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Gratulujeme 
Vám k zakúpeniu nového kuchynského mixéra FP 8010.

GRATULUJEME3
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VAŠA BEZPEČNOSŤ NA PRVOM MIESTE
Uvedomujeme si, aká dôležitá je bezpečnosť, a preto už od začiatočného konceptu až po 
samotnú výrobu myslíme predovšetkým na vašu bezpečnosť. Napriek tomu vás ale prosíme, 
aby ste pri použití elektrických zariadení boli opatrní a dodržiavali nasledujúce pokyny.
DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY NA POUŽITIE VÁŠHO KUCHYNSKÉHO ROBOTA FP 8010

PRED POUŽITÍM SI PREČÍTAJTE 
VŠETKY INŠTRUKCIE A ULOŽTE 
NÁVOD PRE PRÍPADNÉ POUŽITIE 
V BUDÚCNOSTI.

• Pred uvedením prístroja do prevádzky si 
prečítajte všetky pokyny a uložte si ich 
pre prípadné ďalšie použitie.

• Pred prvým použitím odstráňte zo 
spotrebiča všetky reklamné štítky/etikety.

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

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

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

• So spotrebičom a jeho príslušenstvom 
zaobchádzajte opatrne. Nože a disky sú 
veľmi ostré a musia byť uchovávané mimo 
dosahu detí.

• Pred použitím spotrebiča sa vždy uistite, 
že je správne zostavený. Nepoužívajte 
spotrebič, kým nie je správne zostavený.

• Vždy sa uistite, že ste pred nasadením 
noža s dvojitou čepeľou, noža na 
miesenie, disku alebo veka stlačili tlačidlo 
POWER/OFF a vypojili ste prívodný kábel 
zo sieťovej zásuvky.

• Pred nasadením noža s dvojitou čepeľou, 
noža na miesenie alebo diskov vždy 
najskôr nasaďte a riadne zaistite misku.

• Spotrebič nepoužívajte bez riadne 
nasadeného veka.

• Na pretláčanie potravín skrz plniaci otvor 
vždy používajte dodávaný prítlačný nástroj. 
V žiadnom prípade nepoužívajte prsty 
alebo iné náčinie.

• Ruky, nože a iné náčinie udržujte 
v dostatočnej vzdialenosti od noža s dvojitou 
čepeľou, noža na miesenie alebo diskov.

• Do misky nevkladajte ruky, kým motor, 
nôž s dvojitou čepeľou, nôž na miesenie 
alebo disky nie sú celkom zastavené.

• Vždy sa uistite, že ste pred sňatím veka 
stlačili tlačidlo POWER/OFF a vypojili 
prívodný kábel zo sieťovej zásuvky.

• Používajte iba príslušenstvo dodávané sa 
spotrebičom. 

• Nepoužívajte spotrebič na iné účely 
a inak, než ako je opísané v tomto návode 
na použitie.

• Pred rozoberaním, ponechaním bez 
dozoru, čistením alebo uložením sa 
uistite, že motor, nože alebo disky sú 
celkom zastavené. Uistite sa, že ste stlačili 
tlačidlo POWER/OFF, spotrebič je vypnutý 
a prívodný kábel je odpojený zo sieťovej 
zásuvky.

• Pred vyňatím potravín z misky sa uistite, 
že motor, nože alebo disky sú celkom 
zastavené; že ste stlačili tlačidlo POWER/
OFF, spotrebič je vypnutý 
a prívodný kábel je odpojený zo sieťovej 
zásuvky; že ste sňali veko z misky 
a následne misku zo základne motora; že 
ste vyňali nôž s dvojitou čepeľou, nôž na 
miesenie alebo disk.

• Niektoré tuhé zmesi, ako je napr. cesto, 
môžu spôsobiť spomalenie otáčok noža. 
V takom prípade nepoužívajte spotrebič 
dlhšie ako 1 minútu.
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• Nespracovávajte horúce alebo vriace 
tekutiny. Tekutiny nechajte vychladnúť 
pred ich umiestnením do misky.

• Nepoužívajte spotrebič na kovovej 
podložke, napr. na odkvapkávači drezu.

• Neponárajte prívodný kábel, zástrčku 
ani základňu motora do vody ani inej 
tekutiny. Hrozí úraz elektrickým prúdom.

• Nemanipulujte so spotrebičom, kým je 
v prevádzke. 

• Počas prevádzky nenechávajte mixér bez 
dozoru.

• Žiadna časť spotrebiča nie je určená na 
použitie v mikrovlnnej rúre.

• Neplňte misku spotrebiča na rysku 
maxima (15 šálok – na suché potraviny). 
Vždy najskôr vložte sypké potraviny 
a potom tekutiny. 

• V žiadnom prípade neodstraňujte veko, 
kým je spotrebič v prevádzke. Pred 
sňatím veka vždy stlačte tlačidlo POWER/
OFF.

• Nevystavujte misku extrémnej horúčave 
alebo chladu, napríklad tým, že by ste 
umiestili studenú nádobu do horúcej 
vody alebo naopak.

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

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

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

VAROVANIE:
IBA NA DOMÁCE POUŽITIE.
NEPONÁRAJTE DO VODY.
PRED POUŽITÍM ÚPLNE ODVIŇTE NAPÁJACÍ KÁBEL.
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VAROVANIE:
ABY STE ZABRÁNILI MOŽNÉMU POŠKODENIU AUTOMATICKÉHO SPÍNAČA MISKY, 
NENASADZUJTE VEKO, KÝM SPOTREBIČ NIE JE ZAPNUTÝ.

VAROVANIE:
NOŽE AJ DISKY SÚ VEĽMI OSTRÉ. BUĎTE VEĽMI OPATRNÍ PRI MANIPULÁCII 
S NOŽMI ALEBO DISKAMI. DO PLNIACEHO OTVORU NEVKLADAJTE PRSTY, NOŽE 
ANI INÉ NÁČINIE. NA PRETLÁČANIE POTRAVÍN SKRZ PLNIACI OTVOR VŽDY 
POUŽÍVAJTE DODÁVANÝ PRÍTLAČNÝ NÁSTROJ.

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

kábel.
• Neponárajte prívodný kábel, zástrčku 

prívodného kábla ani základňu motora 
do vody ani inej tekutiny.

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

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

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

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

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

• Nepoužívajte tento spotrebič na iné 
účely, než na ktoré bol navrhnutý. 
Neprevádzkujte ho vo vozidlách, na 
lodiach ani vonku.

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

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

UCHOVAJTE NÁVOD NA BEZPEČNOM 
MIESTE.
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A.  Malý prítlačný nástroj
 Na ľahšie pridanie drobných 

a sypkých ingrediencií. Súčasne slúži 
ako odmerka pri pridaní/odmeraní 
ingrediencií. Ak malý prítlačný nástroj 
vyjmete, motor spotrebiča sa nezastaví.

B.  Veľký prítlačný nástroj
 Na pridávanie potravín skrz plniaci otvor. 

Ak veľký prítlačný nástroj nie je správne 
nainštalovaný, spotrebič nebude možné 
zapnúť.

C.  Extra široký plniaci otvor
 Pomocou ktorého budete môcť 

pohodlne pridávať aj veľké kusy potravín.
D.  Veko
 Nasadí sa na misku robota.
E.  Tlačidlo PULSE
 Stlačte toto tlačidlo pre krátke impulzné 

spracovanie potravín. Motor spotrebiča sa 
po uvoľnení tlačidla automaticky zastaví.

F.  Tlačidlo POWER/OFF
 Slúži na zapnutie/vypnutie napájania 

spotrebiča. Na zapnutie/vypnutie 
spotrebiča treba stlačiť tlačidlo Start/Pause.

G.  Bezpečnostný systém plniaceho otvoru
 Nespustí motor, kým nebudú miska 

a veko správne nainštalované a veľký 
prítlačný nástroj nebude vložený správne 
do plniaceho otvoru.

H.  Silikónové tesnenie
 Zabraňuje úniku tekutín pri spracovaní 

väčšieho množstva tekutých zmesí.
I.  Miska s rukoväťou
 Má obsah 15 šálok na suché potraviny 

alebo 10 šálok tekutín (husté, napr. 
polievka). Misku treba správne zaistiť do 
základne motora.

J.  Tlačidlá časovača
 Slúžia na nastavenie požadovaného 

času spracovania potravín. Spotrebič 
sa automaticky vypne po uplynutí 
nastaveného času.

K.  LCD displej
 Zobrazuje nastavený čas časovača.
L.  Základňa motora
 2000W indukčný motor s bezpečnostným 

systémom prerušenia chodu motora 
a nesprávnej montáže spotrebiča.

M.  Protišmykové nohy
 Na zaistenie stability spotrebiča 

a bezpečnosti pri spracovávaní.

N.  Disk na jemné krájanie
 Použite na krájanie potravín na jemné 

prúžky.
O.  Disk na hranolčeky
 Použite na krájanie potravín na hrubšie 

prúžky, napr. na hranolčeky.
P.  Obojstranný disk na krájanie
 Jedna strana je určená na jemné krájanie 

potravín, druhá strana je určená na 
hrubšie krájanie potravín.

Q.  Disk s nastaviteľnou výškou krájania
 Tento disk je určený na krájanie potravín 

na plátky. Hrúbku plátku môžete nastaviť 
od 0,5 – 8 mm.

R.  Disk na šľahanie a emulzie
 Použite tento disk na šľahanie vajec, 

šľahačky a pod. 
S.  Dvojitý sekací nôž QUAD®
 Rýchle a presné sekanie, mixovanie, šľahanie 

a krájanie rôznych druhov potravín.
T.  Nôž na miesenie
 Nôž s tupými čepeľami je ideálny na 

spracovanie ingrediencií na cesto do jeho 
správnej konzistencie.

U.  Malý sekací nôž
 Slúži na sekanie, mixovanie, šľahanie 

a krájanie rôznych druhov potravín.
V.  Nadstavec na nasadenie diskov
 Nasaďte nadstavec na hrot v strede misky 

pri použití disku na jemné krájanie, disku 
na hranolčeky, obojstranného disku, 
disku s nastaviteľnou výškou krájania, 
disku na šľahanie.

W.  Úložný box s vekom
 Slúži na uskladnenie všetkého 

príslušenstva spotrebiča.

Ďalšie príslušenstvo (nie je zobrazené)

Čistiaca kefa
Slúži na čistenie misky, nožov a diskov. Plochý 
koniec je špeciálne navrhnutý ako škrabka na 
rýchle a ľahké odstránenie zvyškov potravín.
Plastová stierka
Slúži na zotretie strán misky pre lepšie 
spracovanie potravín v miske.
Malá miska
Na spracovanie menšieho množstva potravín.
Úložný priestor pre prívodný kábel
Prívodný kábel je možné zasunúť do 
základne motora.
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ZOSTAVENIE VÁŠHO KUCHYNSKÉHO ROBOTA FP 8010

Pred prvým použitím kuchynského robota 
sa dôkladne oboznámte so všetkými jeho 
časťami a príslušenstvom. Odstráňte všetky 
reklamné a obalové materiály. Ty zlikvidujte 
podľa miestnych právnych predpisov. Misku, 
veko a ďalšie príslušenstvo umyte v teplej 
vode s trochou kuchynského prostriedku na 
umývanie riadu, opláchnite a utrite do sucha. 
Viac v kapitole „Starostlivosť a údržba“.

1. Základňu motora položte na suchú 
a rovnú pracovnú plochu. Misku nasaďte 
na základňu tak, aby rukoväť bola 
zarovnaná so značkou „ALIGNE HANDLE“ 
na základni motora – pozri obr. 1.

Obr. 1

2. Otočte miskou v smere šípky „TURN TO 
LOCK“ na základni motora. Skontrolujte, 
či je miska správne nainštalovaná 
a nehýbe sa – pozri obr. 2.

Obr. 2

3. Ak budete chcieť použiť disk, treba 
najskôr vložiť nadstavec na hrot v strede 
misky. Strana, ktorou chcete krájať, by 
mala smerovať nahor. Pri manipulácii 
s diskami držte disk výhradne za jeho 
stred. Po umiestnení nadstavca nasaďte 
disk. Jemne zatlačte, aby bol disk zaistený 
v nadstavci. Disky sú určené iba na 
použitie vo veľkej miske.

Obr. 3

4. Ak budete používať nože, uchopte 
nože za ich stredový hrot a nasaďte nôž 
na hrot v strede misky. Budete počuť 
zacvaknutie. Skontrolujte, či je nôž 
správne nainštalovaný – pozri obr. 4. Ak 
budete používať malý sekací nôž, najskôr 
sa uistite, či je nôž nainštalovaný.

Obr. 4

VAROVANIE:
ZÁKLADŇU MOTORA NIKDY NEPONÁRAJTE DO VODY ANI INEJ TEKUTINY.
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5. Veko nasaďte na misku tak, aby ryska 
„ALIGN“ na veku bola zarovnaná 
so značkou  na rukoväti misky. 
Držte plniaci otvor, stlačte ho smerom 
dole a súčasne otočte v smere chodu 
hodinových ručičiek – pozri obr. 5. Budete 
počuť cvaknutie a veko bude bezpečne 
zaistené na svojom mieste. Súčasne 
tým bude aktivovaný bezpečnostný 
ochranný systém. Uistite sa, že veko nie je 
vychýlené ani sa nehýbe.

Obr. 5

POZNÁMKA:
Spotrebič sa nezapne, pokiaľ miska aj 
veko nebudú správne nainštalované.

6. Zástrčku prívodného kábla vložte do 
sieťovej zásuvky. 

7. Stlačte tlačidlo POWER/OFF na zapnutie 
napájania spotrebiča. Tlačidlo POWER/
OFF sa podsvieti červeno. Spotrebič 
je vybavený 3 tlačidlami – POWER/
OFF, START/PAUSE, PULSE. Na uvedenie 
motora do chodu treba po stlačení 
tlačidla POWER/OFF stlačiť tlačidlo 
START/PAUSE.

POZNÁMKA:
Spotrebič sa nespustí, kým nebude 
nainštalovaný veľký prítlačný nástroj.

 Ak nebudete spotrebič naďalej používať, 
stlačte tlačidlo POWER/OFF na vypnutie 
napájania spotrebiča. Ak potrebujete 
potraviny spracovať krátkymi impulzmi, 
použite tlačidlo PULSE. Chod motora sa 
zastaví hneď, ako tlačidlo uvoľníte.

8. Na nastavenie časovača použite tlačidlá 
, ktoré sa nachádzajú vľavo 

od displeja. Čas sa bude zvyšovať/
znižovať v 5-sekundových krokoch 
od 0 – 30 sekúnd. Od 30 sekúnd do 
2 minút sa bude zvyšovať/znižovať 
v 10-sekundových krokoch. Od 2 do 9:59 
sa bude zvyšovať/znižovať 
v 20-sekundových krokoch.

9. Hneď, ako je čas nastavený, stlačte tlačidlo 
START/PAUSE a na displeji sa spustí 
odpočítavanie nastaveného času.

 Uistite sa, že veľký prítlačný nástroj je 
správne vložený do plniaceho otvoru. 
V opačnom prípade sa spotrebič nespustí.

 Hneď, ako uplynie nastavený čas, 
spotrebič sa automaticky zastaví a prepne 
sa do pohotovostného režimu. 3-krát 
zaznie zvukový signál oznamujúci, že 
spracovanie je dokončené. Spotrebič je 
vybavený bezpečnostným systémom, 
ktorý zaisťuje, že sa spotrebič nezapne, 
kým nebude správne nasadený veľký 
prítlačný nástroj. Ak veľký prítlačný nástroj 
vyjmete, motor sa automaticky zastaví. 
Ryska na plniacom otvore znázorňuje 
maximálny objem potravín, ktoré je 
možné naraz vložiť do plniaceho otvoru.

VAROVANIE:
ČEPELE NOŽOV AJ DISKOV SÚ VEĽMI OSTRÉ. PRI MANIPULÁCII S NOŽMI AJ DISKAMI 
BUĎTE VEĽMI OPATRNÍ. HROZÍ POREZANIE. DISKY A NOŽE UCHOVÁVAJTE MIMO 
DOSAHU DETÍ.
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10. Po ukončení spracovania vždy vyčkajte, 
než sa disky alebo nože celkom zastavia, 
až potom snímte veko. Pred sňatím veka 
sa uistite, že ste stlačili tlačidlo POWER/
OFF a vyňali zástrčku prívodného kábla 
zo zásuvky. Držte plniaci otvor, stlačte ho 
smerom dole a súčasne otočte vekom 
proti smeru hodinových ručičiek, až bude 
môcť veko sňať.

POZNÁMKA:
Ako ďalší bezpečnostný prvok slúži aj 
bezpečnostný systém veka. Ak veko 
uvoľníte počas chodu spotrebiča, 
motor sa automaticky zastaví. Pred 
sňatím veka však odporúčame vždy 
stlačiť tlačidlo POWER/OFF.

11. Miskou (pred vyňatím disku alebo noža) 
otočte proti smeru chodu hodinových 
ručičiek, až ryska „ALIGN“ bude zarovnaná 
so značkou  na rukoväti. Snímte 
misku zo základne motora.

 Pri vyberaní disku alebo noža buďte 
zvlášť opatrní. Disk uchopte za jeho stred 
a snímte z nadstavca. Potom vyjmite aj 
nadstavec. Nôž vyjmite za jeho stredový 
hrot. 

POZNÁMKA:
Pred umiestnením disku, noža alebo 
veka vždy najprv nasaďte misku na 
základňu motora a uistite sa, že je 
správne nainštalovaná.

POZNÁMKA:
Pred vyňatím potravín z misky sa 
uistite, že motor, nože alebo disky sú 
celkom zastavené. Vždy sa uistite, že 
ste pred sňatím veka stlačili tlačidlo 
POWER/OFF, vypli ste spotrebič a 
odpojili ste prívodný kábel zo sieťovej 
zásuvky. Následne ste sňali misku zo 
základne motora a vyňali ste dvojitý 
sekací nôž, nôž na miesenie alebo 
disk.

ZOSTAVENIE VÁŠHO KUCHYNSKÉHO ROBOTA FP 8010
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OCHRANNÝ SYSTÉM PROTI 
PREŤAŽENIU MOTORA

Ak dôjde k preťaženiu motora, motor sa 
automaticky vypne a spotrebič sa prepne 
do pohotovostného režimu a na displeji sa 
rozbliká „OVERLOAD“ (preťaženie). Môžete 
stlačiť tlačidlo POWER/OFF na vypnutie 
napájanie. Avšak pred opätovným použitím 
spotrebiča treba vyčkať aspoň 30 minút, kým 
motor vychladne.
Niektoré tuhé zmesi, ako sú cestá, môžu 
spôsobiť spomalenie otáčok nožov. V takom 
prípade nepoužívajte spotrebič dlhšie ako 
1 minútu.
Ak dôjde k náhlemu zastaveniu/uviaznutiu 
disku alebo noža, stlačte tlačidlo POWER/OFF. 
Potom vytiahnite zástrčku prívodného kábla 
zo sieťovej zásuvky. Snímte veko a odstráňte 
potraviny, ktoré bránia v otáčaní disku alebo 
noža. Znovu nasaďte veko, zapojte zástrčku 
do sieťovej zásuvky a zapnite prístroj. Ak sa 
bude situácia opakovať, môže byť preťažená 
miska, preto časť potravín vyjmite a 
spracovávajte ich po menších množstvách.

POZNÁMKA:
Spotrebič nezapínajte, kým miska 
a veko nie sú správne nainštalované 
a veľký prítlačný nástroj nie je správne 
vložený do plniaceho otvoru. Ak 
by došlo k zapnutiu s nesprávne 
vloženým vekom, vypnite spotrebič 
a kontaktujte autorizované servisné 
stredisko Catler.

ZOSTAVENIE VÁŠHO KUCHYNSKÉHO ROBOTA FP 8010
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Kuchynský robot Catler FP 8010 ponúka 
niekoľko možností použitia v závislosti od 
použitého disku alebo noža.

SEKANIE S DVOJITÝM SEKACÍM 
NOŽOM QUAD®

Sekací nôž QUAD® seká surové aj varené 
potraviny do požadovanej konzistencie – od 
hrubej do jemnej konzistencie. Vďaka štyrom 
čepeliam je robot schopný spracovať väčšie 
množstvo potravín a tým sa skracuje čas 
spracovania potravín. Výsledky spracovania 
závisia od typu potravín a času spracovania. 
Najskôr do misky vložte nôž a potom 
potraviny.

POZNÁMKA:
Vyvarujte sa nadmerného spracovania 
potravín. Pravidelne kontrolujte 
výsledok sekania. V mnohých 
prípadoch bude možné použiť 
tlačidlo PULSE. Potraviny budú rýchlo 
a efektívne nasekané do požadovanej 
konzistencie. Ak treba, stlačte tlačidlo 
POWER/OFF, snímte veko a pomocou 
stierky zotrite strany misky, aby sa 
potraviny rovnomerne spracovali. 

OVLÁDANIE VÁŠHO KUCHYNSKÉHO ROBOTA FP 8010

Surová zelenina, ovocie a varené mäso
Surovú zeleninu alebo ovocie olúpte 
a nakrájajte na rovnako veľké kocky (2,5 cm). 
Nespracovávajte viac ako 4 šálky naraz. Použite 
tlačidlo PULSE. Stláčajte ho opakovane na cca 
1 – 2 sekundy, kým nebudú potravinynasekané 
do požadovanej konzistencie.

Štvrťky cibule Nasekaná cibuľa

Surové mäso, kurča a ryba
Mäso nakrájajte na rovnako veľké kocky 
(2,5 cm). Uistite sa, či ste odstránili všetky 
kosti. Nechajte kocky mäsa riadne vychladiť. 
Tým zlepšíte proces sekania. Nespracovávajte 
viac ako 4 šálky (alebo 600 g surového mäsa) 
naraz. Stlačte tlačidlo START/PAUSE 
a sekajte, kým nebude mäso nasekané do 
požadovanej konzistencie.

Kocky hovädzieho mäsa  Sekané hovädzie mäso
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POZNÁMKA:
Príliš objemné dávky spracovávaného 
mäsa môžu motor príliš zaťažiť. 
To sa prejavuje spomalenými 
otáčkami noža, mäso sa v miske 
otáča pomaly a nie je spracovávané. 
Ak táto situácia nastane, rozdeľte 
spracovávané množstvo na polovice. 

Cesnak, čili a zázvor
Cesnak pred vložením do misky olúpte. Čili 
nelúpte, ale môžete vybrať semienka na 
zjemnenie jeho chuti. Zázvor ostrúhajte 
a nakrájajte na rovnako veľké kocky (2,5 
cm). Sekajte, kým nebudú nasekané do 
požadovanej konzistencie. Nasekaný cesnak 
alebo čili zakvapkajte olejom a uchovávajte 
vo vzduchotesnej nádobe až 1 týždeň. 
Do nasekaného zázvoru pridajte trochu 
sherry. Cesnak, čili alebo zázvor pridávajte 
počas chodu motora a vždy cez plniaci otvor.

Celé čili Nasekané čili

Bylinky
Bylinky umyte a osušte. Odstráňte suché 
alebo zvädnuté časti. Nespracovávajte viac 
ako 2 hrste (cca 4 šálky) naraz. Použite tlačidlo 
PULSE. Stláčajte ho opakovane na cca 1 – 2 
sekundy, kým nebudú potravinynasekané do 
požadovanej konzistencie.

Lístky bazalky Nasekaná bazalka

Orechy
Nespracovávajte naraz viac ako 4 šálky (250 g) 
orechov zbavených škrupiniek. Použite tlačidlo 
PULSE. Stláčajte ho opakovane na cca 1 – 2 
sekundy, kým nebudú potravinynasekané do 
požadovanej konzistencie.

Arašidy bez škrupinky Nasekané arašidy

Sušené ovocie
Počas spracovania sa môže sušené ovocie 
lepiť na čepele, preto odporúčame sušené 
ovocie vložiť na cca 10 minút do mrazničky. 
Nespracovávajte viac ako 4 šálky sušeného 
ovocia naraz. Použite tlačidlo PULSE. Stláčajte 
ho opakovane na cca 1 – 2 sekundy, kým 
nebudú potravinynasekané do požadovanej 
konzistencie.
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POZNÁMKA:
Ak do cesta/koláča treba pridať 
sekané sušené ovocie, obaľte ovocie 
v troche múky, aby sa zbytočne 
nelepilo na čepele. 

Celé sušené ovocie Nasekané sušené ovocie

Citrónová kôra
Pomocou škrabky na zemiaky ostrúhajte 
citróny (alebo iné citrusové ovocie) a 
získanú kôru nakrájajte na asi 2,5 cm kúsky. 
Nespracovávajte viac ako 4 šálky (250 g) 
s ½ šálky cukru naraz. Použite tlačidlo 
PULSE. Stláčajte ho opakovane na cca 1 – 2 
sekundy, kým nebudú potravinynasekané do 
požadovanej konzistencie.

POZNÁMKA:
Biela šupka medzi kôrou a dužinou je 
horká. Túto šupku dôkladne odstráňte.

Vajcia natvrdo
Po uvarení vajec natvrdo ich nechajte 
vychladnúť, potom olúpte a rozpoľte. 
Nespracovávajte viac ako 12 vajec naraz. 
Použite tlačidlo PULSE. Stláčajte ho 
opakovane na cca 1 – 2 sekundy, kým 
nebudú potravinynasekané do požadovanej 
konzistencie.

Čerstvé pečivo
Čerstvé pečivo nakrájajte na rovnako veľké 
kúsky. Treba pamätať na to, že čerstvé pečivo 
sa môže prilepiť na čepele. Nespracovávajte 
viac ako 4 šálky naraz. Použite tlačidlo 
PULSE. Stláčajte ho opakovane na cca 1 – 2 
sekundy, kým nebudú potravinynasekané do 
požadovanej konzistencie.

POZNÁMKA:
Lepšie výsledky dosiahnete, pokiaľ 
budete pridávať len jeden kúsok (krajec).

POZNÁMKA:
Zo 700g balenia krájaného chleba 
vznikne asi 10 šálok strúhanky. Tu môžete 
zmraziť na použitie v budúcnosti.

Strúhanka
Rozlomte tvrdé pečivo na kúsky. 
Nespracovávajte viac ako 4 šálky (250 g) 
naraz. Použite tlačidlo PULSE. Stláčajte 
ho opakovane na cca 1 – 2 sekundy, kým 
nebudú potravinynasekané do požadovanej 
konzistencie.

Drvené sušienky
Sušienky rozlomte na kúsky. Nespracovávajte 
viac ako 4 šálky (250 g) naraz. Použite tlačidlo 
PULSE. Stláčajte ho opakovane na cca 1 – 2 
sekundy, kým nebudú potravinynasekané do 
požadovanej konzistencie.

POZNÁMKA:
Sladké alebo ochutené sušienky je 
možné použiť ako alternatívny základ 
cesta pre sladké alebo ochutené koláče.

OVLÁDANIE VÁŠHO KUCHYNSKÉHO ROBOTA FP 8010
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Celé sušienky Drvené sušienky

Drvený koláč
Koláč nakrájajte na rovnako veľké kúsky. 
Nespracovávajte viac ako 4 šálky (250 g) 
naraz. Použite tlačidlo PULSE. Stláčajte ho 
opakovane na cca 1 – 2 sekundy, kým nebudú 
potravinynasekané do požadovanej konzistencie.

KAŠA A PYRÉ S DVOJITÝM SEKACÍM 
NOŽOM QUAD®
Sekací nôž QUAD® dokáže pripraviť aj kašu 
alebo pyré z čerstvých alebo varených 
potravín do požadovanej konzistencie, 
a to vrátane jedla pre bábätká a batoľatá. 
Vďaka štyrom čepeliam je robot schopný 
spracovať väčšie množstvo potravín a tým sa 
skracuje čas spracovania potravín. Výsledky 
spracovania závisia od typu potravín a času 
spracovania. Najskôr do misky vložte nôž 
a potom potraviny.

POZNÁMKA:
Po spracovaní potravín opatrne 
vyjmite nôž a pomocou stierky otrite 
zvyšky potravín z čepelí a stien misky.

Varená zelenina
Ostrúhajte a nakrájajte zeleninu na rovnako 
veľké kocky (cca 2,5 cm). Uistite sa, že zelenina 
je dobre uvarená a mäkká. Nespracovávajte 
viac ako 4 šálky naraz. Stlačte tlačidlo START/
PAUSE, kým nebude zelenina správne 
spracovaná na potrebnú konzistenciu.

POZNÁMKA:
Po spracovaní zeleniny pridajte vývar 
skrz plniaci otvor, pokiaľ chcete 
pripraviť lahodnú krémovú kašu alebo 
pyré.

Krémová zeleninová polievka
Postupujte rovnako ako pri spracovaní 
varenej zeleniny vyššie. Potom pri zapnutom 
motore postupne pridajte max. 4 šálky 
vývaru, smotany alebo mlieka cez plniaci 
otvor. Hladina by nemala prekročiť rysku 
MAX pre tekutiny.

Varená tekvica Tekvicové pyré

Varené mäso a paštéty
Nakrájajte mäso na rovnako veľké kúsky 
(cca 2,5 cm). Pri paštéte z kuracej pečienky 
nechajte pečienky celé. Nespracovávajte 
viac ako 4 šálky naraz. Stlačte tlačidlo START/
PAUSE a spracovávajte, kým nedosiahnete 
správnu konzistenciu. Pri príprave paštét 
pridajte počas chodu cez plniaci otvor aj 
trocha smotany. 

POZNÁMKA:
Ak je zmes príliš tuhá, pridajte šťavu 
z mäsa. 

OVLÁDANIE VÁŠHO KUCHYNSKÉHO ROBOTA FP 8010
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Arašidové maslo
Nasekajte olúpané arašidy, max. 4 šálky 
naraz, stlačte tlačidlo START/PAUSE na 
spracovanie do požadovanej konzistencie. 
Zmes sa spojí do gule.

POZNÁMKA:
2 šálky arašidov vytvoria cca 1 šálku 
arašidového masla. Arašidový olej sa 
odležaním oddelí od arašidu, preto 
treba maslo pred použitím zamiešať.

Olúpané arašidy Arašidové maslo

Čerstvé ovocie
Olúpte a nakrájajte ovocie na rovnako 
veľké kúsky (cca 2,5 cm). Uistite sa, že boli 
odstránené všetky jadierka, kôstky a pod. 
Pri tvrdých druhoch ovocia, ako sú jablká 
alebo hrušky, ich treba uvariť domäkka. 
Nespracovávajte viac ako 4 šálky naraz. 
Stlačte tlačidlo START/PAUSE 
a spracovávajte, kým nedosiahnete správnu 
konzistenciu.

Jedlo pre bábätká a batoľatá
Olúpte a nakrájajte potraviny (mäso/
zeleninu) na rovnako veľké kúsky (cca 
2,5 cm). Nespracovávajte viac ako 4 šálky 
naraz. Stlačte tlačidlo START/PAUSE 
a spracovávajte, kým nedosiahnete správnu 
konzistenciu.

POZNÁMKA:
Ak bude zmes príliš tuhá, pridajte 
počas spracovávania vývar, mlieko 
alebo šťavu z mäsa. Jedlo môžete tiež 
zmraziť, napr. vo forme na ľad.

MIXOVANIE S DVOJITÝM SEKACÍM 
NOŽOM QUAD®
Sekací nôž QUAD® mixuje prísady na 
koláče, cestá a omáčky na báze vajec, napr. 
majonézu. Najskôr do misky vložte nôž 
a potom potraviny.

Maslové koláče
Do misky vložte zmäknuté maslo a cukor. 
Stlačte tlačidlo START/PAUSE, kým nebude 
zmes jemne krémová. Zatiaľ čo je motor 
v chode, pridajte vajcia, jedno po druhom, 
otvorom vo veľkom prítlačnom nástroji po 
vyňatí malého prítlačného nástroja. Každé 
vajce nechajte riadne zapracovať do cesta. 
Pridajte ďalšie tekuté aj sypké ingrediencie 
a pomocou tlačidla PULSE spracujte cesto do 
požadovanej konzistencie. Ak treba, prerušte 
proces prípravy, vypnite spotrebič, snímte 
veko a zotrite vnútorné steny misky.  Znovu 
nasaďte veko. Ak budete pridávať sušené 
ovocie, orechy a pod., použite tlačidlo PULSE 
na riadne a rýchle spracovanie.

Zmes masla a cukru Maslové cesto 

OVLÁDANIE VÁŠHO KUCHYNSKÉHO ROBOTA FP 8010
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Dvojitý sekací nôž QUAD

Rýchle koláče a cestá
Tento spôsob je určený pre pripravené zmesi 
na koláče, torty a palacinky, ktoré si môžete 
zakúpiť v obchode. Všetky prísady vložte do 
misky a uistite sa, že tekutiny nepresahujú 
rysku maxima.
Stlačte tlačidlo START/PAUSE, kým nebude 
zmes hladká. Ak treba, prerušte proces 
prípravy, vypnite spotrebič, snímte veko 
a zotrite vnútorné steny misky. Znovu 
nasaďte veko a pokračujte v príprave. 
Pozor - nespracovávajte cesto príliš dlho.

Sorbet
Použite dvojitý sekací nôž QUAD®.

1. krok
Zrelé ovocie a cukrový sirup vložte do misky 
a spracovávajte, kým nebude zmes hladká. 
Zmes presuňte do plastovej nádoby 
a následne nechajte zmraziť. Zmrazenú zmes 
vložte späť do misky a pomocou dvojitého 
sekacieho noža nasekajte do hladka. 
Nechajte zmes opäť zmraziť. Postup opakujte 
2 - 3-krát, aby ste rozsekali veľké kusy ľadu.

2. krok
Pomocou disku na šľahanie a emulzie 
vyšľahajte vaječné bielky (viac ďalej 
v návode). Pridajte nasekanú zmes ovocia 
a pomocou tlačidla PULSE spracovávajte, 
kým sa obidve zložky celkom nespoja. Pred 
podávaním riadne zmrazte.

Dipy a pomazánky
Vložte dvojitý sekací nôž do misky, následne 
vložte všetky potrebné prísady a stlačte 
tlačidlo START/PAUSE, kým sa prísady nespoja 
a zmes nebude hladká. Ak treba, prerušte 
proces prípravy, vypnite spotrebič, snímte 
veko a zotrite vnútorné steny misky.

Mliečne kokteily
Mlieko, dochucovadlá a zmrzlinu vložte do 
misky a pomocou disku na šľahanie 
a emulzie a tlačidla START/PAUSE pripravte 
mliečny kokteil. Uistite sa, že hladina tekutín 
nepresahuje rysku maxima 5 šálok (1 250 ml).

Disk na šľahanie a emulzie. Používajte s nadstavcom na 
nasadenie diskov.

ŠĽAHANIE S DISKOM NA ŠĽAHANIE 
A EMULZIE

Vaječné bielky

POZNÁMKA:
Aj keď je dvojitý sekací nôž vhodný na 
prípravu vaječných bielkov, tak lepšie 
výsledky dosiahnete pri použití disku 
na šľahanie a emulzie.

Uistite sa, že miska aj disk na šľahanie 
a emulzie sú čisté, suché a bez zvyškov 
potravín. Do misky vložte minimálne 6 vajec 
a štipku soli. Stlačte tlačidlo START/PAUSE 
a spracovávajte, kým sa z vaječných bielkov 
nevytvorí tuhý sneh (cca 1 minúta).
Zatiaľ čo je motor v chode, pridajte 
1 lyžicu citrónovej šťavy, ktorá zaistí stálu 
konzistenciu vaječného snehu.

OVLÁDANIE VÁŠHO KUCHYNSKÉHO ROBOTA FP 8010
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POZNÁMKA:
Disk na šľahanie a emulzie neumývajte 
v umývačke riadu. Nevkladajte teda 
do umývačky riadu. Umývajte vždy len 
v ruke.

Vaječné bielky Sneh z vaječných bielkov 

POZNÁMKA:
Vždy vložte do misky najskôr disk 
na šľahanie a emulzie a potom 
ingrediencie.

Šľahanie smotany
Do misky vložte disk na šľahanie a emulzie, 
nalejte 600 ml dobre vychladenej smotany na 
šľahanie a pomocou tlačidla PULSE vyšľahajte 
smotanu do požadovanej konzistencie.

Vaječné omáčky
(Majonéza, holandská omáčka, bernská 
omáčka)
Do misky vložte disk na šľahanie a emulzie, 
aspoň 6 vaječných žĺtkov alebo 4 celé vajcia, 
korenie a ocot a pomocou tlačidla START/
PAUSE spracovávajte, kým nebude zmes 
ľahká a krémová (asi 2 minúty). Použite disk 
na šľahanie a emulzie.

Na prípravu majonézy: použite dvojitý 
sekací nôž. Zatiaľ čo je motor v chode, 
po vyňatí malého prítlačného nástroja 
pridávajte pomaly olej otvorom vo veľkom 
prítlačnom nástroji, kým nebude zmes riadne 
premiešaná. Hladina by nemala prekročiť 
rysku MAX pre tekutiny.
Na prípravu holandskej omáčky: Zatiaľ čo je 
motor v chode, po vyňatí malého prítlačného 
nástroja pridávajte pomaly rozohriate maslo 
otvorom vo veľkom prítlačnom nástroji, kým 
nebude zmes riadne premiešaná. Hladina by 
nemala prekročiť rysku MAX pre tekutiny.

Nôž na miesenie

MIESENIE POMOCOU NOŽA NA 
MIESENIE

Čepele plastového noža na miesenie zaisťujú 
hladké a rýchle premiešanie prísad na cesto.

Sladké cesto
Vložte nôž na miesenie do misky. Do misky 
vložte múku a maslo nakrájané na kocky. 
Pridajte 3 šálky (450 g) múky a pomocou 
tlačidla PULSE spracovávajte, kým sa múka 
s maslom celkom nespojí. Zatiaľ čo je motor 
v chode, po vyňatí malého prítlačného 
nástroja pridajte tekutiny otvorom vo veľkom 
prítlačnom nástroji, kým sa nevytvorí cesto.

OVLÁDANIE VÁŠHO KUCHYNSKÉHO ROBOTA FP 8010
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Chlebové cesto
Vložte nôž na miesenie do misky. Používajte 
tzv. aktívne droždie, ktoré zmiešajte so 
všetkými sypkými ingredienciami. Pridajte 
3 šálky/450 g zmäknutého masla 
nakrájaného na kocky a pomocou tlačidla 
START/PAUSE spracovávajte, kým sa 
maslo nespojí so sypkými ingredienciami. 
Ak používate olej, počas chodu motora 
pridávajte olej otvorom vo veľkom 
prítlačnom nástroji po vyňatí malého 
prítlačného nástroja, kým sa nevytvorí hladké 
a elastické cesto. Nespracovávajte príliš 
dlho. Cesto preneste na zľahka pomúčený 
lopár a mieste asi ďalších 5 minút v rukách. 
Hotové cesto vložte do veľkej vymazanej 
misy, zakryte a nechajte vykysnúť na teplom 
mieste. Potom na pomúčenom lopári znovu 
premieste, kým nebude cesto hladké 
a elastické. Vytvarujte cesto do 
požadovaného tvaru a pečte v predhriatej 
rúre.

Cesto na sušienky
Do misky vložte nôž na miesenie (alebo 
môžete použiť aj dvojitý sekací nôž). Do 
misky vložte zmäknuté maslo a cukor. Stlačte 
tlačidlo START/PAUSE, kým nebude zmes 
jemne krémová. Zatiaľ čo je motor v chode, 
pridajte vajcia, jedno po druhom, otvorom vo 
veľkom prítlačnom nástroji po vyňatí malého 
prítlačného nástroja. Každé vajce nechajte 
riadne zapracovať do cesta. 
Do misky vložte sypké ingrediencie 
a tlačidlom PULSE spracovávajte, kým sa 
všetky ingrediencie riadne nespoja. Po 
vyňatí malého prítlačného nástroja pridajte 
sušené ovocie, orechy a pod. otvorom vo 
veľkom prítlačnom nástroji. Tlačidlom PULSE 
spracovávajte, kým sa všetky ingrediencie 
riadne nespoja.

Rýchle sušienky
Vložte nôž na miesenie do misky. Rozohriate 
ingrediencie vložte do misky, ďalej vložte 
tekuté ingrediencie a nakoniec sypké 
ingrediencie. Tlačidlom PULSE spracovávajte, 
kým sa všetky ingrediencie riadne nespoja. 
Ak treba, prerušte proces prípravy, vypnite 
spotrebič, snímte veko  a zotrite vnútorné 
steny misky. Znovu nasaďte veko a pokračujte 
v príprave. Pozor - nespracovávajte cesto príliš 
dlho. Po vyňatí malého prítlačného nástroja 
pridajte sušené ovocie, orechy 
a pod. otvorom vo veľkom prítlačnom nástroji. 
Tlačidlom PULSE spracovávajte, kým sa všetky 
ingrediencie riadne nespoja.

STRÚHANIE A KRÁJANIE 
S OBOJSTRANNÝM DISKOM NA 
KRÁJANIE

Najskôr si pripravte ovocie a zeleninu. Tieto 
umyte a olúpte podľa potreby.
Ďalej nakrájajte potraviny na požadovanú 
veľkosť (nie dlhšie ako 14 cm). Potraviny 
môžete krájať po dĺžke aj po šírke.
Ak sa potraviny svojou veľkosťou vojdú do 
plniaceho otvoru, orežte len koniec, ktorým 
sa bude krájať.

Obojstranný disk na krájanie
1. Na nadstavec nasaďte disk hrubou alebo 

jemnou stranou nahor.
2. Pripravte si potraviny podľa kategórie 

alebo receptu.

Jemné alebo hrubé krájanie dosiahnete podľa 
strany, ktorá bude smerovať nahor po nasadení 
na nadstavec. Hrubá (väčšie otvory) je určená 
na hrubé krájanie, jemná (menšie otvory) je 
určená na jemné krájanie. S diskom manipulujte 
opatrne a na nadstavec ho nasaďte tou 
príslušnou stranou smerujúcou nahor.

OVLÁDANIE VÁŠHO KUCHYNSKÉHO ROBOTA FP 8010
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Syr
Dbajte na zvýšenú opatrnosť pri krájaní syra 
v kuchynskom robote. Pri krájaní syra, ako 
je mozzarella alebo bocconcini, ho nechajte 
trochu zmraziť. Bude pevnejší a nebude sa 
lepiť na nože. Pri krájaní tvrdých syrov, napr. 
parmezánu, sa najskôr uistite, že nie je príliš 
tvrdý. V opačnom prípade by mohlo dôjsť 
k poškodeniu disku alebo noža. Syr vhodný 
na krájanie má takú tvrdosť, že ho odkrojíte 
ostrým nožom. Pri krájaní guľatých syrov, 
napr. mozzarella, odkrojte jeden koniec 
a týmto odkrojeným koncom smerom nadol 
vložte syr do plniaceho otvoru. Pri krájaní 
syrov v tvare klinu umiestnite dva kusy na 
seba tak, aby vytvorili obdĺžnik (úzky koniec 
k širokému koncu). Strúhajte alebo krájajte.

KRÁJANIE S DISKOM 
S NASTAVITEĽNOU VÝŠKOU KRÁJANIA

Disk s nastaviteľnou výškou krájania je 
vhodný na krájanie surového ovocia 
a zeleniny na potrebnú výšku rezu. Môžete 
nastaviť výšku rezu od 0,5 do 8 mm po 
24 krokoch. Pri spracovávaní väčšieho 
množstva dokáže disk s nastaviteľnou výškou 
krájania skrátiť čas prípravy a dosiahnuť tak 
potrebné výsledky v kratšom čase. Výsledky 
závisia od typu potravín a ich umiestnenia 
v plniacom otvore. Na spracovanie menších 
potravín použite otvor vo veľkom prítlačnom 
nástroji po vyňatí malého prítlačného 
nástroja. Na nastavenie výšky krájania 
podržte jednou rukou disk za vonkajší okraj 
a otočte regulátorom nastavenia na spodnej 

strane disku do požadovanej šírky. Šípky 
značia výšku nastaveného noža.

POZNÁMKA:
Výška rezu sa môže mierne líšiť v 
závislosti od spracovávaných potravín 
v plniacom otvore.

Nepreplňujte plniaci otvor pred krájaním. 
Ak je plniaci otvor preplnený, nebude možné 
nasadiť prítlačný nástroj a spotrebič sa 
nezapne. Na prítlačnom nástroji je vyznačená 
ryska maxima (CHUTE FILL MAX).

Nastavenie výšky
1. Na nadstavec nasaďte disk 

s nastaviteľnou výškou krájania.
2. Pripravte si potraviny podľa kategórie 

alebo receptu.
3. Do plniaceho otvoru vložte potraviny 

rovnakej kategórie. Na spracovanie 
menších potravín použite otvor vo veľkom 
prítlačnom nástroji po vyňatí malého 
prítlačného nástroja. Potraviny by mali byť 
umiestnené v plniacom otvore voľne, nie 
moc stuha, aby bol zaistený hladký a ľahký 
pohyb smerom dole pri tlačení prítlačného 
nástroja plniacim otvorom.

4. Stlačte tlačidlo START/PAUSE 
a súčasne tlačte prítlačný nástroj plniacim 
otvorom smerom dole. Nikdy nepoužívajte 
na pretláčanie potravín príliš veľkú silu, 
nakoľko by ste mohli poškodiť disk. Na 
pretláčanie mäkkých potravín, napr. 
paradajok alebo banánov, tlačte prítlačný 
nástroj jemne; na pretláčanie pevnejších 
potravín, napr. zemiakov alebo jabĺk, tlačte 
prítlačný nástroj silnejšie; a na pretláčanie 
tvrdých potravín, napr. parmezánu alebo 
salám, tlačte prítlačný nástroj pevne, avšak 
tak, aby sa nepoškodil disk.

5. Proces opakujte, kým nebudú všetky 
potrebné potraviny nakrájané.
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Guľaté ovocie a zelenina
Ovocie a zeleninu umyte a olúpte podľa 
potreby, odstráňte semienka, jadierka 
a kôstky. Pri menších kusoch ovocia alebo 
zeleniny (napr. kivi, paradajka a pod.) odrežte 
jeden koniec a orezanú stranu položte na 
dno plniaceho otvoru. Veľké kusy ovocia 
a zeleniny (napr. jablká a pod.) rozpoľte alebo 
nakrájajte na menšie kúsky, aby sa vošli 
do plniaceho otvoru. Plniaci otvor naplňte 
ovocím a zeleninou a nakrájajte.

Paradajky v plniacom otvore Nakrájané paradajky

Jablká v plniacom otvore Nakrájané jablká

Dlhé ovocie a zelenina
Najskôr si pripravte ovocie a zeleninu. Tieto 
umyte a olúpte podľa potreby. Nakrájajte 
ovocie a zeleninu, aby sa kúsky vošli do 
plniaceho otvoru (na dĺžku 9 cm, na šírku 
14 cm). Ak sa potraviny vojdú do plniaceho 
otvoru bez nutnosti ich krájať, odrežte 
jeden koniec a odrezanú stranu položte na 
dno plniaceho otvoru. Potraviny môžete 
umiestniť po dĺžke alebo po šírke.
Vložte prítlačný nástroj a potraviny nakrájajte.
Úzke potraviny, ako sú mrkva alebo cukina, 
je možné vkladať otvorom vo veľkom 
prítlačnom nástroji po vyňatí malého 
prítlačného nástroja.

Cukiny v plniacom otvore Nakrájané cukiny

OVLÁDANIE VÁŠHO KUCHYNSKÉHO ROBOTA FP 8010
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Listová zelenina
Kapustu umyte a oklepte prebytočnú vodu. 
Nakrájajte na kúsky, aby sa vošli do plniaceho 
otvoru. Šalát rozoberte na jednotlivé listy, 
umyte a riadne osušte. Potom zrolujte 
a vložte vertikálne do plniaceho otvoru. 
Strúhajte alebo krájajte.

POZNÁMKA:
Špenát nie je vhodný na strúhanie 
alebo krájanie. Špenát umyte 
a osušte, roztrhajte na kúsky a potom 
rozsekajte malým sekacím nožom 
alebo dvojitým sekacím nožom.

Šalát v plniacom otvore Nakrájaný šalát

Salámy a údeniny
Nakrájajte potraviny na požadovanú veľkosť 
(nie dlhšie ako 14 cm).
Vložte do plniaceho otvoru a nakrájajte 
pomocou prítlačného nástroja a disku.

Saláma v plniacom otvore Nakrájaná saláma

Sadlo
Odstráňte kožu a nakrájajte na kúsky, aby sa 
vošli do plniaceho otvoru. Nechajte kúsky 
trochu zmrznúť. V opačnom prípade by sa 
nakrájané sadlo lepilo na nôž. Vložte do 
plniaceho otvoru. Nakrájajte.

Čokoláda
Rozlomte čokoládu na kúsky.
Nechajte riadne vychladnúť, príp. na chvíľku 
zmrazte. Vložte do plniaceho otvoru. 
Nakrájajte.

OVLÁDANIE VÁŠHO KUCHYNSKÉHO ROBOTA FP 8010
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POUŽITIE MALEJ MISKY

Malú misku vložte do veľké misky. Malá 
miska je vhodná na spracovanie menšieho 
množstva potravín.
Pri použití malej misky použite aj malý sekací 
nôž, ktorý nasadíte do stredu, a budete môcť 
sekať, miešať a mixovať rôzne druhy potravín. 
Malý sekací nôž nepoužívajte vo veľkej miske. 
Iné príslušenstvá vhodné na použitie v miske 
nie sú vhodné na použitie v malej miske.

DISK NA JEMNÉ KRÁJANIE

Disk na jemné krájanie nasaďte na nadstavec 
v miske a nakrájajte potraviny na jemné 
prúžky. S týmto diskom pripravíte jemné 
prúžky mrkve, cukiny, zemiakov a zeleru 
a pod. Pre dlhé prúžky vložte potraviny do 
plniaceho otvoru horizontálne. Pre krátke 
prúžky použite otvor vo veľkom prítlačnom 
nástroji po vyňatí malého prítlačného 
nástroja.

DISK NA HRANOLČEKY

Disk na hranolčeky nasaďte na nadstavec 
v miske a nakrájajte potraviny na hrubšie 
prúžky. S týmto diskom pripravíte hranolčeky 
zo zemiakov alebo z iných potravín. Ak máte 
veľké zemiaky, položte ich dlhšou stranou 
na dno plniaceho otvoru a získate tak dlhé 
hranolčeky.
Lepšie výsledky dosiahnete, pokiaľ pred 
stlačením tlačidla START/PAUSE pritlačíte 
prítlačný nástroj.

POZNÁMKA:
Pri spracovávaní potravín sa môže 
stať, že posledný kus nebude celkom 
spracovaný a uviazne v disku. Jedná 
sa o normálny jav, nakoľko disk v tej 
chvíli nebude vyrovnaný. Aby ste 
zabránili vibráciám, odporúčame 
rýchlo vyňať prítlačný nástroj hneď, 
ako sú potraviny spracované. Vložte 
ďalšie potraviny a proces opakujte.

Pri niektorých druhoch potravín treba 
odstrániť aj veko a vyňať misky. Vyjmite 
z misky disk a odstráňte potraviny pred 
ďalším spracovaním.

OVLÁDANIE VÁŠHO KUCHYNSKÉHO ROBOTA FP 8010
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PREHĽAD FUNKCIÍ

Pre viac informácií o príprave potravín a ich spracovaní sa riaďte základnými technikami.
Pri špecifi ckých receptoch sa riaďte informáciami v receptoch.

POZNÁMKA:
Kuchynský robot je veľmi výkonný a v niektorých prípadoch sa odporúča používať 
tlačidlo PULSE, aby sa zabránilo nadmernému spracovaniu potravín.

Potravina Typ noža (na miesenie/
QUAD/malý)

Nastavenie disku 
s nastaviteľnou výškou 
krájania

Odporúčaný typ disku

Avokádo Quad alebo malý
Použitie: Guacamole

2-5

Špargľa (varená) Quad alebo malý
Použitie: Špargľový dip

Červená repa 2-5 Použitie: Šalát

Brokolica (varená) Quad
Použitie: Brokolicová polievka

Kapusta Tenký 1-2, stredný 2-3
Použitie: Príloha

Použitie: Šalát

Mrkva Quad alebo malý
Použitie: Zeleninová polievka

0-5 Použitie: Šalát

Karfi ol (varený) Quad alebo malý
Použitie: Karfi olová polievka

Zeler Quad alebo malý
Použitie: Zeleninová polievka

Tenký 1-2, stredný 2-3
Použitie: Šalát

Čili Quad alebo malý
Použitie: Dochutenie

Baklažán Quad alebo malý
Použitie: Príloha, polievka

2-5
Použitie: Grilovaný baklažán

Krájaný alebo strúhaný
Použitie: Príloha

Cesnak Quad alebo malý
Použitie: Dochutenie

Zázvor Quad alebo malý
Použitie: Dochutenie

Bylinky Quad alebo malý
Použitie: Dochutenie pesta

Pór Quad alebo malý
Použitie: Varený na polievky

2.-5
Použitie: Zeleninová polievka

Šalát 2.-4
Použitie: Šalát

Huby (surové) Quad alebo malý
Použitie: Zeleninová polievka

4-6 Použitie 
Šalát, zeleninová polievka, 
hubová omáčka, hubová 
polievka

PREHĽAD FUNKCIÍ
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Potravina Typ noža (na miesenie/
QUAD/malý)

Nastavenie disku s 
nastaviteľnou výškou 
krájania

Odporúčaný typ disku

Huby (varené) Quad
Použitie: Hubová polievka

4-6 Použitie 
Šalát, zeleninová polievka, 
hubová omáčka, hubová 
polievka

Cibuľa Quad alebo malý
Použitie: Polievky, omáčky

0.-5
Použitie: Šalát

Petržlen Quad alebo malý
Použitie: Zeleninová polievka

2.-5
Použitie: Zeleninové lasagne

Paštrnák (varený) Quad
Použitie: Príloha

Hrášok (varený) Quad alebo malý
Použitie: Príloha, detské jedlo

Zemiaky 0,5 - 6
Použitie: Pečené zemiaky

Sekanie, jemné prúžky, krájanie
Použitie: Zemiačiky

Zemiaky (varené) Quad alebo malý
Použitie: Zemiaková kaša, 
zemiakové cesto

Dyňa Quad alebo malý
Použitie: Dyňová frittata

3.-6
Použitie: Dyňový šalát

Krájanie - hrubé alebo jemné
Použitie: Šalát

Dyňa (varená) Quad alebo malý
Použitie: Kaša z tekvice, 
tekvicová polievka, pečivo

3.-6
Použitie: Dyňový šalát

Špenát Quad alebo malý
Použitie: Príloha

Špenát (varený) Quad alebo malý
Použitie: Krémový špenát

Kvaka Quad alebo malý
Použitie: Zeleninová 
polievka, nákyp

Paradajky Quad alebo malý
Použitie: Salza

2.-5
Použitie: sendviče, šaláty, 
a pod.

Cukiny 3.-6
Použitie: Príloha, zapekané 
pokrmy

Krájanie - hrubé alebo jemné
Použitie: Šalát, frittata

Jablká Quad alebo malý
Použitie: Jablková omáčka

2.-5
Použitie: Jablkové palacinky

Jablká (varené) Quad alebo malý
Použitie: Jedlo pre bábätká 
a batoľatá

4.-6
Použitie: Ovocný šalát

Banán Quad alebo malý
Použitie: Omáčky na dezerty

Bobuľové ovocie Quad alebo malý
Použitie: Ovocný šalát

Citrusové plody Quad alebo malý
Použitie: Ovocné želé

PREHĽAD FUNKCIÍ
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Potravina Typ noža (na miesenie/
QUAD/malý)

Nastavenie disku 
s nastaviteľnou výškou 
krájania

Odporúčaný typ disku

Kôra z citrusového 
ovocia

Quad alebo malý Ovocné 
želé

Sušené ovocie Quad alebo malý
Použitie: Ovocný šalát, 
omáčky na dezerty

Kivi Quad alebo malý
Použitie: Ovocný šalát, 
omáčky na dezerty

4.-6
Použitie: Ozdoba dezertov

Mango Quad alebo malý
Použitie: Ovocný šalát, 
omáčky na dezerty

Melón
(Medový, 
cantaloupe)

Quad alebo malý 
Ovocný šalát

Hruška Quad alebo malý 
Ovocný šalát

4.-6
Použitie: Hruškový koláč

Hruška (varená) Quad alebo malý 
Jedlo pre bábätká a batoľatá

Ananás Quad alebo malý 
Ovocný šalát

Kôstkové ovocie 
(marhule, 
nektarinky, 
broskyne, slivky a 
pod.)

Quad alebo malý
Použitie: Ovocný šalát, 
omáčky na dezerty

Jahody Quad alebo malý
Použitie: Ovocný šalát, 
omáčky na dezerty

Cestá Nôž na miesenie
Použitie: Koláče, palacinky

Šľahanie
Použitie: koláče, muffi  ny, 
palacinky

Strúhanka Quad alebo malý
Použitie: Plnky, vysypávanie 
plechu

Syr Krájanie - hrubé alebo jemné
Použitie: Strúhaný syr na pizzu

Čokoláda Quad alebo malý
Použitie: Čokoládové dezerty

Krájanie - hrubé alebo jemné
Použitie: Ozdoba dezertov

Krémový syr Quad alebo malý
Použitie: Dipy, syrové koláče

Cestá Nôž na miesenie
Použitie: Cestá, chlieb a pod.

Vaječné bielky 
s funkciou PULSE

Šľahanie
Použitie: Vaječný sneh (nie 
na vaječné pusinky napr.)

Vajcia (na tvrdo) Quad alebo malý 
Sendviče

2-5
Použitie: sendviče

Vajcia (celé alebo 
žĺtky) s funkciou 
PULSE

Šľahanie
Použitie: Majonéza

PREHĽAD FUNKCIÍ
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Potravina Typ noža (na miesenie/
QUAD/malý)

Nastavenie disku 
s nastaviteľnou výškou 
krájania

Odporúčaný typ disku

Smotana s 
tlačidlom PULSE

Šľahanie
Použitie: odporúča sa 
tlačidlo PULSE, aby sa 
zabránilo nadmernému 
spracovaniu.

Mliečne kokteily 
a smoothies

Quad
Použitie: odporúča sa 
tlačidlo PULSE

Mäso (surové) 
s funkciou PULSE

Quad
Použitie: Fašírky, sekaná

Mäso (varené) 
s funkciou PULSE

Quad
Použitie: Sendviče, paštéty, 
detské jedlo

Salámy a iné 
údeniny

1-6
Použitie: Sendviče, 
antipasto, pizza a pod.

PREHĽAD FUNKCIÍ
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TIPY NA SPRACOVANIE POTRAVÍN

• Neplňte misku potravinami nad rysku 
maxima pre tekutiny. Do misky vložte 
najskôr sypké potraviny a potom 
tekutiny. 

• Na miske sú vyznačené dve rysky maxima 
pre tekutiny – MAX THICK LIQUID (pre 
husté tekutiny, napr. polievky alebo 
omáčky) a MAX THIN LIQUID (pre vodnaté 
tekutiny, napr. vývary alebo mliečne 
kokteily). 

• Aby ste zabránili nadmernému 
spracovaniu potravín, spracovávané 
potraviny pravidelne kontrolujte. 
V niektorých prípadoch môžete použiť 
tlačidlo PULSE na krátke a efektívne 
spracovanie potravín. Na zotretie 
potravín zo stien misky použite dodávanú 
stierku. Tým zaistíte aj rovnomerné 
spracovanie potravín. 

• Ak budete spracovávať ovocie do cesta, 
obaľte ovocie trochou múky, aby sa 
nelepilo na nože. 

• Na strúhanku použite staršie alebo 
tvrdšie pečivo. Čerstvé pečivo by sa lepilo 
na nože. 

• Po spracovaní niektorých potravín 
pridajte trochu tekutiny na zjemnenie 
zmesi. 

• Tekutiny pridávajte otvorom po vyňatí 
malého prítlačného nástroja.

• Pri arašidovom masle sa po určitom čase 
môže oddeliť tekutá zložka od pevnej. 
Pred použitím maslo riadne premiešajte.

• Ingrediencie netreba vyňať, pokiaľ ich 
množstvo nepresiahlo rysku maxima.

• Ak budete spracovávať sypké a tekuté 
potraviny, zmes sa lepšie spracuje, pokiaľ 
do misky najskôr pridáte sypké potraviny 
a potom tekutiny. 

• V kuchynskom robote môžete šľahať 
a vaječné bielky. Minimálne množstvo je 
6 bielkov pri použití šľahacieho disku 
a tlačidla PULSE.

• Vaječné bielky na sladký sneh, napr. 
na prípravu snehových pusiniek, treba 
spracovávať dlhší čas, aby sa vaječné 
bielky úplne spojili s cukrom a sneh bol 
riadne nadýchaný. Použite šľahací disk.

• Pred krájaním alebo sekaním očistite 
potraviny a v potrebnej dĺžke vložte do 
plniaceho otvoru. Nepreplňujte plniaci 
otvor nad rysku maxima.

• Pred krájaním alebo sekaním potravín 
s mäkkou štruktúrou (napr. mäso) 
nechajte také potraviny čiastočne 
zmraziť. 

PREHĽAD FUNKCIÍ
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Po dokončení prípravy vypnite spotrebič 
tlačidlom POWER/OFF a odpojte prívodný 
kábel zo sieťovej zásuvky.

Základňa motora
Otrite základňu motora čistou, jemne 
navlhčenou mäkkou hubkou. Utrite dosucha.

Miska, veko a prítlačné nástroje
Umyte misku, veko aj prítlačné nástroje 
v teplej vode s trochou kuchynského 
prípravku na umývanie riadu. Na umývanie 
nepoužívajte drôtenky ani hubky 
s drôtenkou, nakoľko by tieto mohli 
poškriabať plastový povrch. Plastové časti 
môžu byť občas umývané v umývačke riadu, 
avšak iba v hornej priehradke na šetrný 
program. Nevystavujte tieto časti pravidelne 
príliš horúcej vode alebo drsným čistiacim 
prostriedkom, nakoľko by tieto mohli 
poškodiť povrch a skrátiť ich životnosť. 

POZNÁMKA:
Prítlačné nástroje nikdy nevkladajte do 
umývačky riadu, nakoľko by ich vysoká 
teplota mohla zdeformovať.

Nôž s dvojitou čepeľou, nôž na miesenie 
a disky
Umyte nôž s dvojitou čepeľou, nôž na 
miesenie a disky v teplej vode s trochou 
kuchynského prípravku na umývanie riadu. 
Na odstránenie zvyškov potravín použite 
dodávanú čistiacu kefu. Koniec rukoväte je 
vybavený škrabkou na odstránenie zvyškov 
potravín. Aby ste zabránili náhodnému 
zraneniu, nenechávajte nože a disky 
namočené vo vode. Nože aj disky je možné 
umývať aj v umývačke riadu.

POZNÁMKA:
Nôž s dvojitou čepeľou je, pred vložením 
do umývačky riadu, možné vložiť do 
jeho ochranného obalu, aby bola 
zaistená jeho maximálna bezpečnosť.

STAROSTLIVOSŤ A ÚDRŽBA

Odstránenie usadenín, agresívnych škvŕn 
a pachov
Silne aromatické potraviny, ako je napríklad 
cesnak, ryby a niektoré druhy zeleniny, 
napríklad mrkva, môžu zanechať nežiaduci 
zápach alebo zafarbiť misku a veko. Na 
odstránenie zápachu alebo zafarbenia 
ponorte misku a veko na 5 minút do teplej 
vody s ½ šálky citrónovej šťavy. Potom ich 
umyte jemným kuchynským saponátom 
a teplou vodou, opláchnite a dôkladne osušte.

ULOŽENIE

• Uistite sa, že ste stlačili tlačidlo POWER/
OFF a prívodný kábel ste vytiahli zo 
sieťovej zásuvky.

• Skontrolujte, či sú všetky časti spotrebiča 
čisté a suché. 

• Pri manipulácii s nožom s dvojitou čepeľou 
držte nôž za hriadeľ. Nôž s dvojitou čepeľou 
aj mini nôž môžu byť uložené v úložnom 
boxe. Pre väčšiu bezpečnosť odporúčame 
na nôž s dvojitou čepeľou nasadiť ochranný 
obal a následne uložiť do úložného boxu. 
Malú misku je možné vložiť do misky, ak 
nebudete spotrebič používať. 

• Veko nasaďte na misku, ale nezaisťujte ju 
ako pri spracovávaní. 

• Veľký prítlačný nástroj s vloženým 
malým prítlačným nástrojom zasuňte do 
plniaceho otvoru.

• Neodporúčame spotrebič skladovať 
so zaistenou misou a vekom, nakoľko 
náhodné zaťaženie by mohlo poškodiť 
spínače na motorovej základni alebo miske.

• Všetko príslušenstvo (nože, disky, 
nadstavce a pod.) vložte do úložného 
boxu a ten uložte mimo dosahu detí. 
Neodporúčame disky skladovať v zásuvke 
s ostatným náčiním. 

POZNÁMKA:
Veľký disk na strúhanie musí byť 
umiestnený v zadnej časti úložného 
disku.

STAROSTLIVOSŤ A ÚDRŽBA
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POZNÁMKA:
Úložný box je možné umiestniť aj 
vertikálne na jeho zadnej časti. Uistite 
sa však, že je riadne zaistený. 

• Uložte spotrebič na dobre vetrané 
a prístupné miesto vo vašej kuchyni.

• Na spotrebiči neskladujte žiadne 
predmety.

STAROSTLIVOSŤ A ÚDRŽBA

VAROVANIE:
NOŽE AJ DISKY SÚ VEĽMI OSTRÉ. PRI MANIPULÁCII BUĎTE VEĽMI OPATRNÍ. 
NEPONÁRAJTE ZÁKLADŇU MOTORA, PRÍVODNÝ KÁBEL ALEBO ZÁSTRČKU DO 
VODY ANI INEJ TEKUTINY.
NEODPORÚČAME SPOTREBIČ SKLADOVAŤ SO ZAISTENOU MISOU A VEKOM, 
NAKOĽKO NÁHODNÉ ZAŤAŽENIE BY MOHLO POŠKODIŤ SPÍNAČE NA MOTOROVEJ 
ZÁKLADNI ALEBO MISKE.
ŽIADNU ČASŤ SPOTREBIČA NEVKLADAJTE DO UMÝVAČKY RIADU. 
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ODSTRAŇOVANIE PROBLÉMOV

Problém Riešenie

Potraviny nie 
sú rovnomerne 
spracovávané.

• Pred ich spracovávaním treba potraviny nakrájať na rovnako 
veľké kúsky (cca 2,5 cm) .

• Potraviny spracovávajte po dávkach, aby bolo zaistené 
rovnomerné spracovanie. 

Nakrájané plátky 
nie sú rovnako 
široké.

• Vložte potraviny do plniaceho otvoru. Prítlačný nástroj nasaďte 
na vložené potraviny, zapnite prístroj a prítlačný nástroj 
rovnomerne tlačte plniacim otvorom.

Potraviny sa 
v plniacom otvore 
pretáčajú. 

• Plniaci otvor je určený na spracovanie väčšieho množstva 
potravín. Ak budete spracovávať menšie množstvo, použite 
otvor na vyňatie malého prítlačného nástroja. 

Disk na krájanie • Vždy odstráňte zvyšky potravín pred spracovávaním ďalších 
potravín.

Po spracovaní 
zostali na disku 
zvyšky potravín.

• Jedná sa o normálny jav. Malé kúsky môžu zostať nespracované 
na disku.

Pri príprave 
cesta dochádza 
k spomaleniu 
otáčok.

• Množstvo cesta presiahlo maximálnu kapacitu. Rozdeľte cesto 
na niekoľko dávok a spracovávajte postupne. 

• Cesto môže byť príliš vlhké (pozri nižšie). Hneď, ako sa otáčky 
opäť zrýchlia, pokračujte v spracovávaní. V opačnom prípade 
pridajte múku, lyžicu po lyžici, kým sa otáčky opäť nezrýchlia. 
Spracovávajte, kým nebude konzistencia cesta správne 
pripravená.

Pri použití noža 
s dvojitou čepeľou 
dochádza k 
spomaleniu 
otáčok.

• Množstvo spracovaných potravín presiahlo maximálnu 
kapacitu. Rozdeľte množstvo na niekoľko dávok a spracovávajte 
postupne.

• Pri sekaní mäsa dosiahnete lepšie výsledky, pokiaľ odstránite 
prebytočný tuk.

Motor sa nespustí.

• Bezpečnostná poistka, ktorou je motor spotrebiča vybavený, 
nespustí motor, kým spotrebič nebude správne a riadne 
zostavený. Uistite sa, že miska, veko a veľký prítlačný nástroj sú 
správne usadené na svojom mieste. 

• Ak je vyššie uvedené riešenie v poriadku, skontrolujte, či 
množstvo potravín v plniacom otvore nepresiahlo rysku maxima 
(CHUTE FILL MAX).

• Skontrolujte, či je zástrčka prívodného kábla zapojená v sieťovej 
zásuvke a tá je pod napätím.

ODSTRAŇOVANIE PROBLÉMOV
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Problém Riešenie

Spotrebič 
sa počas 
spracovávania 
vypol. 

• Veko sa náhle uvoľnilo. Uistite sa, že je správne zaistené.
• Ak dôjde k preťaženiu motora, na LCD displeji sa rozbliká ikona 

preťaženia. Stlačte tlačidlo POWER/OFF, vypnite spotrebič 
a vytiahnite prívodný kábel zo sieťovej zásuvky. Pred opätovným 
použitím nechajte spotrebič 20 – 30 minút vychladnúť.

Počas prípravy 
dochádza 
k spomaleniu 
otáčok.

• Jedná sa o normálny jav pri spracovávaní niektorých potravín 
(napr. krájaní alebo sekaní syra). Preskladajte potraviny 
v plniacom otvore a ďalej spracovávajte.

• Maximálne množstvo bolo presiahnuté. Rozdeľte množstvo na 
niekoľko dávok a spracovávajte postupne.

Spotrebič sa 
počas spracovania 
trasie/pohybuje 
sa.

• Uistite sa, že gumové nohy na spodnej časti základne motora sú 
čisté a suché. Tiež sa uistite, že nebolo presiahnuté maximálne 
množstvo.

• Jedná sa o normálny jav pri spracovávaní niektorých potravín 
(napr. krájaní alebo sekaní syra). Preskladajte potraviny 
v plniacom otvore a ďalej spracovávajte.

Ingrediencie cesta 
nie sú riadne 
spracované.

• Pred miesením cesta vložte do misky najprv sypké potraviny 
a počas miesenia pridávajte tekutiny. Tieto pridávajte po 
dávkach, kde každú dávku necháte riadne spracovať. Ak 
omylom pridáte viac tekutín, vyčkajte, až budú celkom 
spracované. Potom pomaly pridávajte ďalšie tekutiny 
(nevypínajte spotrebič). Tekutiny pridávajte otvorom vo veľkom 
prítlačnom nástroji po vyňatí malého prítlačného nástroja. 
Tekutiny v žiadnom prípade nelejte do misky ako prvé. 

Cesto je príliš 
tuhé. 

• Rozdeľte cesto na 2 alebo 3 kusy a rovnomerne ho v miske 
rozložte. Spracovávajte cca 10 sekúnd, alebo kým nebude cesto 
jednotné a hladké.

Cesto je príliš 
suché.

• Kým je spotrebič v prevádzke, pridajte tekutiny. Tekutiny 
pridávajte otvorom vo veľkom prítlačnom nástroji po vyňatí 
malého prítlačného nástroja. Pridávajte lyžicu po lyžici a každú 
lyžicu nechajte riadne spracovať. Hneď, ako má cesto správnu 
konzistenciu, prestaňte pridávať tekutiny.

Cesto je príliš 
tekuté.

• Kým je spotrebič v prevádzke, pridajte múku. Múku pridávajte 
otvorom vo veľkom prítlačnom nástroji po vyňatí malého 
prítlačného nástroja. Pridávajte lyžicu po lyžici a každú lyžicu 
nechajte riadne spracovať. Hneď, ako má cesto správnu 
konzistenciu, prestaňte pridávať múku.

ODSTRAŇOVANIE PROBLÉMOV



POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM
Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ
Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické 
výrobky nesmú byť pridané do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu 
odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie alebo 
v iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného 
nového produktu. Správnou likvidáciou tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje 
a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by 
mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo 
najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s národnými 
predpismi udelené pokuty.

Pre podnikové subjekty v krajinách Európskej únie
Ak chcete likvidovať elektrické a elektronické zariadenia, vyžiadajte si potrebné informácie od svojho predajcu 
alebo dodávateľa.

Likvidácia v ostatných krajinách mimo Európskej únie
Tento symbol je platný v Európskej únii. Ak chcete tento výrobok zlikvidovať, vyžiadajte si potrebné informácie 
o správnom spôsobe likvidácie od miestnych úradov alebo od svojho predajcu.

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

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

 2012    09/2012
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HUMMUS

asi 1 ½ šálky

425g konzerva cíceru, riadne scedený
2 strúčiky cesnaku, olúpané
2 lyžice opečených sezamových semienok
2 lyžice smotany
2 lyžice citrónovej šťavy
1 lyžica arašidového masla
1 lyžička rasce

1. Použite dvojitý sekací nôž.
2. Vložte všetky ingrediencie do misky. 

Spracovávajte do hladka.
3. Pomocou lyžice premiestnite zmes 

do servírovacej misky. Zakryte a pred 
podávaním nechajte vychladnúť.

Podávajte vychladené s arabským chlebom.

BABA GANOUSH

asi 1 ½ šálky

500 g baklažánu, ostrúhaný a nakrájaný na 
kocky
1 lyžička arašidového masla
1/3 šálky jogurtu
2 strúčiky cesnaku, olúpané
½ šálky čerstvého koriandra
1 lyžička rasce
½ lyžičky sezamového oleja
1 lyžica citrónovej šťavy

1. Nakrájaný baklažán vložte v jednej 
vrstve na plech. Pečte v predhriatej rúre 
na 200 °C, piecť asi 30 – 40 minút, kým 
nezmekne. Potom vyberte z rúry 
a nechajte vychladnúť.

2. Použite dvojitý sekací nôž.
3. Vložte všetky ingrediencie do misky. 

Spracovávajte do hladka.

RECEPTY

4. Pomocou lyžice premiestnite zmes 
do servírovacej misky. Zakryte a pred 
podávaním nechajte vychladnúť.

Podávajte vychladené s arabským chlebom.

GUACAMOLE

asi 4 šálky

3 veľké avokáda, olúpané a vykôstkované
1 červená cibuľa, olúpaná a rozštvrtená
2 lyžice limetkovej alebo citrónovej šťavy
1 lyžica sladkej thajskej čili omáčky
300 ml kyslej smotany
½ šálky lístkov z čerstvého koriandra, voliteľné

1. Použite dvojitý sekací nôž.
2. Vložte všetky ingrediencie do misky. 

Spracovávajte do hladka.
3. Pomocou lyžice premiestnite zmes 

do servírovacej misky. Zakryte a pred 
podávaním nechajte vychladnúť.

Podávajte s nakrájanou surovou zeleninou 
alebo kukuričnými chipsami.

KRÉMOVÝ SALZA DIP

asi 2 šálky

250 g krémového syra, mäkký a nakrájaný na 
kocky
375g pohár mexickej salza omáčky

1. Použite dvojitý sekací nôž.
2. Vložte všetky ingrediencie do misky. 

Spracovávajte do hladka.
3. Pomocou lyžice premiestnite zmes 

do servírovacej misky. Zakryte a pred 
podávaním nechajte vychladnúť.

Podávajte s nakrájanou surovou zeleninou, 
krekrami alebo kukuričnými chipsami. 

RECEPTY
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ANTIPASTO

asi 4-6 porcií

2 ks syra bocconcini (príp. mozarella)
125 g syra parmezán
250 g talianskej salámy
2 pevné rímske paradajky
1 tvrdá hruška
Olivy
Nakladané artičoky
Nakladaná grilovaná zelenina (paprika, 
cukina, baklažán)
Lístky bazalky 
Olivový olej
Ocot balzamiko

1. Syry bocconcini vložte do mrazničky, kým 
čiastočne nezmrznú (asi 30 minút).

2. Použite disk na krájanie.
3. Nakrájajte parmezán, vyjmite z misky 

a uložte bokom.
4. Nakrájajte taliansku salámu, vyjmite 

z misky a uložte bokom.
5. Nakrájajte paradajky, vyjmite z misky 

a uložte bokom.
6. Nakrájajte bocconcini, vyjmite z misky 

a uložte bokom.
7. Pred podávaním nakrájajte hrušku na 

plátky. Ak by ste hrušku nakrájali 
s predstihom, zhnedla by.

8. Do stredu taniera položte olivy, artičoky, 
grilovanú zeleninu, okolo stredu potom 
rozložte paradajky, syr bocconcini a lístky 
bazalky. Zakvapkajte olivovým olejom 
a balzamickým octom. Nakoniec vložte 
salámu, hrušky a posypte nakrájaným 
parmezánom.

POZNÁMKA:
Aby ste dosiahli rovnomerné 
nakrájanie, postupujte podľa tabuľky 
v prednej časti návodu.

GNOCCHI SO SYROVOU OMÁČKOU

asi 4 porcie

500 g zemiakov, ostrúhaných a rozštvrtených
8 šálok/2 l kuracieho vývaru
1 ½ šálky/225 g hladkej múky
½ šálky/75g hladkej múky
¼ lyžičky kajenského korenia

SYROVÁ OMÁČKA

125 g švajčiarskeho syra
90g syra parmezán
300 ml smotany
½ šálky kyslej smotany
2 lyžice nasekanej pažítky
½ šálky/125 ml bieleho vína
Čerstvo namleté čierne korenie

1. Uvarte zemiaky v kuracom vývare 
domäkka. Sceďte a nechajte vychladnúť.

2. Použite dvojitý sekací nôž.
3. Vložte zemiaky do misky. Spracovávajte 

do hladka. Postupne pridajte múku, kým 
sa nevytvorí cesto. Vyjmite cesto s misky 
a na zľahka pomúčenom lopári chvíľku 
mieste rukami.

4. Rozdeľte cesto na 4 kusy a vyváľajte 
z každého kusu valček s priemerom 
2,5 cm. Nakrájajte pozdĺžne na asi 2cm 
kúsky. Pomocou pomúčenej vidličky 
stlačte a vytvarujte gnocchi.

5. Vo veľkom hrnci priveďte do varu vodu. 
Hneď, ako voda vrie, vložte gnocchi 
a znížte teplotu. Varte, kým gnocchi 
nevyplávajú na hladinu, cca 2 – 3 minúty. 
Pomocou sitka alebo naberačky vyjmite 
hotové gnocchi. Nechajte odkvapkať 
a uložte na teplé miesto, aby pred 
podávaním nevychladli.
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6. Na prípravu syrovej omáčky použite 
obojstranný disk na krájanie a nakrájajte 
najemno švajčiarsky syr a parmezán. 
V hrnci zmiešajte všetky ingrediencie 
a na strednom plameni za pravidelného 
miešania nechajte rozpustiť syr a omáčku 
zhustnúť.

7. Gnocchi zalejte syrovou omáčkou 
a okamžite podávajte.

Podávajte toto jedlo ako predjedlo alebo ľahký 
hlavný chod.

ZELENINOVÁ FRITTATA

asi 4-6 porcií

2 stredne veľké zemiaky, ostrúhané
400 g sladkých zemiakov, ostrúhaných
400 g tekvice, ostrúhanej
2 stredne veľké mrkvy, ostrúhané a očistené
1 pór, očistený
3 cukiny, očistené
150 g švajčiarskeho syra
½ šálky/75g hladkej múky
Čerstvo namleté čierne korenie, voliteľné
3 vajcia, zľahka našľahané
¾ šálky/190 ml mlieka

1. Použite disk na krájanie, hrubú stranu.
2. Nakrájajte zemiaky a tekvicu na rovnako 

veľké kocky, aby sa vošli do plniaceho 
otvoru.

3. Nakrájajte zemiaky, tekvicu, mrkvu, pór 
a cukiny. Nakrájanú zeleninu vyjmite 
z misky. Nakrájajte syr.

4. Zmiešajte syr s múkou a nakrájanou 
zeleninou a podľa potreby okoreňte.

5. Zmiešajte vajcia s mliekom a nalejte do 
zmesi zeleniny. Pripravenú zmes nalejte 
do formy na pečenie a pečte v predhriatej 
rúre na 200 °C asi 20 – 30 minút, kým 
nebude mať zlatú kôrku.

Podávajte so šalátom ako predkrm alebo ako 
ľahký hlavný chod.

DYŇOVÁ POLIEVKA

asi 1 ½ l

1 pór, očistený
2cm kúsok čerstvého zázvoru, ostrúhaný
1 lyžica masla alebo oleja
1 lyžička mletej rasce
500 g tekvice, ostrúhanej a nakrájanej na 
kúsky
1 stredne veľký zemiak, ostrúhaný 
a nakrájaný na kúsky
3 šálky/750 ml kuracieho vývaru
1/3 šálky kyslej smotany, na ozdobu
Nasekaná pažítka, na ozdobu

1. Použite disk s nastaviteľnou výškou 
krájania a nakrájajte pór a zázvor.

2. Na veľkej panvici rozohrejte maslo 
alebo olej, pridajte nakrájaný pór alebo 
zázvor, vyprážajte do zmäknutia a potom 
pridajte rascu. Pridajte kocky tekvice, 
zemiak a kurací vývar, zakryte a varte do 
zmäknutia. Snímte z platničky a nechajte 
vychladnúť.

3. Použite dvojitý sekací nôž.
4. Polovicu vychladnutého polotovaru 

vložte do misky. Mixujte, kým zmes 
nebude hladká. Vyjmite a odložte bokom. 
Opakujte proces so zvyšným množstvom. 
Vráťte rozmixovanú zmes do hrnca 
a nechajte prehriať.

Podávajte teplú tekvicovú polievku ozdobenú 
1 lyžicou kyslej smotany a posypanú pažítkou.

POZNÁMKA:
Pri príprave polievky nechajte horúce 
ingrediencie vždy cca 30 minút 
vychladnúť pred vložením do misky 
robota.
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HRÁŠKOVÁ POLIEVKA SO ŠUNKOU

asi 2 l

500 g vylúpaného hrášku
1 cibuľa, olúpaná a rozštvrtená
2 mrkvy, ostrúhané, očistené a nakrájané
1 petržlen, ostrúhaný
1 lyžica olivového oleja
1 šunka s kosťou (cca 1 kg)
8 šálok/2 l vody

1. Hrášok namočte do studenej vody cez 
noc, postupujte podľa inštrukcií na obale. 
Potom sceďte.

2. Použite disk s nastaviteľnou výškou 
krájania a nakrájajte cibuľu, mrkvu 
a petržlen.

3. Vo veľkom hrnci rozohrejte olej, pridajte 
cibuľu, mrkvu a petržlen a vypražte 
dozlata. Pridajte hrášok, šunku s kosťou 
a vodu. Zakryte a priveďte do varu. 
Potom znížte teplotu a za občasného 
miešania varte asi 2 hodiny.

4. Nechajte polotovar asi 30 minút 
vychladnúť. Vyjmite šunku s kosťou 
a odrežte mäso od kosti. Mäso nakrájajte 
na kúsky a odložte bokom.

5. Použite dvojitý sekací nôž.
6. Polovicu vychladnutého polotovaru 

vložte do misky. Mixujte, kým zmes 
nebude hladká. Vyjmite a odložte bokom. 
Opakujte proces so zvyšným množstvom.

7. Prelejte polievku do hrnca aj so šunkou 
a nechajte ohriať.

Podávajte teplé s opekanými kockami chleba.

POZNÁMKA:
Pri spracovávaní polievky zaistite, aby 
množstvo neprekročilo rysku maxima 
vyznačené na miske.

ZEMIAKOVÁ POLIEVKA S PÓROM

asi 2 l

2 póry, očistené a umyté
2 lyžica masla
2 strúčiky cesnaku, olúpané a rozdrvené
750 g zemiakov, ostrúhané a nakrájané na 
kocky
1 šálka/250 ml kuracieho vývaru
1 šálka kyslej smotany
Soľ a korenie, voliteľné
Nasekaná pažítka, na ozdobu

1. Použite disk s nastaviteľnou výškou 
krájania a nakrájajte pór.

2. Vo veľkom hrnci rozohrejte maslo, 
pridajte pór a cesnak a vyprážajte asi 
3 - 4 minúty do zmäknutia. Pridajte 
zemiaky a vývar. Zakryte a priveďte 
do varu. Potom znížte teplotu a za 
občasného miešania varte domäkka. 
Nechajte vychladnúť.

3. Použite dvojitý sekací nôž.
4. Polovicu vychladnutého polotovaru 

vložte do misky. Mixujte, kým zmes 
nebude hladká. Vyjmite a odložte bokom. 
Opakujte proces so zvyšným množstvom.

5. Prelejte polievku do hrnca, pridajte kyslú 
smotanu, okoreňte a pred podávaním 
ohrejte.

Podávajte teplé, ozdobené nasekanou 
pažítkou.
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PÁLIVÁ PARADAJKOVÁ POLIEVKA

asi 1 ½ l

1 kg paradajok (napr. rímskych), rozpolených
2 červené cibule, olúpané a rozštvrtené
2 strúčiky cesnaku, olúpané
½ šálky lístkov bazalky
2 malé červené čili papričky, očistené, bez 
jadierok
2 lyžica olivového oleja
2 šálky/500 ml kuracieho vývaru
2 lyžice balzamického octu
½ šálky kyslej smotany
Soľ a korenie, voliteľné
Lístky bazalky, na ozdobu

1. Použite dvojitý sekací nôž.
2. Do misky vložte paradajky, cibuľu, 

cesnak, lístky bazalky a čili papričky. 
Spracovávajte pomocou tlačidla PULSE, 
kým ingrediencie nebudú riadne 
nasekané.

3. Vo veľkom hrnci rozohrejte olej, pridajte 
nasekané ingrediencie a vyprážajte asi
2 - 4 minúty do zmäknutia. Pridajte kurací 
vývar a ocot. Zakryte a priveďte do varu. 
Potom znížte teplotu a za občasného 
miešania varte asi 30 minút. Nechajte 
vychladnúť.

4. Polovicu vychladnutého polotovaru 
vložte do misky. Mixujte, kým zmes 
nebude hladká. Vyjmite a odložte bokom. 
Opakujte proces so zvyšným množstvom.

5. Prelejte polievku do hrnca, pridajte kyslú 
smotanu, okoreňte a pred podávaním 
ohrejte.

Podávajte teplé, ozdobené bazalkou.

ZELENINOVÁ POLIEVKA

asi 2 ½ l

1 červená cibuľa, olúpaná a rozštvrtená
4 stopkové zelery, očistené a nakrájané
4 mrkvy, ostrúhané, očistené a nakrájané
2 petržleny, ostrúhané, očistené a nakrájané
3 lyžica masla
2 lyžica olivového oleja
3/4 šálky mixu šošovice a jačmeňa
8 šálok/2 l kuracieho vývaru
440 g konzervovaných olúpaných paradajok, 
nakrájané
Soľ a korenie, voliteľné
Nasekaná petržlenová vňať, na ozdobu

1. Použite dvojitý sekací nôž.
2. Do misky vložte cibuľu, zeler, mrkvu

a petržlen. Pomocou tlačidla PULSE 
nasekajte na jemno.

3. Vo veľkom hrnci rozohrejte olej, pridajte 
nasekané ingrediencie a vyprážajte asi
3 - 4 minúty. Pridajte vývar a paradajky. 
Zakryte a priveďte do varu. Potom znížte 
teplotu a za občasného miešania varte 
domäkka. Dochuťte podľa potreby.

Podávajte teplé, ozdobené nasekanou 
petržlenovou vňaťou.

RECEPTY



R8

ZAPEČENÁ ÚDENÁ RYBA

asi 4-6 porcií

500 g údenej ryby
2 bobkové listy
2 lyžičky korenia vcelku
3 plátky citróna
1 červená cibuľa, olúpaná a rozštvrtená
1 kúsok citrónovej kôry, nasekanej
1 malá červená čili paprička, bez semiačok
½ šálky petržlenovej vňate
2 lyžice opečených píniových orieškov
4 vajcia
4 lyžice masla, rozohriateho
1 lyžička kari pasty
1 lyžička mletej rasce
1 šálka kyslej smotany
3 šálky dlhozrnnej ryže

1. Do plytkej panvice vložte rybu, bobkový
list, korenie a plátky citróna a vodu tak,
aby zakryla rybu. Zakryte a priveďte do 
varu. Potom znížte teplotu a duste asi 
8 - 10 minút, kým ryba nebude mäkká. 
Vyjmite rybu a osušte. Vylejte vodu 
a bobkový list, korenie a plátky citróna 
vyhoďte do koša.

2. Použite dvojitý sekací nôž.
3. Z ryby odstráňte kosti.
4. Do misky vložte cibuľu, citrónovú kôru, 

čili papričku, petržlenovú vňať a píniové 
oriešky. Nasekajte na jemno. Pridajte 
vajcia, maslo, kari pastu, rascu, kyslú 
smotanu, ryžu a rybu. Spracovávajte, kým 
sa ingrediencie nespoja.

5. Pomocou lyžice premiestnite zmes do 
zapekacej misky. Zapekaciu misu vložte 
do väčšej zapekacej misy, do ktorej 
nalejte vodu, aby zakrývala cca polovicu 
misy. Pečte v predhriatej rúre na 180 
°C počas 30 - 40 minút dozlata. Potom 
vyberte z rúry a nechajte vychladnúť.

Podávajte so sezónnym šalátom.

SLANÉ RYBIE KOLÁČIKY NA THAJSKÝ 
SPÔSOB

asi 24 kúskov

8 zelený fazúľ
1 malá cibuľa, olúpaná a rozštvrtená
2 strúčiky cesnaku, olúpané
2 silné plátky ostrúhaného zázvoru
2 červené čili papričky, očistené
2cm kúsok citrónovej kôry
6 lístkov z citrónovníka, nasekané
1/4 hrste koriandra, nasekaný nahrubo
300 g bielej ryby bez kostí, nakrájaná na kocky
1 vajce
2 lyžice vody
1 lyžica rybej omáčky
Olej na vyprážanie

UHORKOVÁ OMÁČKA
1/3 šálky teplého medu
1 lyžica citrónovej šťavy
1 lyžica na jemno nasekanej uhorky

1. Použite disk s nastaviteľnou výškou 
krájania.

2. Fazule vložte do plniaceho otvoru 
vertikálne a nakrájajte. Vyjmite fazule 
z misky.

3. Použite dvojitý sekací nôž. Do misky vložte 
cibuľu, cesnak, zázvor, čili, citrónovú trávu, 
lístky citrónovníka a koriander. Spracujte 
do pasty. Pridajte rybu, vajce, vodu a rybiu 
omáčku a tlačidlom PULSE spracujte do 
hladkej zmesi.

4. Vyjmite zmes z misky a primiešajte 
fazuľky. Vytvarujte asi 24 bochníčkov.

5. Vo veľkej panvici rozohrejte olej a pečte 
rybacie bochníčky na strednom plameni 
asi 5 minút z každej strany dozlata.

6. Na prípravu uhorkovej omáčky zmiešajte 
všetky ingrediencie.

Podávajte teplé rybacie slané koláče 
s uhorkovou omáčkou.
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ARAŠIDOVÉ MÄSOVÉ GUĽÔČKY

asi 30 kúskov

3 plátky staršieho chleba, bez kôrky
500 g kuracích alebo bravčových plátkov, 
nakrájaných na kocky
1 cibuľa, olúpaná a rozštvrtená
½ šálky olúpaných arašidov
2 strúčiky cesnaku, olúpané
1 hrsť koriandra, nasekaný nahrubo
1 vajce
Kukuričná múka na obalenie
Arašidový olej na vyprážanie
Arašidová Satay omáčka (pozri recept ďalej 
v návode)

1. Použite dvojitý sekací nôž.
2. Z chleba nastrúhajte strúhanku. Vyjmite 

z misky a uložte bokom.
3. Do misky vložte mäso, cibuľu, arašidy, 

cesnak a koriander.
 Spracovávajte pomocou tlačidla PULSE, 

kým ingrediencie nebudú riadne 
nasekané.

4. Zatiaľ čo je motor v chode, pridajte vajce 
otvorom vo veľkom prítlačnom nástroji 
po vyňatí malého prítlačného nástroja 
a pomocou tlačidla PULSE spracovávajte, 
kým sa vajce riadne nespojí.

5. Pridajte strúhanku a pomocou tlačidla 
PULSE spracovávajte, kým sa strúhanka 
riadne nespojí. Vytvarujte guľôčky 
a obaľte ich kukuričnej múke.

6. Vo veľkej panvici rozohrejte olej a pečte 
mäsové guľôčky na strednom plameni asi 
20 minút za občasného otáčania dozlata.

Podávajte teplé s ryžou a arašidovou Satay 
omáčkou.

CHRUMKAVÉ CESTÍČKO NA RYBY

cesto na obalenie cca 1 kg rybieho fi lé

1 vajce
¾ šálky/190 ml vody
¾ šálky/190 ml mlieka
2 lyžice octu
1 ½ šálky/225 g hladkej múky
½ šálky/75 g hladkej múky
štipka soli

1. Použite dvojitý sekací nôž.
2. Do misky vložte ingrediencie vo vyššie 

uvedenom poradí. Spracovávajte do 
hladka. Pred použitím nechajte asi 
15 minút odstáť. Obaľte v cestíčku rybu 
a vypražte v rozpálenom oleji.
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MÄSOVÉ ROLKY

asi 48 kúskov

1 mrkva, ostrúhaná
1 malé jablko Granny Smith, ostrúhané
1 cibuľa, olúpaná
6 plátkov chleba
1 lyžica zmesi byliniek - tymian, petržlenová 
vňať a pod.
1 1/2 lyžice paradajkovej alebo bbq omáčky
500 g mletého mäsa
4 plátky lístkového cesta
1 vajce, zľahka vyšľahané

1. Použite disk na krájanie, hrubú stranu.
2. Nakrájajte mrkvu, jablko a cibuľu. Vyjmite 

z misky a uložte bokom.
3. Použite dvojitý sekací nôž.
4. Sekajte chlieb asi 10 sekúnd, kým nebude 

nasekaný na jemno. Vyjmite sekací nôž 
a primiešajte zmes mrkvy, jablka a cibule 
a ostatné ingrediencie.

5. Rozložte cesto a naneste mäsovou zmes 
pozdĺžne do stredu každého kusu.

6. Vonkajšie okraje potrite rozšľahaným 
vajcom.

7. Zrolujte a konce cesta zložte, aby mäsová 
zmes nemohla vytiecť.

8. Mäsové rolky potrite rozšľahaným 
vajíčkom a posypte sezamovými alebo 
inými semienkami.

9. Prekrojte uprostred a každú polovicu 
ďalej rozkrojte na tretiny.

10. Pečte v rúre asi 25 - 30 minút dozlata.
11. Vyberte z rúry a nechajte bokom 

vychladnúť.

CHILLI CON CARNE

asi 4 porcie

150 g slaniny bez kože, nakrájanej
1 veľká červená cibuľa, olúpaná
a rozštvrtená
2 strúčiky cesnaku, olúpané
2 červené čili papričky, očistené a bez 
semiačok
1 lyžica oleja
750 g steaku z hovädzieho stehna, nakrájaný 
na kocky
440g konzerva červenej fazule, scedená
440g konzerva sekaných paradajok
1 červená paprika, bez semiačok a nakrájaná
1 lyžička sušeného estragónu
1/3 šálky paradajkového pretlaku
1 lyžička čerstvo mletého korenia
2 šálky/500 ml červeného vína

1. Použite dvojitý sekací nôž.
2. Do misky vložte slaninu, cibuľu, cesnak

a čili. Spracovávajte pomocou tlačidla 
PULSE.

3. Vo veľkej panvici zahrejte olej, pridajte 
nasekané ingrediencie a vyprážajte na 
strednom plameni dozlata.

4. Do misky vložte steak a nasekajte ho. 
Pridajte do panvice a za stáleho miešania 
vyprážajte, kým mäso nebude prepečené. 
Pridajte zostávajúce ingrediencie, zakryte 
pokrievkou a priveďte do varu. Znížte 
teplotu a duste, kým omáčka nezhustne.

Podávajte s pečenými zemiakmi alebo šalátom.
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HOVÄDZIE BURGERY

asi 4 porcie

750 g steaku z hovädzieho stehna, nakrájaný 
na kocky
1 cibuľa, olúpaná a rozštvrtená
1 strúžik cesnaku, olúpaný
4 štipky petržlenovej vňate
4 plátky staršieho chleba, bez kôrky
2 lyžice plnotučnej horčice
1/4 šálky paradajkového pretlaku
2 vajcia
1/3 lyžičky sušeného oregana
1 lyžička čerstvo mletého korenia
1/4 lyžičky soli
Olej na vyprážanie

1. Použite dvojitý sekací nôž.
2. Do misky vložte všetky ingrediencie 

okrem oleja na vyprážanie. Spracovávajte 
pomocou tlačidla PULSE, kým 
ingrediencie nebudú riadne nasekané a 
spojené. Vyjmite zmes a vytvarujte 
4 burgery.

3. Na panvici rozohrejte olej, pridajte 
burgery a vyprážajte asi 5 minút na 
každej strane.

Podávajte teplé v žemli s plátkom ľadového 
šalátu, paradajky a repy.

BYLINKOVÁ PLNKA

asi 16 kúskov

125 g šampiňónov
1 červená cibuľa, olúpaná a rozštvrtená
2 hrste koriandra, nasekaný nahrubo
100 g pistáciových orieškov, bez škrupinky
4 štipky petržlenovej vňate
125g slaniny bez kože, nakrájanej
75 g šunky zo stehna, nakrájanej
4 plátky chleba, natrhaný na kúsky
100 g masla, rozohriate
2 vajcia
1/4 lyžičky soli
Čerstvo namleté čierne korenie

1. Použite dvojitý sekací nôž.
2. Do misky vložte huby, cibuľu, zeler, 

oriešky, petržlenovú vňať, slaninu 
a šunku. Nasekajte na jemno. Pridajte 
chlieb, maslo, vajcia, soľ a korenie. 
Spracovávajte, kým sa ingrediencie 
nespoja.

Používajte túto plnku pre kurča alebo bravčové 
mäso.
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SKORDALIA

asi 4 porcie

3 veľké zemiaky, ostrúhané a rozštvrtené
4 strúčiky cesnaku, olúpané a rozdrvené
1 lyžica masla
1 lyžica mlieka
Soľ a korenie, voliteľné

1. Uvarte zemiaky domäkka. Sceďte.
2. Použite dvojitý sekací nôž.
3. Do misky vložte zemiaky, cesnak, maslo 

a mlieko. Spracovávajte do hladka. 
Dochuťte podľa potreby.

Podávajte ako prílohu.

ZAPEKANÉ ZEMIAKY

asi 4-6 porcií

100 g čedaru, nakrájaného
2 strúčiky cesnaku, olúpané
700 g nových zemiakov
1 malá červená cibuľa, olúpaná
3 lyžica masla
300 ml smotany
1 šálka/250 ml mlieka
1 šálka strúhanky

1. Použite obojstranný disk na krájanie
a nakrájajte syr na jemno. Vyjmite syr 
z misky.

2. Strúčiky cesnaku stlačte plochou 
stranou noža, aby ste odstránili šťavu. 
Rozdrveným cesnakom potrite dno 
zľahka vymazanej zapekacej misy.

3. Použite disk s nastaviteľnou výškou 
krájania a nakrájajte zemiaky a cibuľu.

4. Do zapekacej misy naskladajte zemiaky 
a cibuľu v striedavých vrstvách. Maslo 
nakrájajte na povrch.

5. Zmiešajte syr, smotanu a mlieko. Prelejte 
zmesou zemiakov a cibule. Posypte 
strúhankou.

6. Pečte v predhriatej rúre na 210 °C asi 
40 – 45 minút dozlata.
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KRÉMOVÝ ŠPENÁT

asi 4 porcie

1 hrsť lístkov špenátu, natrhané na kúsky
½ šálky kyslej smotany
¼ lyžičky mletého muškátového orieška
Soľ a korenie, voliteľné

1. Uvarte špenátové lístky domäkka. Sceďte.
2. Použite dvojitý sekací nôž.
3. Do misky vložte špenát, kyslú smotanu 

a muškátový oriešok. Spracovávajte do 
hladka. Dochuťte podľa potreby.

Podávajte ako prílohu.

GRÉCKY ŠALÁT

asi 4 porcie

3 uhorky
1 červená cibuľa, olúpaná a rozštvrtená
8 paradajok (rímske), rozštvrtené
125 g syra Fetta, odkvapkaného 
a nakrájaného na kocky
125 olív
1 strúčik cesnaku, olúpaný a nakrájaný na 
plátky
200 g mixu šalátových lístkov
1/2 šálky/125 ml francúzskeho dressingu
Čerstvo namleté čierne korenie

1. Použite disk s nastaviteľnou výškou 
krájania.

2. Nakrájajte uhorky a cibuľu a premiestnite 
ich do veľkej servírovacej misy a pridajte 
ostatné ingrediencie.

Podávajte vychladené s opečeným chlebom.

MUČENKOVÝ TVAROH

asi 4 šálky

Skladujte až 1 mesiac v chladničke, 
neotvárajte.

10 vajec
1 vaječný žĺtok
2 šálky cukru
2 x 170g konzervy dužiny z mučenky
80g masla, rozohriate

1. Použite disk na šľahanie a emulzie.
2. Do misky vložte vajcia a šľahajte asi

10 sekúnd.
3. Nasypte cukor a šľahajte ďalších asi 

10 sekúnd, pridajte dužinu z mučenky 
a maslo a šľahajte ďalších asi 10 sekúnd, 
kým sa ingrediencie riadne nespoja.

4. Premiestnite zmes do stredne veľkého 
hrnca s nepriľnavým povrchom a na 
miernom plameni za stáleho miešania 
zahrievajte, kým zmes nezhustne.

5. Do drezu so studenou vodou vložte 
sklenenú misu. Voda by mala zasahovať 
do zhruba polovice výšky misky.

6. Teplú zmes nalejte do sklenenej misy. 
Nechajte vychladnúť asi 5 -10 minút. 
Hotový tvaroh nalejte do vyvarených 
pohárov a zatvorte.

POZNÁMKA:
Zmes sa nesmie variť, inak by sa vajcia 
zrazili. Ak sa tak stane, pomocou 
metly zašľahajte vaječný žĺtok a znovu 
zahrejte.
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ŠALÁT S JABLKAMI, VLAŠSKÝMI 
ORECHMI A KOZÍM SYROM

asi 4-6 porcií

3 jablká Granny Smith, ostrúhané
1/2 hrste stopkového zeleru, umytý a olúpaný
2 lyžica citrónovej šťavy
100 g vlašských orechov, opečených nasucho 
na panvici
100 g kozieho syra

ZÁLIEVKA:

3 vaječné žĺtky
2 lyžice plnotučnej horčice
1/4 šálky olivového oleja
2 lyžice nasekanej pažítky
Soľ a korenie, voliteľné

1. Použite disk s nastaviteľnou výškou 
krájania.

2. Nakrájajte jablká a zeler na jemno. Potom 
preneste do veľkej servírovacej misy 
a pridajte citrónovú šťavu, orechy a syr.

TIP:
Jablká môžete nahradiť pomarančmi 
a zeler feniklom.

ŠALÁT WALDORF

asi 4-6 porcií

3 jablká Granny Smith, rozštvrtené
1/2 hrste stopkového zeleru, umytý a olúpaný
2 lyžica citrónovej šťavy
100 g údenej ryby

ZÁLIEVKA:

3 vaječné žĺtky
2 lyžičky plnotučnej horčice
1/4 šálky olivového oleja
2 lyžice nasekanej pažítky
Soľ a korenie, voliteľné

1. Použite disk s nastaviteľnou výškou 
krájania.

2. Nakrájajte jablká a zeler na jemno. 
Potom preneste do veľkej servírovacej 
misy a pridajte citrónovú šťavu a orechy.

3. Použite dvojitý sekací nôž.
4. Na prípravu zálievky: vložte vaječné 

žĺtky a horčicu do misky. Zatiaľ čo je 
motor v chode, pomaly pridávajte olej 
otvorom vo veľkom prítlačnom nástroji 
po vyňatí malého prítlačného nástroja. 
Spracovávajte, kým zmes nebude hladká 
a krémová. Pridajte pažítku 
a spracovávajte, kým sa zmes riadne 
nespojí. Dochuťte podľa potreby.

5. Zálievkou prelejte šalát a pred 
podávaním nechajte vychladnúť.
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CARPACCIO Z ČERVENEJ REPY 
S POMARANČMI A AVOKÁDOM

asi 2-4 porcie

4-5 červené repy, ostrúhané
1/4 šálky červeného vinného octu
1/4 šálky olivového oleja
1 pomaranč, olúpaný a rozdelený na 
mesiačiky
1 avokádo, olúpané a nakrájané na plátky
1/2 šálky kučeravej petržlenovej vňate, umytej
1 lyžice tymianu
1 granátové jablko, zrniečka, voliteľné
Nakladaný syr fetta, na servírovanie, voliteľné

1. Použite disk s nastaviteľnou výškou 
krájania.

2. Nakrájajte červenú repu na tenké plátky 
a v jednej vrstve ju položte na plech 
s papierom na pečenie. Zakvapkajte 
červeným vinným octom a olejom, 
zakryte a nechajte bokom približne 
20 minút.

3. Striedavo klaďte červenú repu, pomaranč, 
avokádo, petržlenovú vňať a tymian. 
Posypte jadierkami granátového jablka, 
syrom fetta.

ŠALÁT COLESLAW

asi 4-6 porcií

300 g bielej kapusty, nakrájanej na kúsky
300 g červenej kapusty, nakrájanej na kúsky
2 mrkvy, ostrúhané
1 červená cibuľa, olúpaná a rozštvrtená
1 červená paprika, rozštvrtená
1 zelená paprika, rozštvrtená
2 stopkové zelery
2 jablká Granny Smith, rozštvrtené

ZÁLIEVKA:

1 šálka majonézy
½ šálky kyslej smotany
1 lyžice plnotučnej horčice

1. Použite disk na krájanie, hrubú stranu.
2. Nakrájajte kapustu, mrkvu, cibule 

a papriky. Potom preneste do veľkej 
servírovacej misky.

3. Použite disk s nastaviteľnou výškou 
krájania a nakrájajte zeler a jablká. 
Pridajte k nakrájanej kapuste.

4. Na prípravu zálievky: zmiešajte majonézu, 
kyslú smotanu a horčicu.

5. Zálievkou prelejte šalát a pred 
podávaním nechajte vychladnúť.
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MAJONÉZA

asi 2 šálky

3 vaječné žĺtky
2 lyžičky dijonskej horčice
1 lyžičky plnotučnej horčice
2 strúčiky cesnaku, olúpané, voliteľné
1 lyžica vinného octu
1 ½ šálky/375 ml olivového oleja

1. Použite dvojitý sekací nôž.
2. Do misky vložte vaječné žĺtky, horčicu, 

cesnak a ocot. Zatiaľ čo je motor v 
chode, pomaly pridávajte olej otvorom 
vo veľkom prítlačnom nástroji po 
vyňatí malého prítlačného nástroja. 
Spracovávajte, kým zmes nebude hladká 
a krémová.

Obmena - na obmenu majonézy pridajte jednu 
z nasledujúcich ingrediencií:

Pre krémovú majonézu s bohatou chuťou 
pridajte 1/4 šálky plnotučnej smotany.

Pre ľahkú nadýchanú majonézu pridajte 1/4 
šálky bieleho jogurtu. Pre citrónovú majonézu 
nahraďte ocot citrónovou šťavou a pridajte 
1 lyžičku nastrúhanej citrónovej kôry.

AIOLI

asi 2 šálky

1 celá palička cesnaku
4 vaječné žĺtky
Šťava z 1 citróna
2 lyžičky vinného octu
2 šálky/500 ml slnečnicového alebo 
olivového oleja
1 lyžice tymianu
Soľ a čierne korenie na dochutenie

1. Použite disk na šľahanie a emulzie.
2. Predhrejte rúru na 200 °C.
3. Orežte vršok paličky cesnaku a zabaľte do 

alobalu. Vložte na plech do rúry a pečte 
asi 30 minút, kým cesnak nebude mäkký 
a krehký.

4. Vyberte z rúry a nechajte vychladnúť. 
Vytlačte cesnak z paličky.

5. Do misky vložte vaječné žĺtky, citrónovú 
šťavu a ocot. Zatiaľ čo je motor v 
chode, pomaly pridávajte olej otvorom 
vo veľkom prítlačnom nástroji po 
vyňatí malého prítlačného nástroja. 
Spracovávajte, kým zmes nebude hladká 
a krémová. Pridajte cesnak a tymian 
a dochuťte podľa potreby.
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RÝCHLA BERNSKÁ OMÁČKA

asi 4 šálky

4 vajcia
1/4 šálky bylinkového octu
250 g masla

1. Použite dvojitý sekací nôž.
2. Vložte vajcia do misky.
3. V malom hrnci zahrejte ocot, kým 

nebude vrieť. Zatiaľ čo je motor v chode, 
pridávajte zahriaty ocot otvorom vo 
veľkom prítlačnom nástroji po vyňatí 
malého prítlačného nástroja.

4. Rozohrejte maslo v malom hrnci, nesmie
sa variť. Zatiaľ čo je motor v chode, 
pomaly pridávajte maslo otvorom 
vo veľkom prítlačnom nástroji po 
vyňatí malého prítlačného nástroja. 
Spracovávajte, kým zmes nebude hladká 
a krémová.

Podávajte s pečeným alebo grilovaným 
mäsom.

Obmena - Holandská omáčka

Ocot nahraďte citrónovou šťavou.

PESTO

asi 2 šálky

125g syra parmezán
4 šálky lístky bazalky (asi 2 hrste)
1 šálka/125 g píniových orieškov
4 strúčiky cesnaku, olúpané
1/2 šálky olivového oleja
1 lyžica citrónovej šťavy

1. Použite obojstranný disk, jemné 
strúhanie.

2. Na jemno nakrájajte parmezán a vyjmite 
z misky.

3. Použite dvojitý sekací nôž.
4. Do misky vložte bazalku, píniové oriešky 

a nastrúhaný parmezán. Zatiaľ čo je 
motor v chode, pomaly pridávajte olej 
a citrónovú šťavu otvorom vo veľkom 
prítlačnom nástroji po vyňatí malého 
prítlačného nástroja a spracovávajte, kým 
zmes nebude nasekaná na jemno 
a riadne spojená.

Podávajte pesto s cestovinami alebo 
grilovaným mäsom.
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ARAŠIDOVÉ MASLO

asi 1 šálka

2 šálky/250 g vylúpaných arašidov

1. Použite dvojitý sekací nôž.
2. Do misky vložte arašidy a sekajte asi 1 - 2 

minúty, kým zmes nebude hladká 
a nevytvorí sa z arašidu guľa.

3. Pomocou lyžice premiestnite maslo do 
pohára a uchovávajte v chladničke. 
V chladničke môžete maslo uchovávať až 
2 týždne.

ARAŠIDOVÁ SATAY OMÁČKA

asi 1 ½ šálky

½ šálky arašidového masla
½ šálky kokosového mlieka
1/3 šálky citrónovej šťavy
2 lyžičky sójovej omáčky
2 lyžičky hnedého cukru

1. Použite dvojitý sekací nôž.
2. Do misky vložte všetky ingrediencie 

a spracovávajte, kým sa všetky 
ingrediencie nespoja.

3. Premiestnite zmes do malého hrnca a na 
miernom ohni zahrievajte. Ak je omáčka 
príliš hustá, pridajte trochu vody.

Podávajte ku kuraciemu alebo bravčovému 
kebabu.

CHRUMKAVÉ CHLEBOVÉ BOCHNÍČKY

asi 6 chlebových bochníčkov

3 šálky/450 g chleba alebo chlebovej múky
2 lyžičky cukru
2 lyžičky sušeného droždia
1 1/2 lyžičky soli
1 lyžica oleja
260 ml teplej vody

1. Použite nôž na miesenie.
2. Do misky vložte múku, cukor, droždie, soľ 

a olej. Spracovávajte, kým sa olej riadne 
nespojí s múkou.

3. Zatiaľ čo je motor v chode, pridávajte 
teplú vodu otvorom vo veľkom 
prítlačnom nástroji po vyňatí malého 
prítlačného nástroja. Spracovávajte, 
kým sa z cesta nevytvorí guľa. 
Nespracovávajte príliš dlho.

4. Vyberte cesto z misky a premieste rukami 
na ľahko pomúčenom lopári. Cesto 
premiestnite do veľkej zľahka vymazanej 
misy a nechajte vykysnúť na teplom 
mieste (približne 40 minút).

5. Vyberte vykysnuté cesto z misy a znovu 
premieste, aby bolo cesto hladké 
a elastické.

 Rozdeľte cesto na 6 rovnako veľkých 
dielov a z každého kúska vyváľajte malý 
bochníček.

6. Chlebové bochníčky rozložte na plech 
vyložený papierom na pečenie. Zakryte 
a nechajte znovu na teplom mieste 
vykysnúť (približne 20 minút).

7. Pečte v predhriatej rúre na 220°C asi 
15 – 20 minút dozlata.

8. Upečené chlebové bochníčky 
premiestnite na rošt vychladnúť. 
Podávajte teplé.
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CESTO NA PIZZU

450 g kvalitnej hladkej múky (00)
3 lyžičky droždia
3 lyžičky cukru
3 lyžičky soli
1 lyžica olivového oleja
260 ml vlažnej vody

1. Použite nôž na miesenie.
2. Do misky vložte múku, droždie, cukor, 

soľ a olivový olej. Vložte veľký prítlačný 
nástroj na svoje miesto a spracovávajte. 
Vyjmite malý prítlačný nástroj a pomaly 
pridávajte vodu. Spracovávajte približne 
1 minútu, kým sa ingrediencie nespoja 
a nevytvorí sa hladké cesto. Vyberte cesto 
z misky a položte na zľahka pomúčený 
lopár.

3. Spracovávajte rukami približne ďalších 
5 minút, kým cesto nebude hladké.

4. Vložte cesto do zľahka vymazanej misy, 
zakryte a nechajte na teplom mieste 
približne hodinu vykysnúť. Potom znovu 
premieste. Rozdeľte cesto na dva kusy.

5. Vyváľajte guľatý základ na cesto, 
premiestnite na guľatý plech na pečenie 
a dochuťte obľúbenými surovinami.

6. Pečte v predhriatej rúre na 220 °C (200 °C 
s vetrákom) asi 15 minút dozlata.

7. Z cesta môžete pripraviť až 6 x 30 cm 
pizz.

Poznámka:
Zabaľte cesto do potravinovej fólie 
a nechajte zmraziť.
Cesto vyjmite z mrazničky a nechajte 
rozmraziť. Môžete ho rozmraziť aj 
v mikrovlnnej rúre.
Rozmrazujte na 30 sekúnd 
v mikrovlnnej rúre.

PIZZA MARGARITA

cesto na pizzu
1/3 šálky omáčky na pizzu
3/4 šálky mozzarelly
1 balenie cherry paradajok, nakrájaných na 
tenké plátky
1 hrsť lístkov bazalky
1 byvolia mozzarella, natrhaná na kúsky
2 lyžice parmezánu, strúhaného

1. Vyváľané cesto potrite omáčkou na pizzu, 
rozložte mozzarellu a cherry paradajky.

2. Pečte v predhriatej rúre na 220 °C (200 °C 
s vetrákom) asi 15 minút dozlata.

3. Vyberte z rúry a posypte lístkami bazalky, 
byvolovou mozzarellou a parmezánom.

PIZZA GORGONZOLA, FIGY A 
PANCETTA

cesto na pizzu
1/3 šálky omáčky na pizzu
2 lyžičky petržlenovej vňate, nasekanej
1/2 šálky mozzarelly
2 paradajky, nakrájané na tenké plátky
6 - 8 plátkov pancetty alebo coppy

1. Vyváľané cesto potrite omáčkou na pizzu, 
rozložte petržlenovú vňať, mozzarellu, 
paradajky a pancettu.
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PIZZA SO ŠUNKOU A HUBAMI

cesto na pizzu
1/3 šálky omáčky na pizzu
1/4 šálky mozzarelly
1/4 šálky syra fontina
100 g šunky, nakrájaná na kúsky
80 g húb, opražených
2 strúčiky cesnaku, nakrájané na plátky
1 lyžička petržlenovej vňate, nasekanej
Soľ a čierne korenie na dochutenie

1. Vyváľané cesto potrite omáčkou na 
pizzu, rozložte mozzarellu, syr fontina, 
šunku, huby, cesnak a petržlenovú vňať. 
Dochuťte podľa potreby.

2. Pečte v predhriatej rúre na 220 °C (200 °C 
s vetrákom) asi 15 minút dozlata.

3. Vyberte z rúry a posypte lístkami bazalky, 
byvolovou mozzarellou a parmezánom.

PIZZA SO SLANINOU, SYROM A BBQ 
OMÁČKOU

cesto na pizzu
6 plátkov slaniny bez kože
1/2 šálky BBQ omáčky
3/4 šálky syra na pizzu
Predhrejte rúru na 200 °C.

1. Rozdeľte cesto na dve časti a vyváľajte 
obdĺžnik s hrúbkou 0,5 cm. Nakrájajte 
vertikálne na 10 kúskov. Potrite cesto BBQ 
omáčkou a posypte slaninou a syrom.

2. Zrolujte a premiestnite na plech vyložený 
papierom na pečenie.

3. Pečte približne 20 - 25 minút dozlata.

JABLKOVÝ KOLÁČ

asi 4-6 porcií

Linecké cesto, príp. lístkové cesto
1 kg jabĺk (Golden Delicious), ostrúhané a bez 
jadierok
2 lyžica citrónovej šťavy
1/4 šálky krupicového cukru
1/2 lyžičky mletej škorice
1 lyžica mlieka, na pomazanie
1 lyžica krupicového cukru, navyše na 
zdobenie.

1. Vyváľajte cesto do guľatej formy na 
pečenie. Zvyšky cesta uchovajte na 
neskoršie použitie. Poprepichujte dno 
vidličkou, zakryte a nechajte v chladničke 
asi 10 minút vychladnúť.

2. Použite disk s nastaviteľnou výškou 
krájania a nakrájajte jablká.

3. Naskladajte jablka do formy na pečenie. 
Pokvapkajte citrónovou šťavou, posypte 
cukrom a škoricou.

4. Vyváľajte zvyšné cesto tak, aby zakrývalo 
vrstvu jabĺk. Vyváľaným cestom zakryte 
jablká a kraje spojte k sebe tak, aby tvorili 
jednotnú vrstvu.

5. Pomažte mliekom a posypte trochou 
cukru. Pomocou vidličky poprepichujte 
hornú vrstvu, aby mohla unikať 
vznikajúca para.

6. Pečte v predhriatej rúre na 200 °C 
približne 40 minút dozlata.

Podávajte teplé alebo studené so šľahačkou.

Obmeny

Jablká a hrozienka sultánky V kroku 3 pridajte 
1/2 šálky hrozienok sultánok.

Jablká a rebarbora V kroku 3 pridajte 1/2 šálky 
varenej rebarbory.
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OVOCNÉ KOLÁČIKY

asi 36 kúskov

200 g hovädzieho loja, dobre vychladeného
2 malé jablká Granny Smith, ostrúhané, bez 
jadierok a rozštvrtené
750 g zmesi sušeného ovocia
1/4 šálky nasekaných mandlí
1/2 šálky hnedého cukru
¼ lyžičky perníkového korenia
2 lyžičky strúhanej citrónovej kôry
1/4 šálky citrónovej šťavy
1/4 šálky brandy
Linecké cesto, príp. lístkové cesto
1 vaječný bielok, zľahka vyšľahaný, na 
potretie
1 lyžica krupicového cukru, navyše na 
zdobenie

1. Použite disk na krájanie, jemnú stranu.
2. Z loja odstráňte kožu. Nastrúhajte loj 

a jablká. Vyjmite z misky a uložte bokom.
3. Použite dvojitý sekací nôž.
4. Do misky vložte sušené ovocie a mandle. 

Spracovávajte pomocou tlačidla PULSE. 
Pridajte jablká, loj, cukor, korenie, 
citrónovú kôru, citrónovú šťavu a brandy. 
Sekajte, kým nebudú nasekané do 
požadovanej konzistencie.

5. Zmes premiestnite do pohára. Ak je to 
možné, nechajte zmes pred jej použitím 
uležať v chladničke približne 1 mesiac. 
Zmes sa rozloží a bude viac cukornatá.

6. Vyváľajte cesto na zľahka pomúčenom 
lopári. Vykrajujte guľaté tvary, ktoré budú 
pasovať do malých formičiek, napr. na 
muffi  ny.

7. Každú formičku vyloženú cestom naplňte 
zmesou, zakryte kúskom cesta, pomažte 
rozšľahaným bielkom a posypte cukrom. 
Pomocou ostrého noža vyrežte v ceste 
malý kríž, aby mohla unikať vznikajúca 
para.

8. Pečte v predhriatej rúre na 200°C asi 
15 – 20 minút dozlata.

Podávajte horúce alebo teplé.

Poznámka:
Hovädzí loj môžete nahradiť maslom.

BROSKYŇOVÝ SORBET

asi 6 porcií

1 šálka bieleho krupicového cukru
2 šálky/500 ml vody
250 g čerstvých broskýň, olúpaných, bez 
kôstok a rozštvrtených
6 vaječných bielkov
Lístky mäty na ozdobu

1. V malom hrnci rozohrejte cukor 
a vodu, kým sa nespoja. Nechajte bokom 
vychladnúť.

2. Použite dvojitý sekací nôž.
3. Do misky vložte broskyne a cukrový sirup. 

Spracovávajte do hladka.
 Zmes preneste do plochej misy, zakryte 

a nechajte zmraziť v mrazničke.
 Vyjmite a nasekajte. Opakujte ešte 

1 - 2-krát, aby sa rozbili malé ľadové 
kryštáliky.

 Zakryte a znovu uložte do mrazničky.
4. Použite dvojitý sekací nôž. Uistite sa, že 

nôž aj misky sú čisté a suché. Do misky 
vložte vaječné bielky a spracovávajte, 
kým zmes nebude nadýchaná. Pridajte 
zmrazené broskyne a spracovávajte 
pomocou tlačidla PULSE, kým sa všetko 
riadne nespojí. Zmes preneste do plochej 
misy, zakryte a nechajte zmraziť 
v mrazničke.

Podávajte ako dezert ozdobený lístkami mäty.
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LINECKÉ CESTO

asi 1 porcie

2 ½ šálky/375g hladkej múky
180 g chladeného masla, nakrájané na kocky
½ šálky krupicového cukru
2 lyžica citrónovej šťavy

1. Použite dvojitý sekací nôž.
2. Do misky vložte maslo a cukor. Tlačidlom 

PULSE spracovávajte, kým sa všetky 
ingrediencie riadne nespoja.

3. Zatiaľ čo je motor v chode, pomaly 
pridávajte cukor a potom citrónovú šťavu 
otvorom vo veľkom prítlačnom nástroji 
po vyňatí malého prítlačného nástroja, 
kým sa nevytvorí cesto. Nespracovávajte 
príliš dlho. Ak je cesto príliš suché, 
pridajte trochu vody.

4. Vyberte cesto z misky a premieste rukami 
na ľahko pomúčenom lopári.

 Zabaľte cesto do potravinovej fólie 
a uchovávajte v chladničke.

MASLOVÉ SUŠIENKY

asi 50 kúskov

125 g masla
1 lyžica cukrového sirupu
2 lyžica teplej vody
2 lyžičky jedlej sódy
1 šálka ovsených vločiek
3/4 šálky strúhaného kokosu
1 šálka/150 g hladkej múky
1 šálka krupicového cukru
1/4 lyžičky soli

1. V malom hrnci rozohrejte maslo. Pridajte 
sirup, vodu a jedlú sódu.

2. Použite nôž na miesenie. Do misky vložte 
maslovú zmes, múku, cukor 
a soľ. Spracovávajte, kým sa ingrediencie 
nespoja.

3. Pomocou lyžice alebo varešky pridajte 
kokos a vločky.

4. Pomocou lyžice premiestnite cesto na 
plech vyložený papierom na pečenie. 
Okolo každej sušienky ponechajte 
dostatočný priestor, aby sa sušienky 
počas pečenia nespojili.

5. Pečte v predhriatej rúre na 190 °C 
približne 10 – 12 minút dozlata. Vyberte 
z rúry, opatrne premiestnite na rošt 
a nechajte vychladnúť.

6. Po úplnom vychladnutí skladujte vo 
vzduchotesnej nádobe.
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LIEVANCE

asi 24-30 kúskov

1 vajce
1/2 šálky mlieka
1 šálka/150 g hladkej múky
štipka soli
1 lyžica krupicového cukru
1 lyžica rozohriateho masla
maslo na pečenie

1. Použite dvojitý sekací nôž.
2. Do misky vložte vajce, mlieko, múku, soľ, 

cukor a rozohriate maslo.
 Spracovávajte do hladka.
3. Vo veľkej panvici rozohrejte maslo. 

Pomocou lyžice naneste cesto na 
panvicu. Okolo každého lievanca 
nechajte dostatok voľného miesta. 
Opekajte, kým sa na neopečenej strane 
neobjavia bublinky. Otočte a opekajte 
z druhej strany.

4. Podávajte teplé alebo studené 
s marmeládou, maslom alebo medom.

NEPEČENÝ CHEESECAKE 
S MALINOVÝM PYRÉ

asi 6 kúskov

250g balenie maslových sušienok
125 g masla, rozohriateho
250 g krémového syra, mäkký a nakrájaný na 
kocky
400g konzerva sladkého kondenzovaného 
mlieka
½ šálky/125 ml smotany
1 lyžička strúhanej citrónovej kôry
1/3 šálky citrónovej šťavy

MALINOVÉ PYRÉ

1 košíček malín
1 lyžica práškového cukru, voliteľné

1. Použite dvojitý sekací nôž.
2. Sušienky rozlomte na kúsky a vložte do 

misky. Nasekajte najemno. Zatiaľ čo je 
motor v chode, pridávajte rozohriate 
maslo otvorom vo veľkom prítlačnom 
nástroji po vyňatí malého prítlačného 
nástroja. Spracovávajte, kým sa 
ingrediencie nespoja.

3. Vyjmite z misky a zmesou vyložte zľahka 
vymazanú okrúhlu formu na pečenie do 
zhruba tretiny okrajov. Zakryte a nechajte 
vychladnúť.

4. Použite dvojitý sekací nôž.
5. Do misky vložte syr, kondenzované 

mlieko, smotanu, citrónovú kôru 
a šťavu. Spracovávajte do hladka. 
Nespracovávajte príliš dlho.

6. Pripravenú zmes nalejte na sušienkové 
cesto, zakryte a nechajte v chladničke na 
približne 24 hodín vychladnúť.

7. Použite dvojitý sekací nôž. Vložte maliny 
do misky. Spracovávajte do hladka. 
Ak treba, pridajte práškový cukor.

Podávajte vychladený cheesecake so šľahačkou 
a malinovým pyré.

POZNÁMKA:
Krémový syr nechajte zmäknúť pri 
izbovej teplote.
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COOKIES

asi 24 kúskov

2 ½ šálky/337 g hladkej múky
1/4 šálky kukuričnej múky
½ lyžičky prášku do pečiva
½ šálky krupicového cukru
250 g masla, zmäknutého a nakrájaného na 
kúsky
1/4 šálky krupicového cukru

1. Použite dvojitý sekací nôž.
2. Do misky vložte múku, kukuričnú múku, 

prášok do pečiva a cukor. Spracovávajte, 
kým sa ingrediencie nespoja. Pridajte 
maslo a spracovávajte, kým sa nevytvorí 
cesto.

3. Cesto rozprestrite na plech vyložený 
papierom na pečenie. Pomocou 
vykrajovača alebo noža vyrežte sušienky. 
Tie poprepichujte vidličkou.

 Posypte cukrom.
4. Pečte v predhriatej rúre na 180°C asi 30 – 

40 minút dozlata. Nechajte vychladnúť a 
potom rozlomte podľa rezu.

Uchovávajte vo vzduchotesnej nádobe.

BROWNIES

asi 24 kúskov

90 g masla
125 g horkej čokolády, nalámanej
2 vajcia, zľahka našľahané
3/4 šálky krupicového cukru
1 lyžička vanilkovej esencie
3/4 šálky/112 g hladkej múky
1/4 lyžičky prášku do pečiva
100 g vlašských orechov

1. V malom hrnci rozohrejte maslo 
a čokoládu.

2. Použite dvojitý sekací nôž.
3. Do misky vložte vajcia, cukor a vanilkovú 

esenciu. Spracovávajte do hladka.
 Pridajte zmes rozohriateho masla 

a čokolády a spracovávajte, kým sa všetko 
riadne nespojí.

4. Pridajte múku a prášok do pečiva 
a spracovávajte, kým sa všetko riadne 
nespojí. Pridajte vlašské orechy 
a spracovávajte, kým sa všetko riadne 
nespojí.

5. Cesto rozprestrite na plech vyložený 
papierom na pečenie. Pečte v predhriatej 
rúre na 190 °C približne 25 – 30 
minút. Rozkrojte na kúsky a nechajte 
vychladnúť.
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ZAPEČENÉ JAHODOVÉ PALACINKY

asi 8 porcií

2 vajcia
1 šálka/250 ml mlieka
1 lyžica masla, rozohriate
1 šálka/150 g hladkej múky
2 lyžičky krupicového cukru
1/4 šálky krupicového cukru
1/4 šálky vody
1 košíček jahôd, umyté a očistené
2 lyžice brandy, voliteľné

1. Použite dvojitý sekací nôž.
2. Do misky vložte vajcia, mlieko, maslo, 

múku a cukor. Spracovávajte do hladka. 
Nechajte približne 1 hodinu odležať.

3. Rozohrejte panvicu s nepriľnavým 
povrchom alebo panvicu na palacinky. 
Nalejte 1/4 šálky cesta na panvicu 
a krúživým pohybom rozlejte po celom 
povrchu panvice. Opekajte na strednom 
plameni dozlata asi 1 minútu. Otočte 
a opekajte z druhej strany. Snímte z 
panvice a uložte bokom. Opakujte 
celý proces so zvyšným cestom. Uložte 
bokom. Opakujte proces so zvyšným 
množstvom.

4. Na prípravu jablkovej omáčky: v malom 
hrnci rozohrejte cukor a vodu, kým sa 
celkom nespoja. Pridajte jahody a varte 
domäkka. Nechajte vychladnúť.

5. Použite dvojitý sekací nôž. Do misky 
vložte jahodovú zmes. Spracovávajte do 
hladka. Pridajte brandy (voliteľné).

6. Palacinky zložte na štvrtiny a rozložte ich 
do mierne vymazanej zapekacej misy. 
Nalejte na palacinky jahodovú omáčku 
a pečte v predhriatej rúre na 200 °C 
približne 10 - 15 minút.

Zapečené palacinky podávajte s vanilkovou 
zmrzlinou.

MASLOVÁ TORTA

asi 8-12 porcií

125 g masla, mäkké
1/4 šálky krupicového cukru
1 lyžička vanilkovej esencie
2 vajcia
1/2 šálky/125 ml mlieka
2 šálky/300 g hladkej múky

1. Použite dvojitý sekací nôž.
2. Do misky vložte maslo, cukor a vanilkovú 

esenciu. Spracovávajte do hladka.
3. Zatiaľ čo je motor v chode, pridajte 

vajcia, jedno po druhom, otvorom vo 
veľkom prítlačnom nástroji po vyňatí 
malého prítlačného nástroja. Každé vajce 
nechajte riadne zapracovať do cesta.

4. Pridajte mlieko a múku a pomocou 
tlačidla PULSE spracovávajte, kým sa 
všetko riadne nespojí.

 Nespracovávajte príliš dlho.
5. Zmes nalejte do dvoch alebo jednej 

formy na pečenie vymazanej a vysypanej 
alebo vyloženej papierom na pečenie. 
Pečte v predhriatej rúre na 180 °C 
približne 20 – 25 minút dozlata.

Obmena - v kroku 2 pridajte maslo 
a cukor:
Citrónový: 1 lyžička strúhanej citrónovej kôry
Čokoládový: 1 1/2 lyžice kakaa
Kávový: 1 lyžice kávového prášku
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SLADKÉ BOCHNÍČKY

asi 12-16 kúskov

2 šálky/300 g hladkej múky
štipka soli
2 lyžice masla
3/4 - 1 šálka mlieka
½ šálky/75 g hladkej múky, navyše
Mlieko navyše na pomazanie

1. Použite nôž na miesenie alebo dvojitý 
sekací nôž.

2. Do misky vložte múku, soľ a maslo. 
Spracovávajte, kým sa maslo riadne 
nespojí s múkou.

3. Zatiaľ čo je motor v chode, pomaly 
pridávajte mlieko otvorom vo veľkom 
prítlačnom nástroji po vyňatí malého 
prítlačného nástroja, kým sa nevytvorí 
cesto. Nespracovávajte príliš dlho.

4. Vyberte cesto z misky a premieste rukami 
na ľahko pomúčenom lopári.

 Vyváľajte plát s hrúbkou asi 2 cm.
5. Pomocou vykrajovača alebo noža vyrežte 

bochníčky, zhruba 12 kúskov. Ak treba, 
premieste každý bochníček zvlášť.

6. Hotové bochníčky položte na plech 
vyložený papierom na pečenie a zľahka 
pomažte mliekom.

7. Pečte v predhriatej rúre na 250°C asi 
12 – 15 minút dozlata.

8. Upečené bochníčky nechajte na rošte 
vychladnúť.

Podávajte teplé s lekvárom alebo so šľahačkou.

Obmena - Sladké tekvicové bochníčky
V kroku 3 nahraďte 1/2 šálky mlieka 1/2 
šálky rozdrvenej tekvice.

POZNÁMKA:
Množstvo mlieka sa môže líšiť v 
závislosti od typu múky.
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VEĽKONOČNÉ BOCHNÍČKY 
(HOT CROSS BUNS)

asi 12 kúskov

3 šálky/450 g hladkej múky
1/4 šálky hnedého cukru
2 lyžičky sušeného droždia
1 lyžička mletej škorice
3/4 lyžičky soli
3 lyžice masla
1 1/4  šálky/315 ml vody
3/4 šálky hrozienok sultánok
2 lyžice citrónovej kôry (voliteľná)

POLEVA:

1/4 šálky hladkej múky
1 lyžica vody

GLAZÚRA:

1/4 šálky krupicového cukru
1/4 šálky/60 ml vody
1/4 lyžičky jedlej sódy
1/4 lyžičky želatíny
2 lyžičky vody

1. Použite nôž na miesenie.
2. Do misky vložte múku, cukor, droždie, 

škoricu, soľ a maslo. Spracovávajte, kým 
sa maslo riadne nespojí s múkou.

3. Zatiaľ čo je motor v chode, pridajte 
hrozienka a kôru otvorom vo veľkom 
prítlačnom nástroji po vyňatí malého 
prítlačného nástroja, potom pomaly 
pridávajte vodu. Spracovávajte, kým sa 
z cesta nevytvorí guľa. Ak treba, pridajte 
vodu.

4. Vyberte cesto z misky a premieste rukami 
na ľahko pomúčenom lopári. Cesto 
premiestnite do veľkej zľahka vymazanej 
misy a nechajte vykysnúť na teplom 
mieste (približne 40 minút).

5. Vyberte vykysnuté cesto z misy a znovu 
premieste, aby bolo cesto hladké 
a elastické. Rozdeľte cesto na 12 rovnako 
veľkých dielov a z každého kúska 
vyváľajte malý bochníček.

6. Bochníčky rozložte na plech vyložený 
papierom na pečenie.

 Zakryte a nechajte znovu na teplom 
mieste vykysnúť (približne 20 minút).

7. Na vytvorenie polevy zmiešajte múku 
a vodu.

 Zmes premiestnite do zdobiaceho vrecka 
a na každom bochníčku vytvarujte kríž.

8. Pečte v predhriatej rúre na 220°C asi 
15 – 20 minút dozlata.

9. Na prípravu glazúry zmiešajte cukor, 
vodu a jedlú sódu v malom kastróliku 
a zahrievajte, kým sa ingrediencie 
nespoja. Nechajte variť ďalšie 3 minúty. 
Želatínu namočte vo vode a potom 
pridajte do hrnca a nechajte, aby sa 
spojila so zmesou.

10. Bochníčky položte na rošt a nechajte 
vychladnúť. Otrite a pomažte glazúrou.
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Z důvodu neustálého zdoko-
nalování designu a dalších 
vlastností se může vámi za-
koupený výrobek mírně lišit 
od výrobku uvedeného na 
obrázcích v tomto návodu.

A kivitel és más jellemzők 
állandó fejlesztése miatt 
a megvásárolt termék enyhén 
eltérhet az ezen útmutatóban 
a képeken mutatott termék-
től.

Z dôvodu neustáleho zdoko-
naľovania dizajnu a ďalších 
vlastností sa môže vami kú-
pený výrobok mierne líšiť od 
výrobku uvedeného na obráz-
koch v tomto návode.




