku a víko na 5 minut do teplé vody
s ½ šálku citrónové šťávy. Potom je umyjte
jemným kuchyňským saponátem a teplou
vodou, opláchněte a důkladně osušte.

ULOŽENÍ
•
•
•

POZNÁMKA:
Přítlaky nikdy nevkládejte do myčky
nádobí, jelikož vysoká teplota by je
mohla zdeformovat.
•
Nůž s dvojitou čepelí, hnětací nůž a disky
Omyjte nůž s dvojitou čepelí, hnětací nůž
a disky v teplé vodě s trochou kuchyňského
přípravku na mytí nádobí. K odstranění
zbytků potravin použijte dodávaný čisticí
kartáč. Konec rukojeti je vybaven škrabkou
pro odstranění zbytků potravin. Abyste
zabránili náhodnému zranění, nenechávejte
nože a disky namočené ve vodě. Nože i disky
je možné mýt i v myčce nádobí.
POZNÁMKA:
Nůž s dvojitou čepelí je možné vložit
do jeho ochranného obalu před
vložením do myčky nádobí, aby byla
zajištěna jeho maximální bezpečnost.

•
•

•

Ujistěte se, že jste stiskli tlačítko POWER/
OFF a přívodní kabel jste vytáhli ze síťové
zásuvky.
Zkontrolujte, že jsou všechny části
spotřebiče čisté a suché.
Při manipulaci s nožem s dvojitou čepelí
držte nůž za hřídel. Nůž s dvojitou čepelí
i mini nůž mohou být uloženy v úložném
boxu. Pro větší bezpečnost doporučujeme
na nůž s dvojitou čepelí nasadit ochranný
obal a poté následně uložit do úložného
boxu. Malou misku je možné vložit do
misky, pokud nebudete spotřebič používat.
Víko nasaďte na misku, ale nezajišťujte ji
jako při zpracování.
Velký přítlak s vloženým malým přítlakem
zasuňte do plnicího otvoru.
Nedoporučujeme skladovat spotřebič se
zajištěnou mísou a víkem, jelikož náhodné
zatížení by mohlo poškodit spínače na
motorové základně nebo misce.
Veškeré příslušenství (nože, disky,
nástavce apod.) vložte do úložného
boxu a ten uložte mimo dosah dětí.
Nedoporučujeme skladovat disky
v zásuvce s ostatním náčiním.
POZNÁMKA:
Velký disky na strouhání musí být
umístěn v zadní části úložného disku.

PÉČE A ÚDRŽBA
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POZNÁMKA:
Úložný box je možné umístit i
vertikálně na své zadní části. Ujistěte
však, že je řádně zajištěn.
•
•

Uložte spotřebič na dobře větrané
a přístupné místo ve vaší kuchyni.
Na spotřebiči neskladujte žádné
předměty.

VAROVÁNÍ:
NOŽE I DISKY JSOU VELMI OSTRÉ. PŘI MANIPULACI BUĎTE VELMI OPATRNÍ.
NEPONOŘUJTE ZÁKLADNU MOTORU, PŘÍVODNÍ KABEL, ZÁSTRČKU DO VODY ANI
JINÉ TEKUTINY.
NEDOPORUČUJEME SKLADOVAT SPOTŘEBIČ SE ZAJIŠTĚNOU MÍSOU A VÍKEM,
JELIKOŽ NÁHODNÉ ZATÍŽENÍ BY MOHLO POŠKODIT SPÍNAČE NA MOTOROVÉ
ZÁKLADNĚ NEBO MISCE.
ŽÁDNOU ČÁST SPOTŘEBIČE NEVKLÁDEJTE DO MYČKY NÁDOBÍ.
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ODSTRAŇOVÁNÍ PROBLÉMŮ
Problém
Potraviny nejsou
rovnoměrně
zpracovány.

Řešení
•
•

Potraviny je třeba nakrájet na stejně veliké kousky (cca 2,5 cm)
před jejich zpracováním.
Potraviny zpracovávejte po dávkách, aby bylo zajištěno
rovnoměrné zpracování.

Nakrájené plátky
nejsou stejně
široké.

•

Vložte potraviny do plnicího otvoru. Přítlak nasaďte na vložené
potraviny, zapněte přístroj a rovnoměrně tlačte přítlak plnicím
otvorem.

Potraviny se
v plnicím otvoru
přetáčejí.

•

Plnicí otvor je určen pro zpracování většího množství potravin.
Pokud budete zpracovávat menší množství, použijte otvor po
vyjmutí malého přítlaku.

•

Vždy odstraňte zbytky potravin před zpracováním dalších
potravin.

•

Jedná se o normální jev. Malé kousky mohou zůstat
nezpracované na disku.

•

Množství těsta přesáhlo maximální kapacitu. Rozdělte těsto na
několik dávek a zpracovávejte postupně.
Těsto může být příliš vlhké (viz níže). Jakmile se otáčky
opět zrychlí, pokračujte ve zpracování. V opačném případě
přidejte mouku, lžíci po lžíci, dokud se otáčky opět nezrychlí.
Zpracovávejte, dokud nebude konzistence těsta správně
připravená.

Disk na krájení
Po zpracování
zůstali na disku
zbytky potravin.

Při přípravě
těsta dochází ke
zpomalení otáček.

•

Při použití nože
s dvojitou čepelí
dochází ke
zpomalení otáček.

•
•
•

Motor se nespustí.

•

•

Množství zpracovaný potravin přesáhlo maximální kapacitu.
Rozdělte množství na několik dávek a zpracovávejte postupně.
Při sekání masa dosáhnete lepších výsledků, pokud odstranění
přebytečný tuk.
Bezpečnostní pojistka, kterou je vybaven motor spotřebiče,
nespustí motor, dokud nebude spotřebič správně a řádně
sestaven. Ujistěte se, že jsou miska, víko a velký přítlak správně
usazeny na svém místě.
Pokud výše uvedené řešení je v pořádku, zkontrolujte, zda
množství potravin v plnicím otvoru nepřesáhlo rysku maxima
(CHUTE FILL MAX).
Zkontrolujte, zda je zástrčka přívodního kabelu zapojena
v síťové zásuvce a ta je pod napětím.

ODSTRAŇOVÁNÍ PROBLÉMŮ
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Problém
Spotřebič se
během zpracování
vypnul.

Během přípravy
dochází ke
zpomalení otáček.

Řešení
•
•

Víko se náhle uvolnilo. Ujistěte se, že je správně zajištěno.
Pokud dojde k přetížení motoru, na LCD displeji se rozbliká
ikona přetížení. Stiskněte tlačítko POWER/OFF, vypněte
spotřebič a vytáhněte přívodní kabel ze síťové zásuvky. Nechte
spotřebič vychladnout 20 – 30 minut před opětovným použitím.

•

Jedná se o normální jev při zpracování některých potravin (např.
krájení nebo sekání sýru). Přeskládejte potraviny v plnicím
otvoru a dále zpracovávejte.
Maximální množství bylo přesáhnuto. Rozdělte množství na
několik dávek a zpracovávejte postupně.

•
•

Spotřebič se
během zpracování
třese / pohybuje
se.

•

•

Před hnětení těsta nejprve do misky vložte sypké potraviny
a poté během hnětení přidávejte tekutiny. Tyto přidávejte
po dávkách, kde každou dávku necháte řádně zpracovat.
Pokud omylem přidáte více tekutin, vyčkejte, až budou zcela
zpracována. Poté přidávejte pomalu další tekutiny (nevypínejte
spotřebič). Tekutiny přidávejte otvorem ve velkém přítlaku po
vyjmutí malého přítlaku. Tekutiny v žádném případě nelijte do
misky jako první.

•

Rozdělte těsto na 2 nebo 3 kusy a rozložte je rovnoměrně
v misce. Zpracovávejte cca 10 sekund, nebo dokud nebude
těsto jednotné a hladké.

•

Zatímco je spotřebič v provozu, přidejte tekutiny. Tekutiny
přidávejte otvorem ve velkém přítlaku po vyjmutí malého
přítlaku. Přidávejte lžíci po lžíci a každou lžíci nechte řádně
zpracovat. Jakmile má těsto správnou konzistenci, přestaňte
přidávat tekutiny.

•

Zatímco je spotřebič v provozu, přidejte mouku. Mouku
přidávejte otvorem ve velkém přítlaku po vyjmutí malého
přítlaku. Přidávejte lžíci po lžíci a každou lžíci nechte řádně
zpracovat. Jakmile má těsto správnou konzistenci, přestaňte
přidávat mouku.

Ingredience těsta
nejsou řádně
zpracovány.

Těsto je příliš
tuhé.

Těsto je příliš
suché.

Těsto je příliš
tekuté.
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Ujistěte se, že gumové nohy na spodní části základny motoru
jsou čisté a suché. Také se ujistěte, že maximální množství
nebylo přesáhnuto.
Jedná se o normální jev při zpracování některých potravin (např.
krájení nebo sekání sýru). Přeskládejte potraviny v plnicím
otvoru a dále zpracovávejte.

2012
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Recepty
R1

OBSAH
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Recepty
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R2

RECEPTY
HUMMUS
asi 1 ½ šálku
425g konzerva cizrny, dobře scezené
2 stroužky česneku, oloupané
2 lžíce opečených sezamových semínek
2 lžíce smetany
2 lžíce citrónové šťávy
1 lžíce burákového másla
1 lžička kmínu
1. Použijte dvojitý sekací nůž.
2. Vložte všechny ingredience do misky.
Zpracovávejte dohladka.
3. Pomocí lžíce přendejte směs do
servírovací misky. Zakryjte a nechte
vychladnout před podáváním.
Podávejte vychlazené s arabským chlebem.

BABA GANOUSH
asi 1 ½ šálku
500 g lilku, oloupený a nakrájený na kostky
1 lžička burákového másla
1
/3 šálku jogurtu
2 stroužky česneku, oloupané
½ šálku čerstvého koriandru
1 lžička kmínu
½ lžičky sezamového oleje
1 lžíce citrónové šťávy
1. Nakrájený lilek vložte na plech v jedné
vrstvě. Pečte v předehřáté troubě na
200°C péct asi 30 – 40 minut, dokud
nezměkne. Poté vyjměte z trouby
a nechte vychladnout.
2. Použijte dvojitý sekací nůž.
3. Vložte všechny ingredience do misky.
Zpracovávejte dohladka.

4. Pomocí lžíce přendejte směs do
servírovací misky. Zakryjte a nechte
vychladnout před podáváním.
Podávejte vychlazené s arabským chlebem.

GUACAMOLO
asi 4 šálky
3 veliká avokáda, oloupaná a vypeckovaná
1 červená cibule, oloupená a rozčtvrcená
2 lžíce limetkové nebo citrónové šťávy
1 lžíce sladké thajské čili omáčky
300 ml zakysané smetany
½ šálku lístků z čerstvého koriandru, volitelné
1. Použijte dvojitý sekací nůž.
2. Vložte všechny ingredience do misky.
Zpracovávejte dohladka.
3. Pomocí lžíce přendejte směs do
servírovací misky. Zakryjte a nechte
vychladnout před podáváním.
Podávejte s nakrájenou syrovou zeleninou nebo
kukuřičnými chipsy.

KRÉMOVÝ SALZA DIP
asi 2 šálky
250 g krémového sýru, měkký a nakrájený na
kostky
375g sklenice mexické salza omáčky
1. Použijte dvojitý sekací nůž.
2. Vložte všechny ingredience do misky.
Zpracovávejte dohladka.
3. Pomocí lžíce přendejte směs do
servírovací misky. Zakryjte a nechte
vychladnout před podáváním.
Podávejte s nakrájenou syrovou zeleninou,
krekry nebo kukuřičnými chipsy.

R3

RECEPTY

ANTIPASTO

GNOCCHI SE SÝROVOU OMÁČKOU

asi 4-6 porcí

asi 4 porce

2 ks sýru bocconcini (popř. mozarella)
125 g sýru parmezán
250 g italského salámu
2 pevná římská rajčata
1 tvrdá hruška
Olivy
Nakládané artyčoky
Nakládaná grilovaná zelenina (paprika,
cuketa, lilek)
Lístky bazalky
Olivový olej
Balzamický ocet

500 g brambor, oloupaných a rozčtvrcených
8 šálků / 2 l kuřecího vývaru
1 ½ šálku / 225 g hladké mouky
½ šálku / 75g hladké mouky
¼ lžičky kajenského pepře

1. Sýry bocconcini vložte do mrazáku,
dokud částečně nezmrznou (asi 30
minut).
2. Použijte disk na krájení.
3. Nakrájejte parmezán, vyjměte z misky
a uložte stranou.
4. Nakrájejte italský salám, vyjměte z misky
a uložte stranou.
5. Nakrájejte rajčata, vyjměte z misky
a uložte stranou.
6. Nakrájejte bocconcini, vyjměte z misky
a uložte stranou.
7. Před podáváním nakrájejte hrušku na
plátky. Pokud byste hrušku nakrájeli
s předstihem, zhnědla by.
8. Do středu talíře položte olivy, artyčoky,
grilovanou zeleninu, kolem středu pak
rozložte rajčata, sýr bocconcini a lístky
bazalky. Zakápněte olivovým olejem
a balzamickým octem. Nakonec vložte
salám, hrušky a posypte nakrájeným
parmezánem.

SÝROVÁ OMÁČKA
125 g švýcarského sýru
90g sýru parmezán
300 ml smetany
½ šálku zakysané smetany
2 lžíce nasekané pažitky
½ šálku / 125 ml bílého vína
Čerstvě namletý černý pepř
1. Uvařte brambory v kuřecím vývaru
doměkka. Sceďte a nechte vychladnout.
2. Použijte dvojitý sekací nůž.
3. Vložte brambory do misky. Zpracovávejte
dohladka. Postupně přidejte mouku,
dokud se nevytvoří těsto. Vyjměte těsto
s misky a na zlehka pomoučeném válu
chvilku hněťte rukama.
4. Rozdělte těsto na 4 kusy a vyválejte
z každého kusu váleček o průměru
2,5 cm. Nakrájejte podélně na asi 2cm
kousky. Pomocí pomoučené vidličky
zmáčkněte a vytvarujte gnocchi.
5. Ve velikém hrnci přiveďte k varu vodu.
Jakmile voda vře, vložte gnocchi a snižte
teplotu. Vařte, dokud gnocchi nevyplavou
na hladinu, cca 2 – 3 minuty. Pomocí sítka
nebo naběračky vyjměte hotové gnocchi.
Nechte okapat a uložte na teplé místo,
aby před podáváním nevychladli.

POZNÁMKA:
Abyste dosáhli rovnoměrného
nakrájení, postupujte podle tabulky
v přední části návodu.

RECEPTY

R4

6. Pro přípravu sýrové omáčky použijte
oboustranný disk na krájení a nakrájejte
najemno švýcarský sýr a parmezán.
V hrnci smíchejte všechny ingredience
a na středním plameni za pravidelného
míchání nechte sýr rozpustit a omáčku
zhoustnout.
7. Gnocchi zalijte sýrovou omáčkou
a okamžitě podávejte.
Podávejte toto jídlo jako předkrm nebo lehký
hlavní chod.

ZELENINOVÁ FRITTATA
asi 4-6 porcí
2 středně veliké brambory, oloupané
400 g sladkých brambor, oloupané
400 g dýně, oloupané
2 středně veliké mrkve, oloupené a očištěné
1 pórek, očištěný
3 cukety, očištěné
150 g švýcarského sýru
½ šálku / 75g hladké mouky
Čerstvé namletý černý pepř, volitelné
3 vejce, zlehka našlehané
¾ šálku / 190 ml mléka
1. Použijte disk na krájení, hrubou stranu.
2. Nakrájejte brambory, dýni na stejně velké
kostky, aby se vešly do plnicího otvoru.
3. Nakrájejte brambory, dýni, mrkev, pórek
a cukety. Nakrájenou zeleninu vyjměte
z misky. Nakrájejte sýr.
4. Smíchejte sýr s moukou a nakrájenou
zeleninou a podle potřeby okořeňte.
5. Smíchejte vejce s mlékem a nalijte do
směsi zeleniny. Připravenou směs nalijte
do pečící formy a pečte v předehřáté
troubě na 200°C asi 20 – 30 minut, dokud
nebude mít zlatou kůrku.
Podávejte se salátem, jako předkrm nebo jako
lehký hlavní chod.
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DÝŇOVÁ POLÉVKA
asi 1 ½ l
1 pórek, očištěný
2cm kousek čerstvého zázvoru, oloupený
1 lžíce másla nebo oleje
1 lžička mletého kmínu
500 g dýně, oloupané a nakrájené na kousky
1 středně veliký brambor, oloupený
a nakrájené na kousky
3 šálky / 750 ml kuřecího vývaru
1
/3 šálku zakysané smetany, na ozdobu
Nasekaná pažitka, na ozdobu
1. Použijte disk s nastavitelnou výškou
krájení a nakrájejte pórek a zázvor.
2. Na veliké pánvi rozehřejte máslo nebo
olej, přidejte nakrájený pórek nebo
zázvor, smažte do změknutí a poté
přidejte kmín. Přidejte kostky dýně,
brambor a kuřecí vývar, zakryjte a vařte
do změknutí. Sejměte z plotýnky
a nechte vychladnout.
3. Použijte dvojitý sekací nůž.
4. Polovinu vychladlého polotovaru
vložte do misky. Mixujte, dokud
nebude směs hladká. Vyjměte a odložte
stranou. Opakujte proces se zbývajícím
množstvím. Vraťte rozmixovanou směs
do hrnce a nechte prohřát.
Podávejte teplou dýňovou polévku ozdobenou
1 lžící zakysané smetany a posypané pažitkou.
POZNÁMKA:
Při přípravě polévky vždy nechte horké
ingredience vychladnout cca 30 minut
před vložením do misky robota.

HRÁŠKOVÁ POLÉVKA SE ŠUNKOU

BRAMBOROVÁ POLÉVKA S PÓRKEM

asi 2 l

asi 2 l

500 g vyloupaného hrášku
1 cibule, oloupená a rozčtvrcená
2 mrkve, oloupané, očištěné a nakrájené
1 petržel, oloupaná
1 lžíce olivového oleje
1 šunka s kostí (cca 1 kg)
8 šálků / 2 l vody

2 pórky, očištěné a omyté
2 lžíce másla
2 stroužky česneku, oloupané a rozdrcené
750 g brambor, oloupené a nakrájené na
kostky
1 šálek / 250 ml kuřecího vývaru
1 šálek zakysané smetany
Sůl a pepř, volitelné
Nasekaná pažitka, na ozdobu

1. Hrášek namočte do studené vody přes
noc, postupujte podle instrukcí na obalu.
Poté sceďte.
2. Použijte disk s nastavitelnou výškou
krájení a nakrájejte cibuli, mrkev
a petržel.
3. Ve velkém hrnci rozehřejte olej, přidejte
cibuli, mrkev a petržel a smažte
dozlatova. Přidejte hrášek, šunku s kostí
a vodu. Zakryjte a přiveďte k varu. Poté
snižte teplotu a za občasného míchání
vařte asi 2 hodiny.
4. Nechte polotovar vychladnout asi
30 minut. Vyjměte šunku s kostí a
odřezejte maso od kosti. Maso nakrájejte
na kousky a odložte stranou.
5. Použijte dvojitý sekací nůž.
6. Polovinu vychladlého polotovaru
vložte do misky. Mixujte, dokud
nebude směs hladká. Vyjměte a odložte
stranou. Opakujte proces se zbývajícím
množstvím.
7. Přendejte polévku do hrnce i se šunkou
a nechte prohřát.

1. Použijte disk s nastavitelnou výškou
krájení a nakrájejte pórek.
2. Ve velkém hrnci rozehřejte máslo,
přidejte pórek a česnek a smažte asi
3 - 4 minuty do změknutí. Přidejte
brambory a vývar. Zakryjte a přiveďte
k varu. Poté snižte teplotu a za
občasného míchání vařte doměkka.
Nechte vychladnout.
3. Použijte dvojitý sekací nůž.
4. Polovinu vychladlého polotovaru
vložte do misky. Mixujte, dokud
nebude směs hladká. Vyjměte a odložte
stranou. Opakujte proces se zbývajícím
množstvím.
5. Přendejte polévku do hrnce, přidejte
zakysanou smetanu, okořeňte a ohřejte
před podáváním.
Podávejte teplé ozdobené nasekanou pažitkou.

Podávejte teplé s opékanými kostkami chleba.
POZNÁMKA:
Při zpracování polévky zajistěte, aby
množství nepřekročilo rysku maxima
vyznačené na misce.

RECEPTY
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PÁLIVÁ RAJČATOVÁ POLÉVKA

ZELENINOVÁ POLÉVKA

asi 1 ½ l

asi 2 ½ l

1 kg rajčat (např. římských), rozpůlených
2 červené cibule, oloupené a rozčtvrcené
2 stroužky česneku, oloupané
½ šálku lístků bazalky
2 malé červené čili papričky, očištěné, bez
jadýrek
2 lžíce olivového oleje
2 šálky / 500 ml kuřecího vývaru
2 lžíce balzamického octa
½ šálku zakysané smetany
Sůl a pepř, volitelné
Lístky bazalky, na ozdobu

1 červená cibule, oloupená a rozčtvrcená
4 řapíkaté celery, očištěné a nakrájené
4 mrkve, oloupané, očištěné a nakrájené
2 petržele, oloupané, očištěné a nakrájené
3 lžíce másla
2 lžíce olivového oleje
3
/4 šálku mixu čočky a ječmene
8 šálků / 2 l kuřecího vývaru
440 g konzervovaných oloupaných rajčat,
nakrájené
Sůl a pepř, volitelné
Nasekaná petrželka, na ozdobu

1. Použijte dvojitý sekací nůž.
2. Do misky vložte rajčata, cibuli,
česnek, lístky bazalky a čili papričky.
Zpracovávejte pomocí tlačítka PULSE,
dokud nebudou ingredience řádně
nasekané.
3. Ve velkém hrnci rozehřejte olej, přidejte
nasekané ingredience a smažte asi
2 - 4 minuty do změknutí. Přidejte kuřecí
vývar a ocet. Zakryjte a přiveďte k varu.
Poté snižte teplotu a za občasného
míchání vařte asi 30 minut. Nechte
vychladnout.
4. Polovinu vychladlého polotovaru
vložte do misky. Mixujte, dokud
nebude směs hladká. Vyjměte a odložte
stranou. Opakujte proces se zbývajícím
množstvím.
5. Přendejte polévku do hrnce, přidejte
zakysanou smetanu, okořeňte a ohřejte
před podáváním.

1. Použijte dvojitý sekací nůž.
2. Do misky vložte cibuli, celer, mrkev
a petržel. Pomocí tlačítka PULSE
nasekejte na jemno.
3. Ve velkém hrnci rozehřejte olej, přidejte
nasekané ingredience a smažte asi
3 - 4 minuty. Přidejte vývar a rajčata.
Zakryjte a přiveďte k varu. Poté snižte
teplotu a za občasného míchání vařte
doměkka. Dochuťte podle potřeby.

Podávejte teplé ozdobené bazalkou.
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Podávejte teplé ozdobené nasekanou
petrželkou.

ZAPEČENÁ UZENÁ RYBA
asi 4-6 porcí

SLANÉ RYBÍ KOLÁČKY NA THAJSKÝ
ZPŮSOB
asi 24 kousků

500 g uzené ryby
2 bobkové listy
2 lžičky pepře v celku
3 plátky citrónu
1 červená cibule, oloupená a rozčtvrcená
1 kousek citrónové kůry, nasekané
1 malá červená čili paprička, bez semínek
½ šálku petrželky
2 lžíce opečených piniových oříšků
4 vejce
4 lžíce másla, rozehřátého
1 lžička kari pasty
1 lžička mletého kmínu
1 šálek zakysané smetany
3 šálky dlouhozrnné rýže
1. Do mělké pánve vložte rybu, bobkový
list, pepř a plátky citrónu a vodu tak,
aby zakryla rybu. Zakryjte a přiveďte
k varu. Poté snižte teplotu a duste asi
8 - 10 minut, dokud nebude ryba měkká.
Vyjměte rybu a osušte. Vylijte vodu
a bobkový list, pepř a plátky citrónu
vyhoďte do koše.
2. Použijte dvojitý sekací nůž.
3. Z ryby odstraňte kosti.
4. Do misky vložte cibuli, citrónovou kůru,
čili papričku, petrželku a piniové oříšky.
Nasekejte na jemno. Přidejte vejce, máslo,
kari pastu, kmín, zakysanou smetanu,
rýži a rybu. Zpracovávejte, dokud se
ingredience nespojí.
5. Pomocí lžíce přendejte směs do zapékací
misky. Zapékací mísu vložte do větší
zapékací mísy, do které nalijte vodu, aby
zakrývala cca polovinu mísy. Pečte v
předehřáté troubě na 180°C po dobu 30 40 minut dozlatova. Poté vyjměte
z trouby a nechte vychladnout.
Podávejte se sezónním salátem.

8 zelený fazolí
1 malá cibule, oloupená a rozčtvrcená
2 stroužky česneku, oloupané
2 silné plátky oloupeného zázvoru
2 červené čili papričky, očištěné
2cm kousek citrónové kůry
6 lístků z citrónovníku, nasekané
1
/4 hrsti koriandru, nasekaný nahrubo
300 g bílé ryby bez kostí, nakrájená na kostky
1 vejce
2 lžíce vody
1 lžíce rybí omáčky
Olej na smažení

OKURKOVÁ OMÁČKA
1

/3 šálku teplého medu
1 lžíce citrónové šťávy
1 lžíce na jemno nasekané okurky
1. Použijte disk s nastavitelnou výškou
krájení.
2. Fazole vložte do plnicího otvoru
vertikálně a nakrájejte. Vyjměte fazole
z misky.
3. Použijte dvojitý sekací nůž. Do misky
vložte cibuli, česnek, zázvor, čili,
citrónovou trávu, lístky citrónovníku
a koriandr. Zpracujte v pastu. Přidejte rybu,
vejce, vodu a rybí omáčku a tlačítkem
PULSE zpracujte do hladké směsi.
4. Vyjměte směs z misky a přimíchejte
fazolky. Vytvarujte asi 24 bochánků.
5. Ve velké pánvi rozehřejte olej a pečte rybí
bochánky na středním plameni asi
5 minut z každé strany dozlatova.
6. Pro přípravu okurkové omáčky smíchejte
všechny ingredience.
Podávejte teplé rybí slané koláče s okurkovou
omáčkou.

RECEPTY
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BURÁKOVÉ MASOVÉ KULIČKY

KŘUPAVÉ TĚSTÍČKO NA RYBY

asi 30 kousků

těsto na obalení cca 1 kg rybích filet

3 plátky staršího chleba, bez kůrky
500 g kuřecích nebo vepřových plátků,
nakrájených na kostky
1 cibule, oloupená a rozčtvrcená
½ šálku oloupaných buráků
2 stroužky česneku, oloupané
1 hrst koriandru, nasekaný nahrubo
1 vejce
Kukuřičná mouka na obalení
Burákový olej na smažení
Buráková Satay omáčka (viz recept dále
v návodu)

1 vejce
¾ šálku / 190 ml vody
¾ šálku / 190 ml mléka
2 lžíce octa
1 ½ šálku / 225 g hladké mouky
½ šálku / 75 g hladké mouky
špetka soli

1. Použijte dvojitý sekací nůž.
2. Z chleba nastrouhejte strouhanku.
Vyjměte z misky a uložte stranou.
3. Do misky vložte maso, cibuli, buráky,
česnek a koriandr.
Zpracovávejte pomocí tlačítka PULSE,
dokud nebudou ingredience řádně
nasekané.
4. Zatímco je motor v chodu, přidejte vejce
otvorem ve velkém přítlaku po vyjmutí
malého přítlaku a pomocí tlačítka PULSE
zpracovávejte, dokud se vejce řádně
nespojí.
5. Přidejte strouhanku a pomocí tlačítka
PULSE zpracovávejte, dokud se
strouhanka řádně nespojí. Vytvarujte
kuličky a obalte je kukuřičné mouce.
6. Ve velké pánvi rozehřejte olej a pečte
masové kuličky na středním plameni
asi 20 minut za občasného otáčení
dozlatova.
Podávejte teplé s rýží a burákovou Satay
omáčkou.
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1. Použijte dvojitý sekací nůž.
2. Do misky vložte ingredience ve výše
uvedeném pořadí. Zpracovávejte
dohladka. Nechte asi 15 minut odstát
před použitím. Obalte v těstíčku rybu
a osmažte v rozpáleném oleji.

MASOVÉ ROLKY

CHILLI CON CARNE

asi 48 kousků

asi 4 porce

1 mrkev, oloupaná
1 malé jablko Granny Smith, oloupené
1 cibule, oloupaná
6 plátků chleba
1 lžíce směsi bylinek - tymián, petrželka apod.
1 1/2 lžíce rajčatové nebo bbq omáčky
500 g mletého masa
4 plátky listového těsta
1 vejce, zlehka vyšlehané

150 g slaniny bez kůže, nakrájené
1 velká červená cibule, oloupená
a rozčtvrcená
2 stroužky česneku, oloupané
2 červené čili papričky, očištěné a bez
semínek
1 lžíce oleje
750 g steaku z hovězí kýty, nakrájený na
kostky
440g konzerva červených fazolí, zcezená
440g konzerva sekaných rajčat
1 červená paprika, bez semínek a nakrájená
1 lžička sušeného estragonu
1
/3 šálku rajčatového protlaku
1 lžička čerstvě mletého pepře
2 šálky / 500 ml červeného vína

1. Použijte disk na krájení, hrubou stranu.
2. Nakrájejte mrkev, jablko a cibuli. Vyjměte
z misky a uložte stranou.
3. Použijte dvojitý sekací nůž.
4. Nasekejte chléb na asi 10 sekund, dokud
nebude nasekán na jemno. Vyjměte
sekací nůž a přimíchejte směs mrkve
jablka a cibule a ostatní ingredience.
5. Rozložte těsto a naneste masovou směs
podélně do středu každého kusu.
6. Vnější okraje potřete rozšlehaným
vejcem.
7. Srolujte a konce těsta složte, aby masová
směs nemohla vytéci.
8. Masové rolky potřete rozšlehaným
vajíčkem a posypte sezamovými semínky
nebo jinými semínky.
9. Překrojte uprostřed a každou polovinu
dále rozkrojte na třetiny.
10. Pečte v troubě asi 25 - 30 minut
dozlatova.
11. Vyjměte z trouby a nechte stranou
vychladnout.

1. Použijte dvojitý sekací nůž.
2. Do misky vložte slaninu, cibuli, česnek
a čili. Zpracovávejte pomocí tlačítka
PULSE.
3. Ve velké pánvi zahřejte olej, přidejte
nasekané ingredience a smažte na
středním plameni dozlatova.
4. Do misky vložte steak a nasekejte
ho. Přidejte do pánve a za stálého
míchání smažte, dokud maso nebude
propečené. Přidejte zbývající ingredience,
zakryjte pokličkou a přiveďte k varu.
Snižte teplotu a duste, dokud omáčka
nezhoustne.
Podávejte s pečenými brambory nebo salátem.

RECEPTY
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HOVĚZÍ BURGERY

BYLINKOVÁ NÁDIVKA

asi 4 porce

asi 16 kousků

750 g steaku z hovězí kýty, nakrájený na
kostky
1 cibule, oloupená a rozčtvrcená
1 stroužek česneku, oloupaný
4 snítky petrželky
4 plátky staršího chleba, bez kůrky
2 lžíce plnotučné hořčice
1
/4 šálku rajčatového protlaku
2 vejce
1
/3 lžičky sušeného oregana
1 lžička čerstvě mletého pepře
1
/4 lžičky soli
Olej na smažení

125 g žampionů
1 červená cibule, oloupená a rozčtvrcená
2 hrsti koriandru, nasekaný nahrubo
100 g pistáciových oříšků, bez skořápky
4 snítky petrželky
125g slaniny bez kůže, nakrájené
75 g šunky z kýty, nakrájené
4 plátky chleba, natrhaný na kousky
100 g másla, rozehřáté
2 vejce
1
/4 lžičky soli
Čerstvě namletý černý pepř

1. Použijte dvojitý sekací nůž.
2. Do misky vložte všechny ingredience
vyjma oleje na smažení. Zpracovávejte
pomocí tlačítka PULSE, dokud nebudou
ingredience řádně nasekané a spojené.
Vyjměte směs a vytvarujte 4 burgery.
3. Na pánvi rozehřejte olej, přijdete burgery
a smažte asi 5 minut na každé straně.
Podávejte teplé v housce s plátkem ledového
salátu, rajčete a řepy.
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1. Použijte dvojitý sekací nůž.
2. Do misky vložte houby, cibuli, celer,
oříšky, petrželku, slaninu a šunku.
Nasekejte na jemno. Přidejte chléb,
máslo, vejce, sůl a pepř. Zpracovávejte,
dokud se ingredience nespojí.
Používejte tuto nádivku pro kuře nebo vepřové
maso.

SKORDALIA

ZAPÉKANÉ BRAMBORY

asi 4 porce

asi 4-6 porcí

3 velké brambory, oloupané a rozčtvrcené
4 stroužky česneku, oloupané a rozdrcené
1 lžíce másla
1 lžíce mléka
Sůl a pepř, volitelné

100 g čedaru, nakrájeného
2 stroužky česneku, oloupané
700 g nových brambor
1 malá červená cibule, oloupaná
3 lžíce másla
300 ml smetany
1 šálek / 250 ml mléka
1 šálek strouhanky

1. Uvařte brambory doměkka. Sceďte.
2. Použijte dvojitý sekací nůž.
3. Do misky vložte brambory, česnek,
máslo a mléko. Zpracovávejte dohladka.
Dochuťte podle potřeby.
Podávejte jako přílohu.

1. Použijte oboustranný disk na krájení
a nakrájejte na jemno sýr. Vyjměte sýr
z misky.
2. Stroužky česneku stiskněte plochou
stranou nože, abyste odstranili šťávu.
Rozmačkaným česnekem otřete dno
zlehka vymazané zapékací mísy.
3. Použijte disk s nastavitelnou výškou
krájení a nakrájejte brambory a cibuli.
4. Do zapékací mísy naskládejte brambory
a cibuli ve střídavých vrstvách. Máslo
nakrájejte na povrch.
5. Smíchejte sýr, smetanu a mléko. Přelijte
směsí brambory a cibuli. Posypte
strouhankou.
6. Pečte v předehřáté troubě na 210°C asi
40 – 45 minut dozlatova.

RECEPTY
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KRÉMOVÝ ŠPENÁT

MUČENKOVÝ TVAROH

asi 4 porce

asi 4 šálky

1 hrst lístků špenátu, natrhané na kousky
½ šálku zakysané smetany
¼ lžičky mletého muškátového oříšku
Sůl a pepř, volitelné
1. Uvařte špenátové lístky doměkka. Sceďte.
2. Použijte dvojitý sekací nůž.
3. Do misky vložte špenát, zakysanou
smetanu a muškátový oříšek.
Zpracovávejte dohladka. Dochuťte podle
potřeby.
Podávejte jako přílohu.

ŘECKÝ SALÁT
asi 4 porce
3 okurky
1 červená cibule, oloupená a rozčtvrcená
8 rajčat (římská), rozčtvrcená
125 g sýru Fetta, okapaného a nakrájeného
na kostky
125 oliv
1 stroužek česneku, oloupaný a nakrájený na
plátky
200 g mixu salátových lístků
1
/2 šálku / 125 ml francouzského dresinku
Čerstvě namletý černý pepř
1. Použijte disk s nastavitelnou výškou
krájení.
2. Nakrájejte okurky a cibuli a přendejte
je do velké servírovací mísy a přidejte
ostatní ingredience.
Podávejte vychlazené s opečeným chlebem.
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Skladujte až 1 měsíc v lednici, neotevírejte.
10 vajec
1 vaječný žloutek
2 šálky cukru
2 x 170g konzervy dužiny z mučenky
80g másla, rozehřáté
1. Použijte disk na šlehání a emulze.
2. Do misky vložte vejce a šlehejte asi
10 sekund.
3. Nasypte cukr a šlehejte dalších asi
10 sekund, přidejte dužinu z mučenky
a máslo a šlehejte dalších asi 10 sekund,
dokud se ingredience řádně nespojí.
4. Přendejte směs do středně velikého
hrnce s nepřilnavým povrchem a na
mírném plameni za stálého míchání
zahřívejte, dokud směs nezhoustne.
5. Do dřezu se studenou vodou vložte
skleněnou mísu. Voda by měla zasahovat
do zhruba poloviny výšky misky.
6. Teplou směs nalijte do skleněné mísy.
Nechte vychladnout asi 5 -10 minut.
Hotový tvaroh nalijte do vyvařených
sklenic a zavřete.
POZNÁMKA:
Směs se nesmí vařit, jinak by se vejce
srazila. Pokud se tak stane, pomocí
metly zašlehejte vaječný žloutek
a znovu zahřejte.

SALÁT S JABLKY, VLAŠSKÝMI OŘECHY
A KOZÍM SÝREM

SALÁT WALDORF
asi 4-6 porcí

asi 4-6 porcí
3 jablka Granny Smith, oloupená
1
/2 hrsti řapíkatého celeru, omytý a oloupený
2 lžíce citrónové šťávy
100 g vlašských ořechů, osmažených
nasucho na pánvi
100 g kozího sýra

ZÁLIVKA:
3 vaječné žloutky
2 lžíce plnotučné hořčice
1
/4 šálku olivového oleje
2 lžíce nasekané pažitky
Sůl a pepř, volitelné
1. Použijte disk s nastavitelnou výškou
krájení.
2. Nakrájejte jablka a celer na jemno. Poté
přeneste do velké servírovací mísy
a přidejte citrónovou šťávu, ořechy a sýr.
TIP:
Jablka můžete nahradit pomeranči
a celer fenyklem.

3 jablka Granny Smith, rozčtvrcená
1
/2 hrsti řapíkatého celeru, omytý a oloupený
2 lžíce citrónové šťávy
100 g uzené ryby

ZÁLIVKA:
3 vaječné žloutky
2 lžičky plnotučné hořčice
1
/4 šálku olivového oleje
2 lžíce nasekané pažitky
Sůl a pepř, volitelné
1. Použijte disk s nastavitelnou výškou
krájení.
2. Nakrájejte jablka a celer na jemno.
Poté přeneste do velké servírovací mísy
a přidejte citrónovou šťávu a ořechy.
3. Použijte dvojitý sekací nůž.
4. Pro přípravu zálivky: vložte vaječné
žloutky a hořčici do misky. Zatímco je
motor v chodu, pomalu přidávejte olej
otvorem ve velkém přítlaku po vyjmutí
malého přítlaku. Zpracovávejte, dokud
nebude směs hladká a krémová. Přidejte
pažitku a zpracovávejte, dokud se směs
řádně nespojí. Dochuťte podle potřeby.
5. Zálivkou přelijte salát a před podáváním
nechte vychladnout.
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CARPACCIO Z ČERVENÉ ŘEPY
S POMERANČI A AVOKÁDEM

SALAT COLESLAW
asi 4-6 porcí

asi 2-4 porce
4-5 červené řepy, oloupené
1
/4 šálku červeného vinného octa
1
/4 šálku olivového oleje
1 pomeranč, oloupený a rozdělený na
měsíčky
1 avokádo, oloupené a nakrájené na plátky
1
/2 šálku petrželky kadeřavé, omyté
1 lžíce tymiánu
1 granátové jablko, zrnka, volitelné
Nakládaný sýr fetta, k servírování, volitelné
1. Použijte disk s nastavitelnou výškou
krájení.
2. Nakrájejte červenou řepu na tenké plátky
a v jedné vrstvě je položte na plech
s pečicím papírem. Zakapejte červeným
vinným octem a olejem, zakryjte a nechte
stranou asi 20 minut.
3. Střídavě pokládejte červenou řepu,
pomeranč, avokádu, petrželku a tymián.
Posypte jadérky granátového jablka,
sýrem fetta.
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300 g bílého zelí, nakrájeného na kousky
300 g červeného zelí, nakrájeného na kousky
2 mrkve, oloupaná
1 červená cibule, oloupená a rozčtvrcená
1 červená paprika, rozčtvrcená
1 zelená paprika, rozčtvrcená
2 řapíkaté celery
2 jablka Granny Smith, rozčtvrcená

ZÁLIVKA:
1 šálek majonézy
½ šálku zakysané smetany
1 lžíce plnotučné hořčice
1. Použijte disk na krájení, hrubou stranu.
2. Nakrájejte zelí, mrkev, cibule a papriky.
Poté přeneste do veliké servírovací misky.
3. Použijte disk s nastavitelnou výškou
krájení a nakrájejte celer a jablka. Přidejte
k nakrájenému zelí.
4. Pro přípravu zálivky: smíchejte majonézu,
zakysanou smetanu a hořčici.
5. Zálivkou přelijte salát a před podáváním
nechte vychladnout.

MAJONÉZA

AIOLI

asi 2 šálky

asi 2 šálky

3 vaječné žloutky
2 lžičky dijonské hořčice
1 lžičky plnotučné hořčice
2 stroužky česneku, oloupané, volitelné
1 lžíce vinného octa
1 ½ šálku / 375 ml olivového oleje

1 celá palička česneku
4 vaječné žloutky
Šťáva z 1 citrónu
2 lžičky vinného octa
2 šálky / 500 ml slunečnicového nebo
olivového oleje
1 lžíce tymiánu
Sůl a pepř na dochucení

1. Použijte dvojitý sekací nůž.
2. Do misky vložte vaječné žloutky, hořčici,
česnek a ocet. Zatímco je motor
v chodu, pomalu přidávejte olej otvorem
ve velkém přítlaku po vyjmutí malého
přítlaku. Zpracovávejte, dokud nebude
směs hladká a krémová.
Obměna - přidejte jednu z následujících
ingrediencí pro obměnu majonézy:
Pro krémovou majonézu s bohatou chutí
přidejte 1/4 šálku plnotučné smetany.
Pro lehkou nadýchanou majonézu přidejte
1
/4 šálku bílého jogurtu. Pro citrónovou
majonézu nahraďte ocet citrónovou šťávou
a přidejte 1 lžičku nastrouhané citrónové kůry.

1. Použijte disk na šlehání a emulze.
2. Předehřejte troubu na 200°C.
3. Ořízněte vršek paličky česneku a zabalte
do alobalu. Vložte na plech do trouby
a pečte asi 30 minut, dokud nebude
česnek měkký a křehký.
4. Vyjměte z trouby a nechte vychladnout.
Vymačkejte česnek z paličky.
5. Do misky vložte vaječné žloutky,
citrónovou šťávu a ocet. Zatímco je motor
v chodu, pomalu přidávejte olej otvorem
ve velkém přítlaku po vyjmutí malého
přítlaku. Zpracovávejte, dokud nebude
směs hladká a krémová. Přidejte česnek
a tymián a dochuťte podle potřeby.
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RYCHLÁ BEÁRNSKÁ OMÁČKA

PESTO

asi 4 šálky

asi 2 šálky

4 vejce
1
/4 šálku bylinkového octa
250 g másla

125g sýru parmezán
4 šálky lístky bazalky (asi 2 hrsti)
1 šálek / 125 g piniových oříšků
4 stroužky česneku, oloupané
1
/2 šálku olivového oleje
1 lžíce citrónové šťávy

1. Použijte dvojitý sekací nůž.
2. Vložte vejce do misky.
3. V malém hrnci zahřejte ocet, dokud
nebude vřít. Zatímco je motor v chodu,
přidávejte zahřátý ocet otvorem ve
velkém přítlaku po vyjmutí malého
přítlaku.
4. Rozehřejte máslo v malém hrnci, nesmí
se vařit. Zatímco je motor v chodu,
pomalu přidávejte máslo otvorem
ve velkém přítlaku po vyjmutí malého
přítlaku. Zpracovávejte, dokud nebude
směs hladká a krémová.
Podávejte s pečeným nebo grilovaným masem.
Obměna - Holanská omáčka
Ocet nahraďte citrónovou šťávou.
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1. Použijte oboustranný disk, jemné
strouhání.
2. Na jemno nakrájejte parmazán a vyjměte
z misky.
3. Použijte dvojitý sekací nůž.
4. Do misky vložte bazalku, piniové oříšky
a nastrouhaný parmazán. Zatímco je
motor v chodu, pomalu přidávejte olej
a citrónovou šťávu otvorem ve velkém
přítlaku po vyjmutí malého přítlaku
a zpracovávejte, dokud nebude směs
nasekána na jemno a řádně spojena.
Podávejte pesto s těstovinami nebo grilovaným
masem.

BURÁKOVÉ MÁSLO

KŘUPAVÉ CHLEBOVÉ BOCHÁNKY

asi 1 šálek

asi 6 chlebových bochánků

2 šálky / 250 g vyloupaných buráků

3 šálky / 450 g chleba nebo chlebové mouky
2 lžičky cukru
2 lžičky sušeného droždí
1 1/2 lžičky soli
1 lžíce oleje
260 ml teplé vody

1. Použijte dvojitý sekací nůž.
2. Do misky vložte buráky a sekejte asi
1- 2 minuty, dokud nebude směs hladká
a nevytvoří se z buráku koule.
3. Pomocí lžíce přendejte máslo do sklenice
a uchovávejte v lednici. V lednici můžete
máslo uchovávat až 2 týdny.

BURÁKOVÁ SATAY OMÁČKA
asi 1 ½ šálku
½ šálku burákového másla
½ šálku kokosového mléka
1
/3 šálku citrónové šťávy
2 lžičky sojové omáčky
2 lžičky hnědého cukru
1. Použijte dvojitý sekací nůž.
2. Do misky vložte všechny ingredience
a zpracovávejte, dokud se všechny
ingredience nespojí.
3. Přendejte směs do malého hrnce a na
mírném ohni zahřívejte. Pokud je omáčka
příliš hustá, přidejte trochu vody.
Podávejte ke kuřecímu nebo vepřovému
kebabu.

1. Použijte nůž pro hnětení.
2. Do misky vložte mouku, cukr, droždí, sůl
a olej. Zpracovávejte, dokud se olej řádně
nespojí s moukou.
3. Zatímco je motor v chodu, přidávejte
teplou vodu otvorem ve velkém
přítlaku po vyjmutí malého přítlaku.
Zpracovávejte, dokud se nevytvoří z těsta
koule. Nezpracovávejte příliš dlouho.
4. Vyjměte těsto z misky a prohněťte
rukama na lehce pomoučeném válu.
Těsto přendejte do velké zlehka
vymazané mísy a nechte na teplém místě
vykynout (asi 40 minut).
5. Vyjměte vykynuté těsto z mísy a znovu
prohněťte, aby bylo těsto hladké
a elastické.
Rozdělte těsto na 6 stejně velkých dílů
a z každého kousku vyválejte malý
bochánek.
6. Chlebové bochánky rozložte na plech
vyložený pečícím papírem. Zakryjte
a nechte znovu na teplém místě
vykynout (asi 20 minut).
7. Pečte v předehřáté troubě na 220°C asi
15 – 20 minut dozlatova.
8. Upečené chlebové bochánky přendejte
na rošt vychladnout. Podávejte teplé.

RECEPTY
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TĚSTO NA PIZZU

PIZZA MARGARITA

450 g kvalitní hladké mouky (00)
3 lžičky droždí
3 lžičky cukru
3 lžičky soli
1 lžíce olivového oleje
260 ml vlažné vody

těsto na pizzu
1
/3 šálku omáčky na pizzu
3
/4 šálku mozzarelly
1 balení cherry rajčat, nakrájených na tenké
plátky
1 hrst lístků bazalky
1 buvolí mozzarella, natrhaná na kousky
2 lžíce parmezánu, strouhaného

1. Použijte nůž pro hnětení.
2. Do misky vložte mouku, droždí, cukr,
sůl a olivový olej. Vložte velký přítlak
na své místo a zpracovávejte. Vyjměte
malý přítlak a pomalu přidávejte vodu.
Zpracovávejte asi 1 minutu, dokud se
ingredience nespojí a nevytvoří se hladké
těsto. Vyjměte těsto z misky a položte na
lehce pomoučený vál.
3. Zpracovávejte rukama asi dalších
5 minut, dokud nebude těsto hladké.
4. Těsto vložte do zlehka vymazané mísy,
zakryjte a nechte na teplém místě asi
hodinu vykynout. Poté znovu prohněťte.
Rozdělte těsto na dva kusy.
5. Vyválejte kulatý základ na těsto,
přendejte na kulatý pečící plech
a dochuťte oblíbenými surovinami.
6. Pečte v předehřáté troubě na 220°C
(200°C s větrákem) asi 15 minut
dozlatova.
7. Z těsta můžete připravit až 6 x 30 cm pizz.
Poznámka:
Zabalte těsto do potravinové fólie
a nechte zamrazit.
Těsto vyjměte z mrazáku a nechte
rozmrazit. Můžete ho rozmrazit
i v mikrovlnné troubě.
Rozmrazujte v mikrovlnné troubě na
30 sekund.
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1. Vyválené těsto potřete omáčkou na
pizzu, rozložte mozzarellu a cherry
rajčata.
2. Pečte v předehřáté troubě na 220°C
(200°C s větrákem) asi 15 minut
dozlatova.
3. Vyjměte z trouby a posypte lístky bazalky,
buvolí mozzarellou a parmezánem.

PIZZA GORGONZOLA, FÍKY
A PANCETTA
těsto na pizzu
1
/3 šálku omáčky na pizzu
2 lžičky petrželky, nasekané
1
/2 šálku mozzarelly
2 rajčata, nakrájené na tenké plátky
6 - 8 plátků pancetta nebo coppa
1. Vyválené těsto potřete omáčkou na
pizzu, rozložte petrželku, mozzarellu,
rajčata a pancetta.

PIZZA SE ŠUNKOU A HOUBAMI
těsto na pizzu
1
/3 šálku omáčky na pizzu
1
/4 šálku mozzarelly
1
/4 šálku sýra fontina
100 g šunky, nakrájená na kousky
80 g hub, osmažených
2 stroužky česneku, nakrájené na plátky
1 lžička petrželky, nasekané
Sůl a pepř na dochucení.
1. Vyválené těsto potřete omáčkou na
pizzu, rozložte mozzarellu, sýr fontina,
šunku, houby, česnek a petrželku.
Dochuťte podle potřeby.
2. Pečte v předehřáté troubě na 220°C
(200°C s větrákem) asi 15 minut
dozlatova.
3. Vyjměte z trouby a posypte lístky bazalky,
buvolí mozzarellou a parmezánem.

PIZZA SE SLANINOU, SÝREM A BBQ
OMÁČKOU
těsto na pizzu
6 plátků slaniny bez kůže
1
/2 šálku BBQ omáčky
3
/4 šálku sýru na pizzu
Předehřejte troubu na 200°C.
1. Rozdělte těsto na dvě části a vyválejte
obdélník o síle 0,5 cm. Nakrájejte
vertikálně na 10 kousků. Potřete těsto
BBQ omáčkou a posypte slaninou
a sýrem.
2. Srolujte a přendejte na plech vyložený
pečícím papírem.
3. Pečte asi 20 - 25 minut dozlatova.

JABLEČNÝ KOLÁČ
asi 4-6 porcí
Linecké těsto, popř. listové těsto
1 kg jablek (Golden Delicious), oloupaná
a bez jádřinců
2 lžíce citrónové šťávy
1
/4 šálku cukru krupice
1
/2 lžičky mleté skořice
1 lžíce mléka, na pomazání
1 lžíce cukru krupice, navíc na zdobení.
1. Vyválejte těsto do kulaté pečící formy.
Zbytky těsta uchovejte na pozdější
použití. Propíchejte dno vidličkou,
zakryjte a nechte v lednici vychladnout
asi 10 minut.
2. Použijte disk s nastavitelnou výškou
krájení a nakrájejte jablka.
3. Naskládejte jablka do pečící formy.
Pokapejte citrónovou šťávou, posypte
cukrem a skořicí.
4. Vyválejte zbylé těsto tak, aby zakrývala
vrstvu jablek. Vyváleným těstem zakryjte
jablka a kraje spojte k sobě tak, aby
tvořily jednotnou vrstvu.
5. Pomažte mlékem a posypte trochou
cukru. Pomocí vidličky propíchejte horní
vrstvu, aby mohla vznikající pára unikat.
6. Pečte v předehřáté troubě na 200°C asi
40 minut dozlatova.
Podávejte teplé nebo studené se šlehačkou.
Obměny
Jablka a rozinky sultánky V kroku 3 přidejte
/2 šálku rozinek sultánek.

1

Jablka a rebarbora V kroku 3 přidejte 1/2 šálku
vařené rebarbory.
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OVOCNÉ KOLÁČKY
asi 36 kousků
200 g hovězí loje, dobře vychlazeného
2 malá jablka Granny Smith, oloupaná, bez
jadřinců a rozčtvrcená
750 g směsi sušeného ovoce
1
/4 šálku nasekaných mandlí
1
/2 šálku hnědého cukru
¼ lžičky koření do perníku
2 lžičky strouhané citrónové kůry
1
/4 šálku citrónové šťávy
1
/4 šálku brandy
Linecké těsto, popř. listové těsto
1 vaječný bílek, zlehka vyšlehaný, na potřený
1 lžíce cukru krupice, navíc na zdobení
1. Použijte disk na krájení, jemnou stranu.
2. Z loje odstraňte kůži. Nastrouhejte lůj
a jablka. Vyjměte z misky a uložte stranou.
3. Použijte dvojitý sekací nůž.
4. Do misky vložte sušené ovoce
a mandle. Zpracovávejte pomocí tlačítka
PULSE. Přidejte jablka, lůj, cukr, koření,
citrónovou kůru, citrónovou šťávu
a brandy. Sekejte, dokud nebudou
nasekány do požadované konzistence.
5. Směs přendejte do sklenice. Pokud je to
možné, nechte směs uležet v lednici asi
1 měsíc před jeho použitím. Směs se
rozloží a bude více cukernatá.
6. Vyválejte těsto na zlehka pomoučeném
válu. Vykrájejte kulaté tvary, které budou
pasovat do malých formiček, např. na
muffiny.
7. Každou formičku vyloženou těstem
naplňte směsí, zakryjte kouskem těsta,
pomažte rozšlehaným bílkem a posypte
cukrem. Pomocí ostrého nože vyřízněte
v těstě malý kříž, aby mohla vznikající
pára unikat.
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8. Pečte v předehřáté troubě na 200°C asi
15 – 20 minut dozlatova.
Podávejte horké nebo teplé.
Poznámka:
Hovězí lůj můžete nahradit máslem.

BROSKOVÝ SORBET
asi 6 porcí
1 šálek bílého cukru krupice
2 šálky / 500 ml vody
250 g čerstvých broskví, oloupaný, bez pecky
a rozčtvrcených
6 vaječných bílků
Lístky máty na ozdobu
1. V malém hrnci rozehřejte cukr a vodu,
dokud se nespojí. Nechte stranou
vychladnout.
2. Použijte dvojitý sekací nůž.
3. Do misky vložte broskve a cukrový sirup.
Zpracovávejte dohladka.
Směs přeneste do ploché mísy, zakryjte
a nechte v mrazáku zamrazit.
Vyjměte a nasekejte. Opakujte ještě 1 - 2
krát, aby se rozbily malé ledové krystalky.
Zakryjte a znovu uložte v mrazáku.
4. Použijte dvojitý sekací nůž. Ujistěte se, že
jsou nůž i misky čisté a suché. Do misky
vložte vaječné bílky a zpracovávejte,
dokud směs nebude nadýchaná. Přidejte
zamrazené broskve a pomocí tlačítka
PULSE zpracovávejte, dokud se vše řádně
nespojí. Směs přeneste do ploché mísy,
zakryjte a nechte v mrazáku zamrazit.
Podávejte jako dezert ozdobený lístky máty.

LINECKÉ TĚSTO

MÁSLOVÉ SUŠENKY

asi 1 porce

asi 50 kousků

2 ½ šálku / 375g hladké mouky
180 g chlazeného másla, nakrájené na kostky
½ šálku cukru krupice
2 lžíce citrónové šťávy

125 g másla
1 lžíce cukrového sirupu
2 lžíce teplé vody
2 lžičky jedlé sody
1 šálek ovesných vloček
3
/4 šálku strouhaného kokosu
1 šálek / 150 g hladké mouky
1 šálek cukru krupice
1
/4 lžičky soli

1. Použijte dvojitý sekací nůž.
2. Do misky vložte máslo a cukr. Tlačítkem
PULSE zpracovávejte, dokud se všechny
ingredience řádně nespojí.
3. Zatímco je motor v chodu, pomalu
přidávejte cukr a poté citrónovou šťávu
otvorem ve velkém přítlaku po vyjmutí
malého přítlaku, dokud se nevytvoří
těsto. Nezpracovávejte příliš dlouho.
Pokud je těsto příliš suché, přidejte
trochu vody.
4. Vyjměte těsto z misky a prohněťte
rukama na lehce pomoučeném válu.
Zabalte těsto do potravinové fólie
a uchovávejte v lednici.

1. V malém hrnci rozehřejte máslo. Přidejte
sirup, vodu a jedlou sodu.
2. Použijte nůž na hnětení. Do misky vložte
máslovou směs, mouku, cukr a sůl.
Zpracovávejte, dokud se ingredience
nespojí.
3. Pomocí lžíce nebo vařečky přidejte kokos
a vločky.
4. Pomocí lžíce přendejte těsto na plech
vyložený pečícím papírem. Okolo každé
sušenky ponechte dostatečný prostor,
aby se sušenky během pečení nespojily.
5. Pečte v předehřáté troubě na 190°C asi
10 – 12 minut dozlatova. Vyjměte
z trouby, opatrně přendejte na rošt
a nechte vychladnout.
6. Po úplném vychlazení skladujte ve
vzduchotěsné nádobě.

RECEPTY
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LÍVANCE
asi 24-30 kousků
1 vejce
1
/2 šálku mléka
1 šálek / 150 g hladké mouky
špetka soli
1 lžíce cukru krupice
1 lžíce rozehřátého másla
máslo na pečení
1. Použijte dvojitý sekací nůž.
2. Do misky vložte vejce, mléko, mouku, sůl,
cukr a rozehřáté máslo.
Zpracovávejte dohladka.
3. Ve velké pánvi rozehřejte máslo. Pomocí
lžíce naneste těsto na pánev. Okolo
každého lívance ponechte dostatečně
volné místo. Opékejte, dokud se neobjeví
bublinky na neosmažené straně. Otočte
a opékejte na druhé straně.
4. Podávejte teplé nebo studené
s marmeládou, máslem nebo medem.

NEPEČENÝ CHEESECAKE S
MALINOVÝM PYRÉ
asi 6 kousků
250g balení máslových sušenek
125 g másla, rozehřátého
250 g krémového sýru, měkký a nakrájený
na kostky
400g konzerva sladkého kondenzovaného
mléka
½ šálku / 125 ml smetany
1 lžička strouhané citrónové kůry
1
/3 šálku citrónové šťávy
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MALINOVÉ PYRÉ
1 košíček malin
1 lžíce cukru moučka, volitelné
1. Použijte dvojitý sekací nůž.
2. Sušenky rozlomte na kousky a vložte
do misky. Nasekejte najemno. Zatímco
je motor v chodu, přidávejte rozehřáté
máslo otvorem ve velkém přítlaku po
vyjmutí malého přítlaku. Zpracovávejte,
dokud se ingredience nespojí.
3. Vyjměte z misky a směsí vyložte zlehka
vymazanou kulatou pečící formu zhruba
do třetiny okrajů. Zakryjte a nechte
vychladnout.
4. Použijte dvojitý sekací nůž.
5. Do misky vložte sýr, kondenzované
mléko, smetanu, citrónovou kůru
a šťávu. Zpracovávejte dohladka.
Nezpracovávejte příliš dlouho.
6. Připravenou směs nalijte na sušenkové
těsto, zakryjte a nechte v lednici
vychladnout asi na 24 hodin.
7. Použijte dvojitý sekací nůž. Vložte maliny
do misky. Zpracovávejte dohladka. Pokud
je třeba, přidejte cukr moučka.
Podávejte vychlazený cheesecake se šlehačkou
a malinovým pyré.
POZNÁMKA:
Krémový sýr nechte změknout při
pokojové teplotě.

COOKIES

BROWNIES

asi 24 kousků

asi 24 kousků

2 ½ šálku / 337 g hladké mouky
1
/4 šálku kukuřičné mouky
½ lžičky prášku do pečiva
½ šálku cukru krupice
250 g másla, změklého a nakrájeného na
kousky
1
/4 šálku cukru krupice

90 g másla
125 g hořké čokolády, nalámané
2 vejce, zlehka našlehané
3
/4 šálku cukru krupice
1 lžička vanilkové esence
3
/4 šálku / 112 g hladké mouky
1
/4 lžičky prášku do pečiva
100 g vlašských ořechů

1. Použijte dvojitý sekací nůž.
2. Do misky vložte mouku, kukuřičnou
mouku, prášek do pečiva a cukr.
Zpracovávejte, dokud se ingredience
nespojí. Přidejte máslo a zpracovávejte,
dokud se nevytvoří těsto.
3. Těsto rozprostřete na plech vyložený
pečícím papírem. Pomocí rádýlka nebo
nože vyřízněte sušenky. Ty propíchejte
vidličkou.
Posypte cukrem.
4. Pečte v předehřáté troubě na 180°C
asi 30 – 40 minut dozlatova. Nechte
vychladnout a poté rozlomte podle řezu.
Uchovávejte ve vzduchotěsné nádobě.

1. V malém hrnci rozehřejte máslo
a čokoládu.
2. Použijte dvojitý sekací nůž.
3. Do misky vložte vejce, cukr a vanilkovou
esenci. Zpracovávejte dohladka.
Přidejte směs rozehřátého másla
a čokolády a zpracovávejte, dokud se vše
řádně nespojí.
4. Přidejte mouku a prášek do pečiva
a zpracovávejte, dokud se vše řádně
nespojí. Přidejte vlašské ořechy
a zpracovávejte, dokud se vše řádně
nespojí.
5. Těsto rozprostřete na plech vyložený
pečícím papírem. Pečte v předehřáté
troubě na 190°C asi 25 – 30 minut.
Rozkrojte na kousky a nechte
vychladnout.

RECEPTY
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ZAPEČENÉ JAHODOVÉ PALAČINKY

MÁSLOVÝ DORT

asi 8 porcí

asi 8-12 porcí

2 vejce
1 šálek / 250 ml mléka
1 lžíce másla, rozehřáté
1 šálek / 150 g hladké mouky
2 lžičky cukru krupice
1
/4 šálku cukru krupice
1
/4 šálku vody
1 košíček jahod, omyté a okrájené
2 lžíce brandy, volitelné

125 g másla, měkké
1
/4 šálku cukru krupice
1 lžička vanilkové esence
2 vejce
1
/2 šálku / 125 ml mléka
2 šálky / 300 g hladké mouky

1. Použijte dvojitý sekací nůž.
2. Do misky vložte vejce, mléko, máslo,
mouku a cukr. Zpracovávejte dohladka.
Nechte uležet asi 1 hodinu.
3. Rozehřejte pánev s nepřilnavým
povrchem nebo pánev na palačinky.
Nalijte 1/4 šálku těsta na pánev
a krouživým pohybem rozlijte po celém
povrchu pánve. Opékejte na středním
plameni dozlatova asi 1 minutu. Otočte
a opékejte na druhé straně. Sejměte z
pánve a uložte stranou. Opakujte celý
proces se zbývajícím těstem. Uložte
stranou. Opakujte proces se zbývajícím
množstvím.
4. Pro přípravu jablečné omáčky: v malém
hrnci rozehřejte cukr a vodu, dokud se
zcela nespojí. Přidejte jahody a vařte
doměkka. Nechte vychladnout.
5. Použijte dvojitý sekací nůž. Do misky
vložte jahodovou směs. Zpracovávejte
dohladka. Přidejte brandy (volitelné).
6. Palačinky složte na čtvrtiny a rozložte
je do mírně vymazané zapékací mísy.
Nalijte jahodovou omáčku přes palačinky
a pečte v předehřáté troubě na 200°C asi
10 - 15 minut.
Podávejte zapečené palačinky s vanilkovou
zmrzlinou.
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1. Použijte dvojitý sekací nůž.
2. Do misky vložte máslo, cukr a vanilkovou
esenci. Zpracovávejte dohladka.
3. Zatímco je motor v chodu, přidejte vejce,
jedno po druhém, otvorem ve velkém
přítlaku po vyjmutí malého přítlaku.
Každé vejce nechte řádně zapracovat do
těsta.
4. Přidejte mléko a mouku a pomocí tlačítka
PULSE zpracovávejte, dokud se vše řádně
nespojí.
Nezpracovávejte příliš dlouho.
5. Směs nalijte do dvou nebo jedné pečící
formy vymazané a vysypané nebo
vyložené pečícím papírem. Pečte
v předehřáté troubě na 180°C asi
25 – 20 minut dozlatova.
Obměna - v kroku 2 přidejte máslo a cukr:
Citrónový: 1 lžička strouhané citrónové kůry
Čokoládový: 1 1/2 lžíce kakaa
Kávový: 1 lžíce kávového prášku

SLADKÉ BOCHÁNKY
asi 12-16 kousků
2 šálky / 300 g hladké mouky
špetka soli
2 lžíce másla
3
/4 - 1 šálek mléka
½ šálku / 75 g hladké mouky, navíc
Mléko navíc na pomazání

Obměna - Sladké dýňové bochánky
V kroku 3 nahraďte 1/2 šálku mléka
1
/2 šálkem rozmačkané dýně.
POZNÁMKA:
Množství mléka se může lišit
v závislosti na typu mouky.

1. Použijte nůž na hnětení nebo dvojitý
sekací nůž.
2. Do misky vložte mouku, sůl a máslo.
Zpracovávejte, dokud se máslo řádně
nespojí s moukou.
3. Zatímco je motor v chodu, pomalu
přidávejte mléko otvorem ve
velkém přítlaku po vyjmutí malého
přítlaku, dokud se nevytvoří těsto.
Nezpracovávejte příliš dlouho.
4. Vyjměte těsto z misky a prohněťte
rukama na lehce pomoučeném válu.
Vyválejte plát o síle asi 2 cm.
5. Pomocí rádýlka nebo nože vyřízněte
bochánky, asi 12 kousků. Pokud je třeba,
prohněťte každý bochánek zvlášť.
6. Hotové bochánky položte na plech
vyložený pečícím papírem a zlehka
pomažte mlékem.
7. Pečte v předehřáté troubě na 250°C asi
12 – 15 minut dozlatova.
8. Upečené bochánky nechte na roštu
vychladnout.
Podávejte teplé s marmeládou nebo se
šlehačkou.

RECEPTY
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VELIKONOČNÍ BOCHÁNKY
(HOT CROSS BUNS)
asi 12 kousků
3 šálky / 450 g hladké mouky
1
/4 šálku hnědého cukru
2 lžičky sušeného droždí
1 lžička mleté skořice
3
/4 lžičky soli
3 lžíce másla
1 1/4 šálku / 315 ml vody
3
/4 šálku rozinek sultánek
2 lžíce citrónové kůry (volitelná)

POLEVA:
1

/4 šálku hladké mouky
1 lžíce vody

GLAZURA:
1

/4 šálku cukru krupice
/4 šálku / 60 ml vody
1
/4 lžičky jedlé sody
1
/4 lžičky želatiny
2 lžičky vody
1

1. Použijte nůž pro hnětení.
2. Do misky vložte mouku, cukr, droždí,
skořici, sůl a máslo. Zpracovávejte, dokud
se máslo řádně nespojí s moukou.
3. Zatímco je motor v chodu, přidejte
rozinky a kůru otvorem ve velkém
přítlaku po vyjmutí malého přítlaku, poté
pomalu přidávejte vodu. Zpracovávejte,
dokud se nevytvoří z těsta koule. Pokud
je třeba, přidejte vodu.
4. Vyjměte těsto z misky a prohněťte
rukama na lehce pomoučeném válu.
Těsto přendejte do velké zlehka
vymazané mísy a nechte na teplém místě
vykynout (asi 40 minut).
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5. Vyjměte vykynuté těsto z mísy a znovu
prohněťte, aby bylo těsto hladké
a elastické. Rozdělte těsto na 12 stejně
velkých dílů a z každého kousku vyválejte
malý bochánek.
6. Bochánky rozložte na plech vyložený
pečícím papírem.
Zakryjte a nechte znovu na teplém místě
vykynout (asi 20 minut).
7. Pro vytvoření polevy smíchejte mouku
a vodu.
Směs přendejte do zdobícího sáčku a na
každém bochánku vytvarujte kříž.
8. Pečte v předehřáté troubě na 220°C asi
15 – 20 minut dozlatova.
9. Pro přípravu glazury smíchejte cukr, vodu
a jedlou sodu v malém kastrolku
a zahřívejte, dokud se ingredience
nespojí. Nechte vařit další 3 minuty.
Želatinu namočte ve vodě a poté přidejte
do hrnce a nechte, aby se spojila se směsí.
10. Bochánky položte na rošt a nechte
vychladnout. Otřete a pomažte glazurou.

FOOD

PROCESSOR
Z důvodu neustálého zdokonalování designu a dalších
vlastností se může vámi zakoupený výrobek mírně lišit
od výrobku uvedeného na
obrázcích v tomto návodu.
Z dôvodu neustáleho zdokonaľovania dizajnu a ďalších
vlastností sa môže vami kúpený výrobok mierne líšiť od
výrobku uvedeného na obrázkoch v tomto návode.
A kivitel és más jellemzők
állandó fejlesztése miatt
a megvásárolt termék enyhén
eltérhet az ezen útmutatóban
a képeken mutatott terméktől.
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