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Gratulujeme
 vám k zakoupení vašeho nového multifunkčního hrnce RC 4010.



3VAŠE BEZPEČNOST NA PRVNÍM MÍSTĚ

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

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY K POUŽITÍ VAŠEHO MULTIFUNKČNÍHO HRNCE RC 4010
PŘEČTĚTE SI VŠECHNY INSTRUKCE PŘED POUŽITÍM A ULOŽTE NÁVOD PO PŘÍPADNÉ 
POUŽITÍ V BUDOUCNU.

• Před prvním použitím odstraňte ze 
spotřebiče všechny reklamní štítky 
a nálepky.

• Z důvodů vyloučení rizika zadušení 
malých dětí odstraňte ochranný obal 
zástrčky síťového kabelu tohoto 
spotřebiče a bezpečně jej zlikvidujte.

• Spotřebič nestavte během použití 
na okraj pracovní desky nebo stolu. 
Spotřebič vždy používejte na suchém 
a rovném povrchu.

• Umístěte pokličku tak, aby otvor pro únik 
páry směřoval vždy od Vás. Opatrně sejměte 
pokličku během přípravy. Pára je velmi 
horká a mohla by způsobit popáleniny.

• Před připojením spotřebiče k elektrické 
zásuvce a jeho zapnutím zkontrolujte, že 
je úplně a správně sestaven. Dodržujte 
pokyny uvedené v tomto návodu 
k obsluze.

• Vždy se ujistěte, že povrch, na kterém 
je spotřebič umístěn, je stabilní 
a teplovzdorný.

• Používejte pouze dodávané příslušenství, 
zvláště pak vyjímatelný vnitřní hrnec. 
Nepoužívejte jiné příslušenství s tímto 
spotřebičem.

• Nepoužívejte poškozený nebo 
zdeformovaný vyjímatelný vnitřní hrnec. 
Pokud je vnitřní hrnec poškozený nebo 
jinak zdeformovaný, je třeba jej vyměnit. 

• Nepoužívejte spotřebič na kovové 
podložce, jako je např. odkapávací dřez.

• Nepokládejte na pokličku žádné 
předměty, pokud je spotřebič uložen, 
používá se nebo je složen.

• Nedotýkejte se horkých povrchů. 
K přenášení, zvednutí a jiné manipulaci 
vždy používejte rukojeti.

• K čištění vnějšího povrchu spotřebiče, 
vnitřního hrnce a veškerého příslušenství 
nepoužívejte chemikálie, drátěnky, 
houbičky s drátěnkami nebo čisticí 
prostředky způsobující otěr, jelikož 
tyto by mohly způsobit poškození 
nebo deformaci povrchu spotřebiče 
i příslušenství.

• Spotřebič i jeho příslušenství udržujte 
v čistotě. Dodržujte pokyny k čištění, které 
jsou uvedeny v tomto návodu.

• Nikdy nezapojujte zástrčku přívodního 
kabelu do zásuvky a nezapínejte 
spotřebič, pokud není správně instalován 
vyjímatelný vnitřní hrnec.

• Do základny spotřebič nevkládejte 
potraviny ani nelijte vodu ani jinou 
tekutinu. Potraviny, vodu nebo jinou 
tekutinu vždy vkládejte/nalijte do 
vyjímatelného vnitřního hrnce.

• Nepoužívejte spotřebič bez vložených 
potravin nebo tekutin ve vyjímatelném 
vnitřním hrnci.

• Nedotýkejte se horkých povrchů. Vždy 
používejte kuchyňské utěrky (chňapky) 
pro zvednutí víka nebo vyjmutí vnitřního 
hrnce. Opatrně sejměte pokličku směrem 
od sebe, abyste nechali páru uniknout. 
Pára je velmi horká a mohla by způsobit 
popáleniny.



4 VAŠE BEZPEČNOST NA PRVNÍM MÍSTĚ

NEPOUŽÍVEJTE JINÁ PŘÍSLUŠENSTVÍ NEŽ TA, KTERÁ JSOU URČENA PRO 
POUŽITÍ S TÍMTO PŘÍSTROJEM.

NEPOUŽÍVEJTE TENTO PŘÍSTROJ S PROGRAMÁTOREM, ČASOVÝM 
SPÍNAČEM NEBO JAKOUKOLI JINOU SOUČÁSTÍ, KTERÁ SPÍNÁ PŘÍSTROJ 
AUTOMATICKY.

• Zabraňte, aby sražená voda na víku 
kapala do základny spotřebiče. Ta může 
kapat pouze do vyjímatelného vnitřního 
hrnce.

• Pokud je spotřebič v provozu, 
nenechávejte jej bez dozoru.

• Zvýšené pozornosti věnujte, pokud 
spotřebič obsahuje horké potraviny 
nebo tekutiny. Nikterak nemanipulujte se 
spotřebičem, pokud je v provozu.

• Teplota dosažitelných ploch může být 
vyšší než teplota, na kterou spotřebič 
připravuje potraviny. Tyto části mohou 
i vypnutí spotřebiče zůstat horké.

• Na spotřebič pokládejte pouze 
dodávanou pokličku. V žádném případě 
nepoužívejte jiné předměty, které by 
měly zakrývat spotřebič.

• Při zapojení vždy nejprve vložte konektor 
do spotřebiče a poté zapojte zástrčku 
přívodního kabelu do síťové zásuvky. 
Ujistěte se, že oba konce přívodního 
kabelu, zásuvka spotřebiče i síťová 
zásuvka jsou zcela suché.

• Abyste zabránili poškrábání nepřilnavého 
povrchu vyjímatelného vnitřního hrnce, 
vždy používejte dřevěné nebo plastové 
náčiní (musí odolat vysokým teplotám).

• Umístěte pokličku tak, aby otvor pro 
únik páry směřoval vždy od Vás. Opatrně 
sejměte pokličku během přípravy. Pára 

je velmi horká a mohla by způsobit 
popáleniny.

• Ujistěte se, že je vyjímatelný vnitřní 
hrnec správně instalován do základny 
spotřebiče před jeho použitím. 

• Spotřebič vypněte a napájecí kabel 
odpojte od síťové zásuvky vždy, když má 
zůstat bez dozoru, po ukončení používání, 
než jej začnete čistit, než jej budete 
přenášet jinam, rozebírat, sestavovat 
nebo před jeho uložením.

• Abyste zabránili poškození spotřebičem, 
nepoužívejte k čištění zásadité čisticí 
prostředky. Vždy používejte čistou 
a měkkou houbičku a jemný kuchyňský 
prostředek na mytí nádobí.

• Vždy se ujistěte, že je poklička správně 
nasazena na spotřebič před použitím 
a v průběhu použití, pokud v receptu 
není uvedeno, že je možné pokličku 
sejmout.

• K výrobě pokličky bylo použito zvláště 
odolné sklo, které je více odolné a trvalé 
než běžné sklo. Nicméně však toto sklo 
není nerozbitné. Pokud pokličku vystavíte 
nadměrné síle, může se rozbít nebo se 
sníží její pevnost a mohla by časem rozbít 
na velmi malé kousky bez evidentní 
příčiny.
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PŘED POUŽITÍM ROZVIŇTE NAPÁJECÍ KABEL.

SPOTŘEBIČ NEPROVOZUJTE NA NAKLONĚNÉM POVRCHU 
A NEPŘEMISŤUJTE HO, JE-LI ZAPNUTÝ.

ZAPOJENÁ SÍŤOVÁ ZÁSTRČKA MUSÍ ZŮSTAT SNADNO DOSTUPNÁ PRO 
SNADNÉ ODPOJENÍ.

PŘED ČIŠTĚNÍM A ULOŽENÍM SE PŘESVĚDČTE, ŽE JSOU SPOTŘEBIČ 
I VŠECHNY JEHO ČÁSTI VYCHLADLÉ.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 
PRO POUŽÍVÁNÍ VŠECH ELEKTRICKÝCH 
ZAŘÍZENÍ
• Přístroj je určen jen pro domácí použití.
• Před použitím zcela odviňte napájecí 

kabel. 
• Před zapojením zástrčky přívodního 

kabelu se ujistěte, že napětí uvedené na 
typovém štítku je shodné s napětím ve 
vaší zásuvce (230-240 V~).

• Neponořujte přívodní kabel, zástrčku 
přívodního kabelu ani základnu 
spotřebiče do vody ani jiné tekutiny. 

• Přívodní kabel nenechávejte viset přes 
okraj stolu nebo pracovní desky, dotýkat 
se horkých ploch nebo se zamotat.

• Tento spotřebič není určen pro osoby 
(včetně dětí) se sníženou fyzickou, 
smyslovou nebo mentální schopností 
nebo osoby s omezenými zkušenostmi 
a znalostmi, pokud nad nimi není 
veden odborný dohled nebo podány 
instrukce zahrnující použití tohoto 
spotřebiče osobou odpovědnou za jejich 
bezpečnost.

• Děti by měly být pod dozorem, aby se 
zajistilo, že si se spotřebičem nebudou 
hrát.

• Doporučujeme provádět pravidelnou 
kontrolu spotřebiče. Spotřebič 
nepoužívejte, je-li jakkoli poškozen 
nebo je-li vadný napájecí kabel nebo 
zástrčka. Veškeré opravy je nutné svěřit 
nejbližšímu autorizovanému servisnímu 
středisku.

• Jakoukoli jinou údržbu kromě běžného 
čistění je nutné svěřit autorizovanému 
servisnímu středisku.

• Nepoužívejte tento spotřebič k jiným 
účelům, než pro které byl navržen. 
Neprovozujte jej ve vozidlech, na lodích 
ani venku. Nesprávné zacházení může 
způsobit zranění.

• Z důvodů zajištění zvýšené bezpečnosti 
při používání elektrických spotřebičů je 
doporučeno nainstalovat do příslušného 
elektrického obvodu proudový 
chránič, jehož provozní svodový 
proud nepřesahuje 30 mA. Instalace 
proudového chrániče je doporučena za 
účelem snížení rizika opaření nebo jiného 
úrazu horkou vodou, která by mohla 
vystříknout v případě prasknutí topného 
článku. Pokud je vaše domácnost tímto 
chráničem již vybavena, považujte 
toto upozornění za bezpředmětné. 
Potřebné informace si vyžádejte u svého 
elektrikáře. 

• Spotřebič vypněte a napájecí kabel 
odpojte od síťové zásuvky vždy, když má 
zůstat bez dozoru.

• Spotřebič vypněte a napájecí kabel 
odpojte od síťové zásuvky vždy a nechte 
všechny části zcela vychladnout po 
ukončení používání, než jej začnete čistit.

• Nestavte spotřebič na horký plynový 
nebo elektrický sporák ani do jeho 
blízkosti nebo do míst, kde by se dotýkal 
horké trouby.
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• Umístěte spotřebič v minimální 
vzdálenosti 20 cm od stěn, závěsů, záclon 
a jiných hořlavých materiálů. Okolo 
spotřebiče ponechte dostatečný prostor 
k zajištění správné cirkulace vzduchu.

• Z bezpečnostních důvodů doporučujeme 
zapojit Catler multifunkční hrnec přímo 
do vlastního elektrického obvodu, 
odděleného od ostatních spotřebičů. 
Nedoporučujeme používat rozdvojku ani 
prodlužovací kabel.

VAROVÁNÍ:
POUZE PRO DOMÁCÍ POUŽITÍ.
NEPONOŘUJTE DO VODY.

PŘED POUŽITÍM OTŘETE VNĚJŠÍ POVRCH VYJÍMATELNÉHO VNITŘNÍHO 
HRNCE A VNITŘNÍ POVRCH ZÁKLADNY SPOTŘEBIČE DOSUCHA. 
UJISTĚTE, ŽE JSOU ŘÁDNĚ SUCHÉ.

ABYSTE ZAJISTILI, ŽE JE VYJÍMATELNÝ VNITŘNÍ HRNEC SPRÁVNĚ 
A ROVNĚ USAZEN, OTOČTE VYJÍMATELNÝM HRNEC VE SMĚRU A POTÉ 
PROTI SMĚRU HODINOVÝCH RUČIČEK.

VYJÍMATELNÝ VNITŘNÍ HRNEC MUSÍ BÝT SPRÁVNĚ UMÍSTĚN 
V ZÁKLADNĚ SPOTŘEBIČE. V OPAČNÉM PŘÍPADĚ NEBUDE SPOTŘEBIČ 
FUNGOVAT SPRÁVNĚ A MOHLO BY DOJÍT K POŠKOZENÍ SPOTŘEBIČE. 

PŘED POUŽITÍM ZCELA ODVIŇTE NAPÁJECÍ KABEL.
UCHOVEJTE NÁVOD NA BEZPEČNÉM MÍSTĚ. 
VAŠE BEZPEČNOST NA PRVNÍM MÍSTĚ
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SEZ  NAMTE SE SE SVÝM MULTIFUNKČNÍM HRNCEM RC 4010

A. Skleněné poklička
  Z temperovaného, vysoce odolného skla 

s otvorem pro únik páry. Možnost mytí 
v myčce nádobí.

B. Vyjímatelný vnitřní hrnec
  S nepřilnavou povrchovou úpravou, která 

zabraní připečení.
C. Rukojeti
D. Přívodní kabel (není zobrazen)
  Možnost vyjmutí ze spotřebiče pro 

pohodlné servírování jídla a uložení 
spotřebiče.

E. Tlačítko RISOTTO
F. Tlačítko SAUTÉ|SEAR
G. Tlačítko RICE|STEAM
  Příprava až 10 odměrek rýže (po uvaření 

cca 20 kopečků rýže)

H. Tlačítko SLOW COOK LOW
  Pomalá příprava při nízké teplotě po 

přednastavenou dobu
I. Tlačítko SLOW COOK HIGH
  Pomalá příprava při vyšší teplotě po 

přednastavenou dobu
J. Světelná kontrolka KEEP WARM
  Automaticky se rozsvítí po dokončení 

přípravy potravin (s výjimkou sauté).
K. Tlačítko START|CANCEL
L. Nerezová napařovací miska
  Vhodná pro přípravu zeleniny, mořských 

plodů a kuřete a dalších potravin v páře.
M. Odměrka na rýži a servírovací lžíce
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POUŽITÍ VAŠEHO MULTIFUNKČNÍHO HRNCE RC 4010
PŘED POUŽITÍM
Před použitím odstraňte ze spotřebiče veškeré obalové a reklamní materiály. Tyto zlikvidujte 
podle místně právně platných předpisů. Omyjte vnitřní hrnec, napařovací misku, pokličku, 
odměrku na rýži i servírovací lžíci v teplé vodě s trochou kuchyňského přípravku na mytí 
nádobí. Opláchněte a otřete dosucha. Vnější povrchu hrnce otřete měkkou zlehka namočenou 
utěrkou a otřete suchou a čistou utěrkou dosucha. 

10. Přidejte víno (pokud je uvedeno 
v receptu) a vařte za stálého míchání bez 
pokličky, dokud se tekutina nevstřebá 
a alkohol nevyprší. 

11. Stiskněte tlačítko START|CANCEL pro 
ukončení funkce SAUTÉ|SEAR.

12. Nyní pokračujte od kroku 1 v podkapitole 
funkce RISOTTO.

Funkce RISOTTO
1.  Proveďte kroky 1 -11 v podkapitole 

funkce SAUTÉ|SEAR.
2.  Přidejte vývar nebo vodu a řádně 

promíchejte. Zakryjte pokličkou a stiskněte 
tlačítko RISOTTO a poté START|CANCEL 
pro spuštění spotřebiče. Tlačítko 
START|CANCEL se podsvítí červeně.

3.  Spotřebič automaticky bude připravovat 
potravin po přednastavenou dobu. Po 
jejím uplynutí zazní akustický signál, který 
oznamuje ukončení přípravy, a spotřebič 
se automaticky přepne do funkce KEEP 
WARM (udržet v teple). Spotřebič bude 
udržovat teplotu po dobu 20 – 30 minut 
v závislosti na receptu.

4.  Sejměte pokličku a dobře zamíchejte 
servírovací lžící. V této chvíli přidejte 
ostatní ingredience, např. máslo, 
parmezán, bylinky, sůl a pepř apod.

5.  Funkce KEEP WARM bude zapnuta 
po dobu až 30 minut před vypnutím 
spotřebiče. Nicméně doporučujeme 
podávat rizoto po dokončení vaření. 

PŘÍPRAVA RIZOTA
Funkce SAUTÉ|SEAR
1. Před vložením vnitřního hrnce se ujistěte, 

že je jeho vnější povrch čistý a suchý. 
Tím zajistíte správný kontakt s vnitřním 
povrchem základny spotřebiče.

2. Přívodním kabelem propojte hrnec se 
síťovou zásuvkou (230 – 240 V~). Tlačítka 
START|CANCEL a RISOTTO se podsvítí 
bíle.

3. Stiskněte tlačítko SAUTÉ|SEAR a to 
se podsvítí bíle. Stiskněte tlačítko 
START|CANCEL pro zapnutí příslušného 
výběru a tlačítko se podsvítí červeně.

4. Na vnitřní hrnec nasaďte pokličku 
a nechte 2 – 3 minuty předehřát. 
Nepředehřívejte déle než 5 minut.

5. Přidejte olej/máslo a nechte rozehřát/
rozpustit asi 1 minutu. 

6. Pokud je použito kuře nebo mořské 
plody v receptech, opékejte vždy po 
menších dávkách. Zakryjte pokličkou a za 
občasného míchání opékejte. Vyjměte 
z vnitřního hrnce a uložte stranou.

7. Přidejte olej/máslo, pokud je třeba, 
a nechte rozehřát/rozpustit.

8. Přidejte další ingredience, jako je cibule 
nebo česnek (v závislosti na receptu). 
Zakryjte pokličkou a za občasného 
míchání opékejte 4 – 5 minut dozlatova.

9. Přidejte rýži na rizoto (nejlépe Arborio 
nebo carnaroli) a řádně promíchejte. Za 
občasného míchání opékejte 2 – 3 minuty.
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Může se stát, že spotřebič se vypne nebo 
přepne do režimu KEEP WARM před 
dokončením přípravy. Jedná se o bezpečnostní 
mechanismus, který má zabránit přehřátí 
spotřebiče za určitých podmínek. Pokud se 
tak stane, stiskněte příslušné tlačítko přípravy 
potravin a poté tlačítko START|CANCEL. Tlačítko 
START|CANCEL se podsvítí červeně a příslušný 
druh přípravy bude aktivován. 

POZNÁMKA

Nechte rizoto odpočinout v hrnci po dobu 5 – 
10 minut. 

TIP

Pro dosažení optimálních výsledků při přípravě 
rizota, směs každých 15 – 20 minut zamíchejte.

TIP

PŘÍPRAVA RÝŽE
Funkce RICE|STEAM
1.  Pro odměření množství rýže používejte 

dodávanou odměrku (více informací 
dále v návodu). Vždy se ujistěte se, že 
je množství rýže zarovnané s okrajem 
odměrky – viz obr. 1.

obr. 1

Dodávaná odměrka na rýži není standardní 
metrická odměrka. 1 odměrka na rýži se 
rovná cca 150 g nevařené rýže nebo 180 ml 
vody. Pokud dojde ke zničení nebo ztrátě 
dodávané odměrky, můžete k dávkování 
použít jinou odměrku, ale mějte na paměti, že 

je třeba používat stejný metrický systém jako 
u dodávané odměrky, tj. max. 10 odměrek. 
Tento limit byste neměli překročit. 
Bílá rýže = 1 odměrka rýže + 1 odměrka vody 
(použití dodávané odměrky na rýži)
Tmavá rýže = 1 odměrka rýže + 1 ½ odměrky 
vody (použití dodávané odměrky na rýži)

POZNÁMKA

2. Odměřenou rýži vložte do mísy 
a opláchněte ve studené vodě, abyste 
odstranili nečistoty a slupky. Rýže je 
vhodná pro přípravu, jakmile je voda 
čistá. Sceďte.

3. Před vložením vnitřního hrnce se ujistěte, 
že je jeho vnější povrch čistý a suchý. 
Tím zajistíte správný kontakt s vnitřním 
povrchem základny spotřebiče.

Před použitím otřete vnější povrch 
vyjímatelného vnitřního hrnce 
a vnitřní povrch základny spotřebiče 
dosucha. Ujistěte, že jsou řádně 
suché.

Abyste zajistili, že je vyjímatelný 
vnitřní hrnec správně a rovně 
usazen, otočte vyjímatelným 
hrnec ve směru a poté proti směru 
hodinových ručiček.

Vyjímatelný vnitřní hrnec musí 
být správně umístěn v základně 
spotřebiče. V opačném případě 
nebude spotřebič fungovat správně 
a mohlo by dojít k poškození 
spotřebiče. 

Abyste zabránili úrazu elektrickým 
proudem, vždy používejte 
vyjímatelný vnitřní hrnec.
NEPONOŘUJTE DO VODY!

4. Rýži vložte do vyjímatelného vnitřního 
hrnce a rovnoměrně rozprostřete – viz 
obr. 3.
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obr. 3

5. Přidejte vodu v poměru:
 Bílá rýže = 1 odměrka rýže + 1 odměrka 

vody
 Tmavá rýže = 1 odměrka rýže + 1 ½ 

odměrky vody 
6. Zakryjte pokličkou. 
7. Přívodním kabelem propojte hrnec se 

síťovou zásuvkou (230 – 240 V~). Tlačítka 
START|CANCEL a RISOTTO se podsvítí bíle.

8. Stiskněte tlačítko RICE|STEAM a poté 
stiskněte tlačítko START|CANCEL 
pro spuštění spotřebiče. Tlačítko 
START|CANCEL se podsvítí červeně 
a proces přípravy se spustí.

9. Spotřebič automaticky bude připravovat 
potravin po přednastavenou dobu. Po 
jejím uplynutí zazní akustický signál, 
který oznamuje ukončení přípravy, 
a spotřebič se automaticky přepne do 
funkce KEEP WARM (udržet v teple).

10. Opatrně sejměte pokličku a zamíchejte 
servírovací lžící. Zakryjte znovu pokličkou 
a nechte 10 – 15 minut odstát před 
podáváním. Tím umožníte, aby se 
přebytečná vlhkost absorbovala a rýže 
tak byla nadýchaná.

Po dokončení přípravy rýže funkcí RICE|STEAM 
se spotřebič automaticky přepne do režimu 
KEEP WARM až po dobu 5 hodin.

POZNÁMKA

Neodstraňujte pokličku, dokud nebude rýže 
uvařena, s výjimkou zamíchání po dokončení 
přípravy nebo pokud nebude uvedeno 
v receptu jinak.

POZNÁMKA

Režim KEEP WARM ukončíte odpojením 
přívodního kabelu ze síťové zásuvky.

POZNÁMKA

DŮLEŽITÉ
Tekutiny lijte vždy do vnitřního hrnce před 
stisknutí tlačítka START|CANCEL.
Nepřepínejte mezi funkcemi během 
přípravy.
Abyste zabránili poškrábání nebo 
poškození nepřilnavého povrchu 
vnitřního hrnce, vždy používejte 
plastové nebo dřevěné náčiní.
Ujistěte se, že vyjímatelný vnitřní hrnec 
správně umístěný základně spotřebiče. 

Před vyjmutím vnitřního hrnce se vždy 
ujistěte, že je přívodní kabel odpojený 
ze síťové zásuvky. Spotřebič je vypnutý 
odpojený ze síťové zásuvky.
Vždy používejte kuchyňské utěrky 
(chňapky) pro zvednutí víka nebo vyjmutí 
vnitřního hrnce. 
Opatrně sejměte pokličku směrem od 
sebe, abyste nechali páru uniknout. 
Pára je velmi horká a mohla by způsobit 
popáleniny.
Připojujte přívodní kabel pouze k řádně 
uzemněné zásuvce, abyste zabránili úrazu 
elektrickým proudem.
Vařte pouze ve vyjímatelném vnitřním 
hrnci.
Nepoužívejte poničený nebo zdeformovaný 
vnitřní hrnec. Pokud je hrnec poničený nebo 
zdeformovaný, vyměňte ho.

VAROVÁNÍ
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POMALÉ VAŘENÍ
Funkce SEAR (opečení)
Opečení v multifunkčním hrnci může trvat 
trochu déle, ale výsledky budou evidentní 
po dokončení přípravy. Vnitřní hrnec udržuje 
stálou a rovnoměrnou teplotu, čímž umožňuje 
opečení a dokonce i kůrku. Navíc opékáním 
se udržuje vlhkost, zvýrazňuje se chuť 
a výsledkem je chutnější a jemnější pokrm.

1. Před vložením vnitřního hrnce se ujistěte, 
že je jeho vnější povrch čistý a suchý. 
Tím zajistíte správný kontakt s vnitřním 
povrchem základny spotřebiče.

2. Přívodním kabelem propojte hrnec se 
síťovou zásuvkou (230 – 240 V~). Tlačítka 
START|CANCEL a RISOTTO se podsvítí bíle.

3. Stiskněte tlačítko SAUTÉ|SEAR a tlačítko 
se podsvítí bíle. Stiskněte tlačítko 
START|CANCEL pro spuštění spotřebiče. 
Tlačítko START|CANCEL se podsvítí 
červeně a proces přípravy se spustí.

4. Zakryjte pokličkou a nechte 2 – 3 minuty 
předehřát. Nepředehřívejte déle než 
5 minut.

5. Přidejte olej/máslo a nechte rozehřát/
rozpustit asi 1 minutu s přiklopenou 
pokličkou.

6. Vždy opékejte maso a drůbež v malých 
dávkách. Zakryjte pokličkou a opékejte 
za občasného míchání dozlatova. 
Vyjměte z hrnce. Po dokončení opečení 
postupujte podle níže uvedených 
pokynů. 

Nastavení pomalého vaření
Multifunkční hrnec je vybaven dvěma 
programy pomalého vaření – při nízké 
teplotě a při vyšší teplotě. Řiďte se níže 
uvedenými hodnotami pro správné určení 
doby přípravy a nastavení teploty a použití 
v receptech tohoto návodu k obsluze. Jídlo 
tak budete moci připravit předem a doba 
přípravy se bude řídit tak, abyste mohli 
hotové jídlo podávat v požadovaném čase. 

Doporučené pravidlo pro přípravu masa 
a zeleniny
LOW (nízká teplota): 6 – 7 hodiny
HIGH (vyšší teplota): 3 – 4 hodiny

Vaše oblíbené recepty mohou být rovněž 
připravovány v multifunkčním hrnci. Snižte 
na polovinu tekutiny a zvýšíte dobu přípravy.

Tyto doby přípravy jsou pouze přibližné 
a mohou se měnit v závislosti na ingrediencích, 
množství v receptech, a zda byl spotřebič 
předehřátý předchozím opékáním atd.

POZNÁMKA

Lepších výsledků dosáhnete, pokud budete 
drůbež nebo menší kousky masa připravovat 
při nastavení HIGH po dobu 3 – 4 hodin. 

Lepších výsledků dosáhnete, pokud budete 
velké kousky masa připravovat při nastavení 
LOW po dobu 6 – 7 hodin. 

Doba přípravy (s funkcí SEAR)
Pokud použijte funkci SAUTÉ|SEAR před 
pomalým vařením, může se doba přípravy 
zkrátit. Během přípravy zkontrolujte 
připravované potraviny.

Pomalé vaření při nízké a vyšší teplotě
1. Vložte všechny ingredience do hrnce, 

ujistěte se, že jsou potraviny rozmístěny 
rovnoměrně po celém dně. Přidejte 
tekutiny. Hladina by se měla pohybovat 
mezi rysky MIN a MAX na vnitřním hrnci.

2. Zakryjte pokličkou.
3. Stiskněte tlačítko SLOW COOK LOW 

nebo SLOW COOK HIGH a poté stiskněte 
tlačítko START|CANCEL. Tlačítko 
START|CANCEL se podsvítí červeně 
a proces přípravy se spustí.
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4.  Příprava se po jejím dokončení zastaví, 
zazní zvukový signál. Spotřebič se 
automaticky přepne do režimu KEEP 
WARM.

5.  Funkce KEEP WARM bude zapnuta 
po dobu až 5 minut před vypnutím 
spotřebiče.

Catler multifunkční hrnec je navržen tak, 
aby se mohla chuť plně rozvinout. Technika 
profesionální šéfkuchařů používá stejný 
typ nádobí pro osmažení cibule, masa 
apod. pro zvýraznění a prohloubení chutí 
připravovaného jídla, jako jsou např. omáčky, 
polévky, kari jídla a další. 
Z tohoto důvodu byl vyvinut tento 
multifunkční hrnec s funkcí pomalého 
vaření s funkcí SAUTÉ|SEAR, která umožňuje 
zkaramelizovat zeleninu a opéci maso před 
spuštěním samotné funkce pomalého vaření.

V tomto návodu naleznete instrukce 
a přehledné tabulky, které vám pomohou 
při funkci pomalého vaření, abyste dosáhli 
optimálních výsledků s multifunkčním 
hrncem. Současně návod obsahuje užitečné 
tipy pro přípravu s multifunkčním hrncem. 
Součástí návodu jsou i recepty, které 
naleznete v zadní části tohoto návodu.

Příprava masa a drůbeže
Při nákupu vybírejte pouze čerstvé a kvalitní 
maso. Zajistíte tím i kvalitní a chutné jídlo. 
Odstraňte z masa a drůbeže přebytečný 
tuk. Pokud můžete, zakupte drůbež již bez 
kůže. V opačném případě bude při pomalém 
vaření tuk rozehřát do jídla.
U receptů jídel z jednoho hrnce nakrájejte 
maso na stejně veliké kousky 4 – 5 cm. Jsou 
vhodnější pro přípravu pomalého vaření. 
Kosti můžete ponechat v mase, jelikož 
obohatí chuť připravového jídla a pomohou 
změkčit maso během přípravy.

Vhodné maso pro pomalé vaření
Hovězí: krkovice, bok, svrchní šál, přední 
kližka, zadní kližka, ořech.
Jehněčí: kližka, nohy, krk, vykostěná žebra 
nebo rameno
Telecí: nohy, rameno, žebra a steaky, krk, 
koleno
Vepřové: round steak, pupek, rameno, 
vykostěný bok
Drůbež: kousky (prsa, stehna), stehenní řízky

Příprava zeleniny
Zeleninu nakrájejte na stejně veliké kousky, 
abyste zajistili rovnoměrnou přípravu. 
Zmrazenou zeleninu nechte rozmrazit před 
přidáním do jídla. 
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TIPY NA PŘÍPRAVU RÝŽE
Při odměřování rýže pomocí dodávané odměrky se řiďte informacemi z níže uvedených 
tabulek.

Dodávaná odměrka na rýži není standardní metrická odměrka. 1 odměrka na rýži se rovná cca 150 
g nevařené rýže nebo 180 ml vody. Pokud dojde ke zničení nebo ztrátě dodávané odměrky, můžete 
k dávkování použít jinou odměrku, ale mějte na paměti, že je třeba používat stejný metrický systém 
jako u dodávané odměrky, tj. max. 10 odměrek. Tento limit byste neměli překročit. 
Bílá rýže = 1 odměrka rýže + 1 odměrka vody (použití dodávané odměrky na rýži)
Tmavá rýže = 1 odměrka rýže + 1 ½ odměrky vody (použití dodávané odměrky na rýži)

POZNÁMKA

Bílá rýže
Nevařená bílá rýže
(počet odměrek)

Studená voda
(počet odměrek)

Množství vařené rýže (cca)
(počet odměrek)

Doba přípravy (cca)
(minuty)

2 2 5 10-12
4 4 9 12-15
6 6 15 15-20
8 8 16 20-25

10 10 27 25-30

Tmavá rýže
Nevařená tmavá rýže

(počet odměrek)
Studená voda

(počet odměrek)
Množství vařené rýže (cca)

(počet odměrek)
Doba přípravy (cca)

(minuty)
2 3 5 25-30
4 6 10 30-40
6 9 15 40-45

Jelikož při přípravě tmavé rýže přidáváte více vody, může se stát, že voda v hrnci vzkypí. 

POZNÁMKA

TIPY NA PŘÍPRAVU RÝŽE
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DRUHY RÝŽE
Pikantní rýže
Nahraďte vodu stejným množstvím kuřecího, 
hovězího, rybího nebo zeleninového vývaru. 
Rýže získá příjemnou a specifi ckou chuť.

Sladká rýže
Nahraďte polovinu vody jablečným, 
pomerančovým nebo ananasovým džusem. 
Rýže získá sladkou a lahodnou chuť. 
Nedoporučujeme však připravovat rýži 
v hrnci s mlékem nebo smetanou, neb tyto 
by se mohly snadno připalovat.

Šafránová rýže
Ke každým dvěma šálkům vody přidejte ¼ 
lžičky šafránu. Doporučujeme použít bílou 
rýži a řádně promíchejte.

Rýže Arborio
Rýže Arborio je krátkozrnná kulatá rýže, 
velmi oblíbená pro přípravu italského rizota. 
Pro přípravu použijte údaje z tabulky pro 
tmavou rýži.

Jasmínová rýže
Jasmínová rýže je aromatická dlouhozrnná 
rýže. Pro přípravu použijte údaje z tabulky 
pro bílou rýži.

Rýže Basmati
Rýže Basmati je aromatická dlouhozrnná 
rýže. Pro přípravu použijte údaje z tabulky 
pro bílou rýži.

Divoká rýže
Nedoporučujeme připravovat divokou rýži 
samostatně v hrnci, neboť vyžaduje pro svou 
přípravu veliké množství vody. Pokud budete 
chtít připravit divokou rýži, je třeba ji použít 
v malém množství společně s bílou nebo 
tmavou rýží.

Pro přípravu nadýchané rýže přidejte trochu 
vody. Pro přípravu pevné a křupavé rýže 
odeberte trochu vody.
Některé speciální druhy rýže mohou vyžadovat 
více množství vody pro přípravu, např. divoká 
rýže, rýže Arborio a krátkozrnná rýže. Řiďte si 
také instrukcemi na obalu příslušného druhu 
zakoupené rýže nebo použijte údaje z tabulky 
pro tmavou rýži.

TIP

Quinoa
Quinoa je starodávna plodina z Jižní Ameriky 
s vysokým obsahem proteinů, s nadýchanou 
krémovou a lehce křupavou strukturou. Pro 
přípravu použijte údaje z tabulky pro tmavou 
rýži.

Rýže na sushi
Rýže na sushi je krátkozrnná rýže používaná 
v japonské kuchyni. Pro přípravu použijte 
údaje z tabulky pro tmavou rýži.

TIPY NA PŘÍPRAVU RÝŽE
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PŘÍPRAVA POTRAVIN V PÁŘE
Potraviny připravované v páře si uchovávají 
nejvíce výživových hodnot. Potraviny můžete 
připravovat uložením na napařovací misku 
a do hrnce nalijte vývar nebo vodu a zakryjte 
pokličkou. Neodstraňujte pokličku, dokud 
nenastala doba pro její sejmutí uvedená 
v receptu nebo v tabulce dále v návodu. 
Sejmutím pokličky unikne pára a doba 
přípravy se může prodloužit.

1.  Odměřte 3 odměry nebo více vody nebo 
vývaru a nalijte je od vnitřního hrnce. 
Maximální počet odměrek je 6.

2. Potraviny položte přímo na napařovací 
misku a tuto vložte do vnitřního hrnce. 
Doba přípravy je uvedena v tabulce dále 
v návodu.

3.  Vnitřní hrnec s napařovací miskou 
vložte do základny spotřebiče a zakryjte 
pokličkou.

4.  Přívodním kabelem propojte hrnec se 
síťovou zásuvkou (230 – 240 V~). Tlačítka 
START|CANCEL a RISOTTO se podsvítí bíle.

5.  Stiskněte tlačítko RICE|STEAM a poté 
stiskněte tlačítko START|CANCEL 
pro spuštění spotřebiče. Tlačítko 
START|CANCEL se podsvítí červeně 
a proces přípravy se spustí.

6.  Jakmile je příprava dokončena, zazní 
zvukový signál. Spotřebič se automaticky 
přepne do režimu KEEP WARM.

7.  Pokud nebudete potřebovat funkci 
přípravy v páře, stiskněte tlačítko 
START|CANCEL pro ukončení přípravy, 
vypněte spotřebič a odpojte přívodní 
kabel ze síťové zásuvky. Nechte 
vychladnout před vyčistěním.

Během přípravy potravin v páře neodstraňujte 
pokličku, pokud není v receptu nebo v tabulce 
dále v návodu uvedeno jinak. Sejmutím 
pokličky unikne pára a doba přípravy se může 
prodloužit.

POZNÁMKA

Voda ve vnitřním hrnci se nesmí během 
přípravy potraviny zcela odpařit.

POZNÁMKA

Během přípravy potravin v páře můžete přidat 
horkou vodu.

POZNÁMKA

Tipy a rady pro přípravu zeleniny v páře
• Malé kousky budou připraveny rychleji než ty veliké. 
• Nakrájejte zeleninu na stejné kousky pro zajištění rovnoměrné přípravy.
• Čerstvá nebo mražená zelenina může být také připravována v páře.
• Mraženou zeleninu před přípravou v páře nerozmrazujte.
• Velikost a tvar zeleniny, stejně jako chuť, tvrdost závisí na osobních preferencích. Pokud 

preferujete měkčí zeleninu, prodlužte dobu přípravy.
• Hladina vody nebo vývaru by se neměla dotýkat dna napařovací misky. Příprava v páře by 

tak nebyla účinná.

Opatrně sejměte pokličku směrem od sebe, abyste nechali páru uniknout. Pára je velmi 
horká a mohla by způsobit popáleniny.

VAROVÁNÍ

PŘÍPRAVA POTRAVIN V PÁŘE
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ZELENINA PŘÍPRAVA A TIP MNOŽSTVÍ DOBA 
VAŘENÍ

Artyčok Odstraňte tvrdé vnější listy a stonek. 2 středně veliké kusy 30-35

Chřest Očistěte, oloupejte podle potřeby 2 trsy 12-14

Fazolové lusky Odstraňte konce, ponechte v celku. 250 g 13-15

Červená řepa Očistěte, nenarušujte slupku. 300 g 12-13

Kapie Nakrájejte na proužky. 3 středně veliké kusy 14-16

Brokolice Nakrájejte na růžičky. 250 g 8-10

Růžičková 
kapusta Naříznete kříž na spodní části. 375 g 17-19

Zelí Nakrájejte na větší kusy. 500 g 10-12

Mrkev Nakrájejte na proužky. 3 středně veliké kusy 14-16

Celerová nať Nakrájejte na proužky. 3 natě 5-6

Cizrna Namočte na asi 12 hodin do vody. 1 šálek (scezený) 40-45

Kukuřice Celé klasy 2 malé klasy 20-22

Houby Celé, neomyté 300 g 8-10

Cibule Oloupaná, ponechaná v celku 6 středně velikých kusů 20-25

Lusky hrášku Odstraňte konce. 250 g 4-5

Hrášek Čerstvý, vyloupaný a zmražený 250 g
250g

8-10
4-5

Brambory Všechny účely, celé 4 (150 - 180 g každý) 35-40

Brambory Nové, celé 6 (125 g každý) 25-30

Sladké 
brambory Nakrájejte na kousky. 300 g 20-25

Dýně Nakrájejte na kousky. 300 g 20-25

Špenát Listy a stonek, očištěné ½ hrsti 5

Tykev (malé) Odstraňte konce. 350 g 8

Tuřín Oloupaný, nakrájený na 50g kousky 350 g 15-17

Cukety Nakrájené na kolečka. 350 g 6

PŘÍPRAVA POTRAVIN V PÁŘE
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Tipy a rady pro přípravu ryb a mořských plodů v páře
• Okořeňte ryby čerstvými bylinkami, cibulí, citrónem apod. před zahájením přípravy.
• Ujistěte se, že jsou rybí fi lety položeny v jedné vrstvě a nepřekrývají se navzájem.
• Ryba je uvařena, jakmile je možné maso snadno oddělit vidličkou. 

TYP PŘÍPRAVA A RADY DOBA PŘÍPRAVY 
(MINUTY)

Ryba - fi lety
- vcelku
- kotlety

Vařte, dokud maso nezmění barvu a maso je možné 
snadno oddělit. Kotleta je uvařená, jakmile kost 
uprostřed je možné snadno odstranit.

8-10
15-20
12-14

Humr - ocasy Odstraňte spodní část schránky. 18-20

Slávky - 
v lasturách Vařte, dokud se neotevřou. 12-14

Mušle Vařte, dokud se neotevřou. 8-10

Krevety
- ve schránkách Vařte, dokud nezrůžoví. 8-10

Hřebenatky Vařte, dokud nezmění barvu. 4-6

Tipy a rady pro přípravu drůbeže v páře
• Připravujte pouze stejně veliké kusy drůbeže.
• Abyste dosáhli požadovaných výsledků, položte kousky jen v jedné vrstvě. 
• Odstraňte tuk a kůži.
• Pro získání zlaté kůrky nejprve kousky před přípravou v páře opečte.
• Píchnutím do nejsilnější části zjistíte, zda je maso hotové. Drůbež je uvařená, jakmile 

vytéká čistá šťáva.

TYP PŘÍPRAVA A RADY DOBA PŘÍPRAVY 
(MINUTY)

Prsní řízky Umístěte kůží nahoru. 20-25

Drůbeží stehna Nejsilnější část by měla směřovat k vnějšímu okraji 
napařovací misky. 30-35

Stehenní řízky Nejsilnější část by měla směřovat k vnějšímu okraji 
napařovací misky. 18-20

PŘÍPRAVA POTRAVIN V PÁŘE
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Tipy a rady pro přípravu knedlíků v páře
• Multifunkční hrnec můžete k napařování čerstvých nebo mražených knedlíků 

i rozmrazování sladkého pečiva.
• Knedlíky nebo pečivo položte na pečící papír, list salátu nebo zelí, aby se knedlíky 

nepřichytili k napařovací misce.

TYP PŘÍPRAVA A RADY DOBA PŘÍPRAVY 
(MINUTY)

Bulky pro BBQ Rozmrazte. 10-12

Knedlíky - 
zmrazené

Oddělte před napařováním. 8-10

Knedlíky - 
čerstvé

5-6

Funkce KEEP WARM
Multifunkční hrnec Catler se po ukončení přípravy (RICE, RISOTTO a SLOW COOK) automaticky 
přepne do režimu KEEP WARM (udržení v teple). Funkce může být zapnutá až 5 hodin u režimu 
RICE a SLOW COOK nebo 30 minut u režimu RISOTTO. Tato funkce uchovává připravené jídlo 
teplé.

PŘÍPRAVA POTRAVIN V PÁŘE
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PÉČE A ČIŠTĚNÍ 
Po dokončení přípravy vypněte spotřebič 
a odpojte přívodní kabel ze síťové zásuvky. 
Konektor zapojený do spotřebiče rovněž 
odpojte. 

Nechte všechny části vychladnout před 
vyjmutím vnitřního hrnce. Vyjímatelný 
vnitřní hrnec, nerezovou napařovací misku 
a skleněnou pokličku omyjte v teplé vodě 
s trochou kuchyňského přípravku na mytí 
nádobí. Opláchněte a otřete dosucha.

Nedoporučujeme žádnou s částí 
multifunkčního hrnce mýt v myčce nádobí. 
Agresivní prášek a horká voda mohou 
způsobit vznik neodstranitelných skvrn, 
poničit vnitřní hrnec a příslušenství. 

K čistění nepoužívejte chemikálie, 
drátěnky, houbičky s drátěnkami nebo 
čisticí prostředky způsobující otěr, jelikož 
tyto by mohly způsobit poškození nebo 
deformaci povrchu spotřebiče i příslušenství. 
Nepoužívejte benzen, benzín, rozpouštědla 
ani jiné podobné látky.

Vnější povrch spotřebiče otřete čistou 
měkkou utěrkou zlehka namočenou v teplé 
vodě s trochou kuchyňského prostředku na 
mytí nádobí. Otřete suchou utěrkou dosucha.

Abyste zabránili poškození spotřebiče a jeho 
příslušenství, nepoužívejte zásadité čisticí 
prostředky k čistění. Vždy používejte pouze 
měkké houbičky a šetrný čisticí prostředek.

Pokud by se rýže nebo jiné jídlo připeklo, 
nalijte do vnitřního hrnce teplou vodu, přidejte 
kuchyňský prostředek na mytí nádobí a nechte 
asi 10 minut odmočit před vyčištěním.

POZNÁMKA

Před čištěním se ujistěte, že jste vypnuli 
spotřebič, odpojili jste přívodní kabel ze 
síťové zásuvky a konektor přívodního 
kabelu ze zásuvky spotřebiče. Ujistěte 
se, že zásuvka spotřebiče pro konektor je 
suchá a nepřišla do kontaktu s vodou před 
jeho opětovným použitím. 

Abyste zabránili poškození spotřebiče 
a jeho příslušenství, nepoužívejte 
zásadité čisticí prostředky k čistění. 
Vždy používejte pouze měkké houbičky 
a šetrný čisticí prostředek.

K čistění nepoužívejte chemikálie, 
drátěnky, houbičky s drátěnkami nebo 
čisticí prostředky způsobující otěr, 
jelikož tyto by mohly způsobit poškození 
nebo deformaci povrchu spotřebiče 
i příslušenství. Nepoužívejte benzen, 
benzín, rozpouštědla ani jiné podobné 
látky.

Základnu spotřebiče, přívodní kabel 
neponořujte do vody ani jiné tekutiny. 
Mohlo by dojít ke vzniku úrazu 
elektrickým proudem nebo i úmrtí. 

VAROVÁNÍ
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ODSTRAŇOVÁNÍ PROBLÉMŮ

PROBLÉM ŘEŠENÍ

Spotřebič se náhle vypnul. • Ujistěte se, že jsou oba konce přívodního kabelu 
správně a řádně zapojeny do spotřebiče a síťové 
zásuvky.

• Spotřebič je přetížen nebo je přehřátý. Stiskněte 
příslušné tlačítko přípravy a poté tlačítko 
START|CANCEL pro zrušení a následné pokračování 
ve vaření.

 Nechte několik minut spotřebič v klidu a poté 
pokračujte ve vaření.

Spotřebič se přepnul do režimu 
KEEP WARM před dokončením 
přípravy.

• Stiskněte tlačítko START|CANCEL pro resetování. 
Poté stiskněte tlačítko přípravy a pokračujte 
v přípravě.

ODSTRAŇOVÁNÍ PROBLÉMŮ
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RECEPTY
KRÉMOVÁ RAJČATOVÁ POLÉVKA 
S ČOČKOU
4 - 6 porcí
1 lžíce olivového oleje
1 velká červená paprika, nakrájená na 
proužky
2 stroužky česneku, rozdrcené
1 malá červená čili paprička, zbavená 
semínek a nakrájená na jemno
2 lžíce rajčatové pasty
3 šálky rajčatového protlaku
4 šálky kuřecího vývaru
2 lžičky tmavého cukru
¾ šálku červené čočky
1 šálek řeckého jogurtu
Sůl a pepř
2 lžíce nasekaného koriandru

1. Stiskněte tlačítko SAUTÉ|SEAR a poté 
tlačítko START|CANCEL. Nechte vnitřní 
hrnec předehřát asi na 3 minuty 
s nasazenou pokličkou.

2. Odstraňte pokličku, přidejte olej a nechte 
zahřát asi 1 minutu.

3. Přidejte cibuli, česnek a čili, přiklopte 
pokličku a za občasného míchání 
opékejte asi 3 - 4 minut, dokud cibule 
nezměkne.

4. Přidejte rajčatovou pastu a vařte asi další 
minutu. Přidejte rajčatový protlak, vývar, 
cukr a čočku. Přiklopte pokličku.

5. Stiskněte tlačítko SLOW COOK HIGH 
a vařte asi 3 - 4 hodiny, nebo stiskněte 
tlačítko SLOW COOK LOW a vařte 6 - 7 
hodin.

6. Přidejte jogurt a dochuťte solí a pepřem.

Podávejte teplé s nasekaným koriandrem.

KUŘE NA LOVECKÝ ZPŮSOB
4 - 6 porcí
1 lžíce olivového oleje
2 kg kuřecích kousků (bez kůže)
1 středně veliká cibule, nakrájená na plátky
2 stroužky česneku, rozdrcené
1 šálek rajčatového protlaku
½ šálku vypeckovaných oliv Kalamata
¼ šálku bílého vína
½ šálky kuřecího vývaru
200 g žampionů, rozpůlených
2 lžičky nasekaného čerstvého rozmarýnu
2 lžičky cukru
Sůl a pepř
¼ nasekané čerstvé bazalky

1. Stiskněte tlačítko SAUTÉ|SEAR a poté 
tlačítko START|CANCEL. Nechte vnitřní 
hrnec předehřát asi na 3 minuty 
s nasazenou pokličkou.

2. Přidejte olej a nechte zahřát asi 1 minutu.
3. Přidejte kuřecí kousky po malých 

dávkách a opékejte dozlatova, vyjměte 
a uložte stranou.

 Odstraňte přebytečný tuk a nechte ohřát 
hrnec další minutu.

4. Přidejte cibuli a česnek, přiklopte 
pokličku a za občasného míchání 
opékejte asi 3 - 4 minut, dokud cibule 
nezměkne.

5. Přidejte rajčatový protlak, olivy, víno, 
vývar, žampiony, rozmarýn a cukr.

6. Přidejte kuře a řádně zamíchejte do 
omáčky a zeleniny. Přiklopte pokličku.

7. Stiskněte tlačítko SLOW COOK HIGH 
a vařte asi 3 - 4 hodiny.

8. Okořeňte podle chuti a nakonec přidejte 
nasekanou bazalku.
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ROZMARÝNOVÉ KUŘE 
NA CITRÓNU A ČESNEKU
4 - 6 porcí
1 lžíce olivového oleje
2 kg kuřecích kousků (bez kůže)
1 cibule, nasekaná
3 stroužky česneku, rozdrcené
1 lžička nasekané citrónové kůry
1 lžička nahrubo nasekaného černého pepře
1 lžíce čerstvě nasekaného rozmarýnu
½ šálku bílého vína
½ šálku kuřecího vývaru
2 lžíce citrónové šťávy
Sůl a pepř

1. Stiskněte tlačítko SAUTÉ|SEAR a poté 
tlačítko START|CANCEL. Nechte vnitřní 
hrnec předehřát asi na 3 minuty 
s nasazenou pokličkou.

2. Přidejte olej a nechte zahřát asi 1 minutu.
3. Přidejte kuřecí kousky po malých 

dávkách a opékejte dozlatova. Vyjměte 
a uložte stranou.

4. Přidejte cibuli, česnek, citrónovou kůru, 
pepř a rozmarýn. Zakryjte pokličkou 
a vařte za občasného míchání doměkka.

5. Přimíchejte víno a vařte další 2 - 3 minut, 
aby se alkohol odpařil. Přidejte vývar, 
citrónovou šťávu a přidejte kuře do 
omáčky.

6. Přiklopte pokličku. Stiskněte tlačítko 
SLOW COOK HIGH a vařte asi 3 - 4 hodiny.

7. Okořeňte podle chuti a podávejte teplé 
s pečenými brambory, dýní a fazolovými 
lusky.

JEHNĚČÍ RAGÚ
4 porce
2 lžíce olivového oleje
¼ šálku hladké mouky
6 malých jehněčích kližek
1 cibule, nasekaná
2 stroužky česneku, rozdrcené
1 mrkev, nakrájená na kousky
1 ks celerové nati, nakrájené na kousky
⅓ šálek rajčatové pasty
½ šálku červeného vína
400g konzerva nasekaných rajčat
½ šálku kuřecího nebo hovězího vývaru
1 bobkový list
Sůl a pepř

1. Stiskněte tlačítko SAUTÉ|SEAR a poté 
tlačítko START|CANCEL. Nechte vnitřní 
hrnec předehřát asi na 3 minuty 
s nasazenou pokličkou.

2. Přidejte olej a nechte zahřát asi 1 minutu.
3. Obalte kližky v mouce, oklepte 

přebytečnou mouku a opékejte 
dozlatova; vyjměte a uložte stranou.

4. Přidejte cibuli, česnek, mrkev a celer, 
přiklopte pokličku a za občasného 
míchání opékejte asi 3 - 4 minut, dokud 
cibule nezměkne.

5. Přidejte rajčatovou pastu a vařte asi další 
minutu.

6. Přidejte víno a přiveďte k varu; vařte asi 
1 - 2 minuty za stálého míchání, aby se 
jídlo nepřipalovalo.

7. Vraťte kližky zpět do hrnce a přidejte 
rajčata, vývar a bobkový list; řádně 
zamíchejte.

8. Přiklopte pokličku. Stiskněte tlačítko 
SLOW COOK HIGH a vařte asi 6 - 7 hodiny.

9. Okořeňte solí a pepřem a podávejte 
s bramborovou kaší.
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JEHNĚČÍ KARI
4 - 6 porcí
2 lžíce rostlinného oleje
1,5 kg jehněčího masa (např. kýta), nakrájené 
na asi 5cm kousky
1 velká cibule, nakrájená na proužky
2 stroužky česneku, rozdrcené
2cm kousek zázvoru, nasekaný na jemno
1 lžíce nasekaného koriandru
1 lžíce mletého kmínu
1 lžíce kari pasty
1 lžička mletého kurkumy
½ lžičky mletého hřebíčku
5 lusků kardamonu
1 kus skořice
1 šálek vody nebo kuřecího vývaru
½ šálku bílého jogurtu
⅓ šálku nasekaného koriandru k servírování
Sůl a pepř

1. Stiskněte tlačítko SAUTÉ|SEAR a poté 
tlačítko START|CANCEL. Nechte vnitřní 
hrnec předehřát asi na 3 minuty 
s nasazenou pokličkou.

2. Přidejte polovinu oleje a nechte zahřát asi 
1 minutu.

3. Přidejte jehněčí kousky po malých 
dávkách a opékejte dozlatova, vyjměte 
a uložte stranou.

4. Přidejte zbývající olej, cibuli a česnek, 
přiklopte pokličku a za občasného 
míchání opékejte asi 3 - 4 minut, dokud 
cibule nezměkne.

5. Přidejte koření a vařte asi další minutu.
6. Vraťte jehněčí maso do hrnce a přidejte 

vývar. Dobře promíchejte.
7. Přiklopte pokličku. Stiskněte tlačítko 

SLOW COOK HIGH a vařte asi 3 - 4 hodiny, 
nebo stiskněte tlačítko SLOW COOK LOW 
a vařte 5 - 6 hodin.

8. Přimíchejte jogurt a koriandr.
 Okořeňte solí a pepřem.
 Podávejte s vařenou rýží.

Abyste zajistili rovnoměrnému provaření, 
zamíchejte kari asi v polovině přípravy.

POZNÁMKA

JEDNODUCHÉ OSSO BUCCO
4 porce
6 telecích kližek vhodných pro Osso Bucco 
(asi 4 cm silné)
2 lžíce hladké mouky
2 lžíce olivového oleje
⅓ šálku bílého vína
400g konzerva nasekaných rajčat
2 lžičky cukru krupice
Sůl a pepř

Gremolata
4 stroužky česneku, nasekaného na jemno
Na jemno nasekaná kůra z 1 citrónu
½ nasekané čerstvé bazalky

1. Stiskněte tlačítko SAUTÉ|SEAR a poté 
tlačítko START|CANCEL. Nechte vnitřní 
hrnec předehřát asi na 3 minuty 
s nasazenou pokličkou.

2. Přidejte olej a nechte zahřát asi 1 minutu.
3. Obalte maso na Osso Bucco v mouce, 

oklepte přebytečnou mouku a v malých 
dávkách opékejte dozlatova. Vyjměte 
a uložte stranou.

4. Přidejte víno a přiveďte k varu; vařte asi 
1 - 2 minuty za stálého míchání, aby se 
jídlo nepřipalovalo.

5. Vraťte maso zpět do hrnce a přidejte 
rajčata, cukr, sůl a pepř.

6. Přiklopte pokličku. Stiskněte tlačítko 
SLOW COOK HIGH a vařte asi 6 - 7 hodin.

Podávejte pokapané omáčkou gremolata.



25RECEPTY

HOVĚZÍ TEX-MEX S FAZOLEMI
4 - 6 porcí
1 ½ šálku sušených červených fazolí, přes noc 
namočené ve studené vodě
2 lžíce oleje
1,3kg steakové masa, nakrájené na asi 5cm 
kousky
2 velké cibule, nakrájená na proužky
3 stroužky česneku, nasekané
1 lžíce mletého kmínu
2 lžíce sušeného čili
2 lžičky sušeného oregana
400g konzerva nasekaných rajčat
½ šálku hovězího vývaru
1 zelená paprika, nakrájená na veliké kousky
Sůl a pepř
Zakysaná smetana, guacamole, nastrouhaný sýr

1. Sceďte fazole a řádně propláchněte; 
nechte okapat a uložte stranou.

2. Stiskněte tlačítko SAUTÉ|SEAR a poté 
tlačítko START|CANCEL. Nechte vnitřní 
hrnec předehřát asi na 3 minuty 
s nasazenou pokličkou.

3. Přidejte trochu oleje a nechte zahřát asi 
1 minutu.

4. Přidejte maso v malých dávkách 
a opékejte asi 2 - 3 minuty dozlatova. 
Vyjměte z hrnce a opakujte proces se 
zbylým masem.

5. Přidejte olej a osmažte cibuli a česnek 
doměkka a dozlatova.

6. Přidejte koření, rajčata, vývar, papriku 
a přidejte maso zpět do hrnce.

7. Přiklopte pokličku. Stiskněte tlačítko 
SLOW COOK HIGH a vařte asi 3 - 4 hodiny, 
nebo stiskněte tlačítko SLOW COOK LOW 
a vařte 5 - 6 hodin.

8. Pomocí vidličky vyndejte maso z hrnce, 
nakrájejte na kousky a vraťte zpět.

 Okořeňte solí a pepřem.

Podávejte s kopečkem zakysané smetany, 
guacamole a nastrouhaným sýrem.

BOLOŇSKÁ OMÁČKA
4 porce
2 lžíce olivového oleje
1 velká cibule, nasekaná
2 stroužky česneku, rozdrcené
1 kg mletého hovězího nebo vepřového 
masa
⅓ šálek rajčatové pasty
½ šálku červeného vína
1 veliká mrkev, nastrouhaná
400g konzerva nasekaných rajčat
1 lžička sušeného oregana
1 bobkový list
½ šálku hovězího vývaru
Sůl a pepř
¼ nasekané čerstvé bazalky

1. Stiskněte tlačítko SAUTÉ|SEAR a poté 
tlačítko START|CANCEL. Nechte vnitřní 
hrnec předehřát asi na 3 minuty 
s nasazenou pokličkou.

2. Přidejte olej a nechte zahřát asi 1 minutu.
3. Přidejte cibuli a česnek, přiklopte 

pokličku a za občasného míchání 
opékejte asi 3 - 4 minut, dokud cibule 
nezměkne.

4. Přidejte hovězí maso a opékejte a za 
pomocí vařečky nasekejte opékané maso 
na malé kousky.

5. Přidejte rajčatovou pastu a vařte asi další 
minutu. Přidejte víno a přiveďte k varu; 
vařte asi 1 - 2 minuty, aby se vypařil 
alkohol.

6. Přimíchejte mrkev, rajčata, oregano, 
bobkový list a vývar.

7. Přiklopte pokličku. Stiskněte tlačítko 
SLOW COOK HIGH a vařte asi 3 - 4 hodiny.

8. Okořeňte solí a pepřem podle chuti 
a přimíchejte nasekanou bazalku před 
podáváním.
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KOŘENĚNÝ DHAL
4 - 6 porcí
1 lžíce oleje
1 lžíce hořčičných semínek
1 velká červená paprika, nakrájená na 
proužky
4 stroužky česneku, rozdrcené
4cm kousek zázvoru, nakrájené
1 lžíce mletého koriandru
2 lžičky mletého kurkumy
2 malé červené čili papričky, nasekané
½ šálku žlutého hrachu
½ šálku červené čočky
½ šálku tmavé čočky
3 šálky zeleninového vývaru
3 rajčata, nasekaná
Mořská sůl na dochucení
Šťáva z poloviny citrónu
2 lžíce nasekaného koriandru
Bílý plnotučný jogurt

1. Stiskněte tlačítko SAUTÉ|SEAR a poté 
tlačítko START|CANCEL. Nechte vnitřní 
hrnec předehřát asi na 3 minuty 
s nasazenou pokličkou.

2. Přidejte olej a nechte zahřát asi 1 minutu.
3. Přidejte hořčičná semínka a vařte, dokud 

nezačnou pukat. Přidejte cibuli, česnek 
a zázvor a vařte dalších asi 5 - 6 minut 
za občasného míchání, dokud cibule 
nezměkne.

4. Přimíchejte koření, čili, čočku, vývar 
a rajčata. Přiklopte pokličku. Stiskněte 
tlačítko SLOW COOK HIGH a vařte asi 
3 - 4 hodiny, nebo stiskněte tlačítko 
SLOW COOK LOW a vařte 4 - 6 hodin.

5. Okořeňte cibulí a přimíchejte citrónovou 
šťávu a nasekaný koriandr.

Podávejte ozdobené jogurtem.

MILÁNSKÉ RIZOTO
4 - 6 porcí
1 lžíce olivového oleje
40 g másla
1 cibule, nasekaná na jemno
2 stroužky česneku, rozdrcené
350 g rýže Arborio nebo Canaroli
1 šálek bílého vína
4 šálky teplého kuřecího vývaru
Sůl a pepř
½ šálku nastrouhaného parmazánu

Funkce SAUTÉ|SEAR
1. Stiskněte tlačítko SAUTÉ|SEAR a poté 

tlačítko START|CANCEL. Nechte vnitřní 
hrnec předehřát asi na 3 minuty 
s nasazenou pokličkou.

2. Odklopte pokličku, přidejte olej 
a polovinu másla, nahřejte a nechte 
máslo rozpustit.

3. Přidejte cibuli a česnek, přiklopte 
pokličku a za občasného míchání 
opékejte asi 3 - 4 minut, dokud cibule 
nezměkne.

4. Přidejte rýži, řádně zamíchejte, přiklopte 
pokličku a za občasného míchání 
opékejte 2 - 3 minuty, dokud rýže 
nezesklovatí.

5. Přidejte víno, zakryjte a vařte 2 - 3 minuty, 
dokud se víno nevstřebá.

Funkce RISOTTO
1. Přilijte kuřecí vývar a řádně zamíchejte. 

Zakryjte pokličkou a stiskněte tlačítko 
RISOTTO a poté START|CANCEL pro 
spuštění spotřebiče.

2. Po dokončení přípravy se spotřebič 
automaticky přepne do režimu KEEP 
WARM, který bude udržovat jídlo teplé 
20 - 30 minut. Odklopte pokličku 
a zamíchejte zbylé máslo a polovinu 
parmezánu.

Podávejte okamžitě posypané nastrouhaným 
parmazánem.
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HOUBOVÉ RIZOTO
4 - 6 porcí
2 lžíce oleje
30 g másla
6 až 8 šalotek, nasekaných na jemno
400 g hub, nakrájených na proužky
350 g rýže Arborio nebo Canaroli
½ šálku suchého bílého vína
6 šálků vody nebo kuřecího vývaru
½ šálku nastrouhaného parmazánu
1 lžíce nasekaného čerstvého šalvěje
Sůl a pepř

Funkce SAUTÉ|SEAR
1. Stiskněte tlačítko SAUTÉ|SEAR a poté 

tlačítko START|CANCEL. Předehřejte 
vnitřní hrnec asi 3 minuty.

2. Odklopte pokličku, přidejte olej a máslo 
a nechte olej zahřát, máslo rozehřát.

3. Přidejte nasekanou šalotku, přiklopte 
pokličku a za občasného míchání vařte 
3 - 4 minuty, dokud šalotka nezměkne.

4. Přidejte houby, přiklopte pokličku 
a vařte další asi 3 minuty, dokud houby 
nezměknou.

5. Přidejte rýži, řádně zamíchejte, přiklopte 
pokličku a za občasného míchání 
opékejte 2 - 3 minuty, dokud rýže 
nezesklovatí.

6. Přidejte víno, zakryjte a vařte 2 - 3 minuty, 
dokud se víno nevstřebá.

Funkce RISOTTO
1. Zakryjte pokličkou a stiskněte tlačítko 

RISOTTO a poté START|CANCEL pro 
spuštění spotřebiče.

2. Po dokončení přípravy se spotřebič 
automaticky přepne do režimu KEEP 
WARM, který bude udržovat jídlo teplé 20 
- 30 minut. Odklopte pokličku a okořeňte 
solí a pepřem podle chuti.

Podávejte okamžitě.

Houby můžete rovněž namíchat a použít: hřiby, 
hnědé žampiony, houby shiitake, bedly, hlíva 
ústřičná apod.

POZNÁMKA

KUŘECÍ RIZOTO S PESTEM 
A RUKOLOU
4 - 6 porcí
30 g másla
300 g kuřecích prsou, nakrájených na tenké 
proužky
1 lžíce oleje
1 veliká cibule, nasekaná na jemno
3 stroužky česneku, nasekaného na jemno
350 g rýže Arborio nebo Canaroli
5 šálků kuřecího vývaru
⅓ šálku pesta
¼ šálku nastrouhaného parmazánu
50 g mladé rukoly
Extra ⅓ šálku nastrouhaného parmazánu

Funkce SAUTÉ|SEAR
1. Stiskněte tlačítko SAUTÉ|SEAR a poté 

tlačítko START|CANCEL. Nechte vnitřní 
hrnec předehřát asi na 3 minuty 
s nasazenou pokličkou.

2. Odklopte pokličku, přidejte polovinu 
másla a nechte máslo rozpustit.

3. Přidejte polovinu masa, přiklopte 
pokličku a za občasného míchání 
opékejte 3 - 4 minuty.

4. Odklopte pokličku, za občasného 
míchání opékejte další 3 - 4 minuty 
dozlatova. Vyjměte z hrnce a uložte na 
teplé místo. Opakujte proces s ostatním 
množstvím masa.

5. Rozehřejte maso a olej. Přidejte cibuli 
a česnek, přiklopte pokličku a za 
občasného míchání opékejte asi 
3 - 4 minut, dokud cibule nezměkne.

6. Přidejte rýži, řádně zamíchejte, přiklopte 
pokličku a za občasného míchání opékejte 
2 - 3 minuty, dokud rýže nezesklovatí.
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Funkce RISOTTO
1. Přilijte kuřecí vývar a řádně zamíchejte. 

Zakryjte pokličkou a stiskněte tlačítko 
RISOTTO a poté START|CANCEL pro 
spuštění spotřebiče.

2. Po dokončení přípravy se spotřebič 
automaticky přepne do režimu KEEP 
WARM, který bude udržovat jídlo 
teplé 20 - 30 minut. Odklopte pokličku 
a zamíchejte maso, pesto, parmezán 
a rukolu.

Podávejte okamžitě ozdobené parmezánem.

RIZOTO S CHŘESTEM 
A KREVETAMI
4 - 6 porcí
40 g másla
400 g středně velikých krevet, oloupaných 
a odžilněných
1 lžíce oleje
1 cibule, nasekaná na jemno
1 malý fenykl, rozpůlený a nakrájený na 
jemno
350 g rýže Arborio nebo Canaroli
½ šálku suchého bílého vína
5 ½ šálku kuřecího nebo jemného rybího 
vývaru
½ lžičky mletého bílého pepře
1 hrst chřestu, oloupený a nakrájený na 
kolečka
2 lžíce citrónové šťávy
Na jemno nasekaná kůra z 1 citrónu
Mořská sůl na dochucení

Funkce SAUTÉ|SEAR
1. Stiskněte tlačítko SAUTÉ|SEAR a poté 

tlačítko START|CANCEL. Nechte vnitřní 
hrnec předehřát asi na 3 minuty 
s nasazenou pokličkou.

2. Odklopte pokličku, přidejte asi 10 g 
másla a nechte máslo rozpustit.

3. Přidejte krevety, zakryjte a opékejte 
4 - 5 minut, dokud se krevety neuvaří. 

Vyjměte a uložte na teplém místě 
stranou.

4. Přidejte olej a asi 20 g másla do hrnce. 
Zahřejte a vyčkejte, až se máslo rozpustí.

5. Přidejte cibuli a fenykl; přiklopte pokličku 
a vařte 6 - 7 minut a za občasného 
míchání opékejte, dokud fenykl 
nezměkne.

6. Přidejte rýži, řádně zamíchejte a přiklopte 
pokličku.

 Vařte asi 3 minuty za občasného míchání.
7. Přidejte víno, zakryjte a vařte 2 - 3 minuty, 

dokud se víno nevstřebá.

Funkce RISOTTO
8. Přilijte kuřecí vývar a pepř a řádně 

zamíchejte. Zakryjte pokličkou a stiskněte 
tlačítko RISOTTO a poté START|CANCEL 
pro spuštění spotřebiče.

9. Po dokončení přípravy se spotřebič 
automaticky přepne do režimu KEEP 
WARM, který bude udržovat jídlo 
teplé 20 - 30 minut. Odklopte pokličku 
a zamíchejte chřest a zbylé máslo. 
Zakryjte a nechte ještě asi 5 minut odstát.

10. Přimíchejte citrónovou šťávu, kůru a sůl.

Podávejte okamžitě s krevetami.
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HRÁŠKOVÉ RIZOTO S OKOUNEM 
A TYMIÁNEM
4 - 6 porcí
20 g másla
1 lžíce oleje
2 pórky, omyté a nakrájené na jemno
2 stroužky česneku, nasekaného na jemno
300 g rýže Arborio nebo Canaroli
1 šálek suchého bílého vína
4 šálky kuřecího nebo jemného rybího 
vývaru
400g steakové masa, nakrájené na asi 3cm 
kousky
250 g čerstvého nebo mraženého hrášku
1 lžička nasekané citrónové kůry
1 lžíce citrónové šťávy
2 lžíce nasekaného čerstvého petrželky
Sůl a pepř
Měsíčky citrónu na podávání

Funkce SAUTÉ|SEAR
1. Stiskněte tlačítko SAUTÉ|SEAR a poté 

tlačítko START|CANCEL. Nechte vnitřní 
hrnec předehřát asi na 3 minuty 
s nasazenou pokličkou.

2. Odklopte pokličku, přidejte olej a máslo 
a nechte olej zahřát, máslo rozehřát.

3. Přidejte pórek a česnek, přiklopte 
pokličku a za občasného míchání 
opékejte asi 4 - 5 minut, dokud pórek 
nezměkne.

4. Přidejte rýži, řádně zamíchejte, přiklopte 
pokličku a za občasného míchání 
opékejte 2 - 3 minuty, dokud rýže 
nezesklovatí.

5. Přidejte víno, zakryjte a vařte 2 - 3 minuty, 
dokud se víno nevstřebá.

Funkce RISOTTO
1. Zakryjte pokličkou a stiskněte tlačítko 

RISOTTO a poté START|CANCEL pro 
spuštění spotřebiče. Vařte rýži na 
občasného míchání 18 - 20 minut, dokud 
se tekutina částečně nevstřebá.

2. Odklopte pokličku a přimíchejte kousky 
okouna. Přiklopte pokličku.

3. Po dokončení přípravy se spotřebič 
automaticky přepne do režimu KEEP 
WARM, který bude udržovat jídlo 
teplé 5 - 30 minut. Odklopte pokličku 
a zamíchejte hrášek, citrónovou kůru 
a šťávu a nasekanou petrželku. Okořeňte 
solí a pepřem.

Podávejte okamžitě s měsíčky citrónu.

Okouna můžete nahradit jiným typem ryby 
s bílým masem.

POZNÁMKA

TURECKÝ PILAF
4 - 6 porcí
2 lžíce olivového oleje
1 červená cibule, nasekaná na jemno
2 stroužky česneku, nasekaného na jemno
1 lžička lusk kardamonu, na jemno rozdrcený
1 lžíce mletého kmínu
½ lžičky mletého černého pepře
1 lžička mletého kurkumy
1 bobkový list
špetka soli
450 g rýže Basmati, omyté a dobře scezené
4 šálky kuřecího nebo zeleninového vývaru
½ šálku pistáciových oříšků, bez skořápky 
a nasekané
1 šálek sušených meruněk, nasekaných
¾ šálku rozinek
¼ nasekané čerstvého koriandru

Funkce SAUTÉ|SEAR
1. Stiskněte tlačítko SAUTÉ|SEAR a poté 

tlačítko START|CANCEL. Nechte vnitřní 
hrnec předehřát asi na 3 minuty 
s nasazenou pokličkou.

2. Odstraňte pokličku, přidejte olej a nechte 
zahřát asi 1 minutu.
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3. Přidejte cibuli, česnek, koření a sůl. 
Přiklopte pokličkou a za občasného 
míchání vařte 3 - 4 minuty, dokud cibule 
nezměkne a vůně z koření nepronikne 
celým jídlem.

4. Přidejte rýži, řádně zamíchejte, přiklopte 
pokličku a za občasného míchání 
opékejte 2 - 3 minuty, dokud rýže 
nezesklovatí.

Funkce RICE|STEAM
1. Zakryjte pokličkou a stiskněte tlačítko 

RICE|STEAM a poté START|CANCEL pro 
spuštění spotřebiče.

2. Po dokončení přípravy se spotřebič 
automaticky přepne do režimu KEEP 
WARM, který bude udržovat jídlo 
teplé 15 - 20 minut. Odklopte pokličku 
a zamíchejte bobkový list.

3. Přidejte pistáciové oříšky, meruňky, 
rozinky a koriandr. Podávejte horké nebo 
teplé.

RÝŽE NA SUSHI
600 g krátkozrnné rýže na sushi, omytá 
a scezená
4 šálky vody
2 lžíce rýžového octa
2 lžičky cukru krupice
½ lžíce soli
Lžíce rýžového octa navíc pro válení

Funkce RICE|STEAM
1. Vložte omytou rýži a vodu do vnitřního 

hrnce. Přiklopte pokličku.
2. Stiskněte tlačítko RICE|STEAM a poté 

tlačítko START|CANCEL.
3. Po dokončení přípravy se spotřebič 

automaticky přepne do režimu KEEP 
WARM, který bude udržovat jídlo teplé 
10 - 15 minut. Nechte odstát asi 10 minut.

4. Odklopte pokličku a pomocí lžíce 
přendejte do veliké servírovací mísy 
a nechte stranou odležet.

5. Zahřejte ocet, cukr a sůl v malém 
kastrůlku na mírném ohni, dokud se 
cukr nerozpustí. Pokapejte octem rýži 
a řádně promíchejte. Nechte rýži řádně 
vychladnout.

V některých receptech na sushi je doporučeno 
připravovat rýži rukama. V takovém případě 
smíchejte 1 lžíci rýžového octa s ¼ šálkem vody. 
Tato směs udrží ruce vlhké při tvarování rýže.

TIP
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SUSHI KOUSKY
6 plátků Nori řasy
Rýže na sushi (viz recept výše)
Wasabi pasta, k dochucení
Přidejte některou z následující přísad:
Uzený losos, nakrájený na jemné plátky
Nakládaný zázvor a zelenina
Na jemno nakrájená okurka
Sashimi losos nebo tuňák
Avokádo
Mrkev
Uvařené krevety
Nasekaný salát
Majonéza

1. Položte plátek řasy, lesklou stranou dolů, 
na pečící papír nebo na bambusovou 
podložku.

2. Rozprostřete rovnoměrně rýži na dvě 
třetiny řasy, ponechte okraj volný.

3. Pastou wasabi namažte ve velmi tenké 
vrstě střed rýže. Ozdobte náplní.

4. Pomocí papíru nebo podložky srolujte 
řasu a pevně stiskněte. Pevným 
stisknutím spojte konce.

5. Položte rolku spojením dolů na prkénko 
a pomocí ostrého nože nakrájejte na 
kousky.

6. Opakujte postup se zbývajícími 
ingrediencemi.

7. Zakryjte a nechte v lednici vychladit.

Podávejte, jakmile jsou všechny ingredience 
zpracovány.

QUINOA SALÁT S PEČENOU DÝNÍ
4 - 6 porcí
3 lžíce olivového oleje
400 g dýně, oloupené a nakrájené na asi 
1,5cm kousky
2 odměrky quinoa
3 odměrky kuřecího vývaru
4 bílé cibule, nasekaná na jemno
3-4 sušené fíky
50 g mladého špenátu
2 lžíce citrónové šťávy

Funkce SAUTÉ|SEAR
1. Stiskněte tlačítko SAUTÉ|SEAR a poté 

tlačítko START|CANCEL. Nechte vnitřní 
hrnec předehřát asi na 3 minuty 
s nasazenou pokličkou.

2. Odstraňte pokličku, přidejte polovinu 
oleje a nechte zahřát asi 1 minutu.

3. Přidejte dýni, zakryjte pokličkou a za 
občasného míchání vařte 3 - 4 minuty, 
dokud dýně nezměkne a nebude 
opečená dozlatova. Vyjměte a uložte 
stranou.

Funkce RICE|STEAM
1. Přidejte quinoa a vývar a dobře 

zamíchenjet. Zakryjte pokličkou. 
Stiskněte tlačítko RICE|STEAM a poté 
tlačítko START|CANCEL.

2. Po dokončení přípravy se spotřebič 
automaticky přepne do režimu KEEP 
WARM, který bude udržovat jídlo 
teplé 10 - 15 minut. Odklopte pokličku 
a zamíchejte pomocí vidličky.

 Vložte uvařenou quinou do velké 
servírovací mísy a přidejte dýni, fíky 
a špenát.

3. Vyšlehejte citrónovou šťávu a zbývající 
olej a dochuťte solí a pepřem. Pokapejte 
salát připravenou zálivkou a okamžitě 
podávejte.
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TROPICKÁ RÝŽE S MANGEM
4 - 6 porcí
275 g krátkozrnné bílé rýže, omytá a scezená
1 šálek šťávy z manga
1 šálky vody
450g konzerva nakládaných broskví, scezené, 
šťávu uchovejte stranou
2 lžičky nasekané citrónové kůry
270 ml kokosového mléka
¼ šálku dužiny z mučenky
1 lžíce skořicového krupice

1. Vložte rýži, šťávu z manga, vodu 
a broskvový džus do vnitřního hrnce 
a dobře promíchejte. Přiklopte pokličku.

2. Stiskněte tlačítko RICE|STEAM a poté 
tlačítko START|CANCEL.

3. Po dokončení přípravy se spotřebič 
automaticky přepne do režimu KEEP 
WARM. Odklopte pokličku a kůru, 
kokosové mléku a dužinu z mučenky. 
Zakryjte pokličkou a nechte ještě 
10 minut odležet.

Podávejte teplé ozdobené broskvemi 
a posypané skořicovým cukrem.

ZÁZVOROVÁ RYBA S CIBULÍ
2 porce
300 - 400 g celé okounovité ryby, očištěné 
a zbavené šupin
2cm kousek čerstvého zázvoru, oloupaný 
a nakrájený na kousky
1 limetka, nakrájená na kolečka
2 šálky snítek koriandru
3 šálky vody
2 lžíce sojové omáčky
1 lžíce burákového oleje
3 bílé cibule, nasekaná na jemno

1. Omyjte a osušte rybu. Nařízněte 2 zářezy 
pod úhlem 45° na každé straně fi lete. 
Do vzniklý otvorů vložte kousky zázvoru 
a limetky.

2. Do břišní dutiny vložte koriandr. Položte 
rybu do napařovací misky.

3. Do hrnce nalijte 3 šálky vody. Napařovací 
misku vložte do hrnce. Zakryjte 
pokličkou.

4. Stiskněte tlačítko RICE|STEAM a poté 
tlačítko START|CANCEL.

5. Vařte rybu asi 15 minut, dokud nebudete 
moci vidličkou snadno odstranit maso.

6. Vyjměte rybu z napařovací misky 
a přendejte na servírovací podnos.

7. Smíchejte sojovou omáčku, olej a šalotku. 
Přelijte přes rybu a okamžitě podávejte.



POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM
Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ
Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, 
že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného 
komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto 
výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie 
nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci 
při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu 
pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních 
negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky 
nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu 
nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu 
mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Pro podnikové subjekty v zemích Evropské unie
Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné 
informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Likvidace v ostatních zemích mimo Evropskou unii
Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, 
vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů 
nebo od svého prodejce.

Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.

Změny v textu, designu a technických specifi kací se mohou měnit bez předchozího 
upozornění a vyhrazujeme si právo na jejich změnu.

Copyright © 2012  Fast ČR, a.s. Revision 09/2012



Z důvodu neustálého zdokona-
lování designu a dalších vlast-
ností se může vámi zakoupený 
výrobek mírně lišit od výrobku 
uvedeného na obrázcích v tom-
to návodu.

Z dôvodu neustáleho zdokona-
ľovania dizajnu a ďalších vlast-
ností sa môže vami zakúpený 
výrobok mierne líšiť od výrobku 
uvedeného na obrázkoch v tom-
to návode.

A kivitel és más jellemzők fo-
lytonos fejlesztése miatt az Ön 
által megvásárolt termék kissé 
eltérhet e útmutató képein ábrá-
zolt terméktől.

ZÁKAZNICKÝ SERVIS • ZÁKAZNICKÝ SERVIS • ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

I N F O @ C A T L E R . E U
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důvodu neustálého zdokona-
ání designu a dalších vlast-
stí se může vámi zakoupený 
obek mírně lišit od výrobku 

edeného na obrázcích v tom-
návodu.

dôvodu neustáleho zdokona-
ania dizajnu a ďalších vlast-
stí sa môže vami zakúpený 
obok mierne líšiť od výrobku 

edeného na obrázkoch v tom-
návode.

kivitel és más jellemzők fo-
onos fejlesztése miatt az Ön 
al megvásárolt termék kissé 
érhet e útmutató képein ábrá-
t terméktől.
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