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Υγιειν διατροφ και γεση
Εκσυγχρονιστε τε για το καλ τη υγε α σα
Καλ διατροφ δεν σηµα νει µνο ποικιλ α και ισορροπ α στην δ αιτα σα αλλ και φροντ δα στην
επιλογ σωστν και υγιεινν προντων.
Ο τρπο µαγειρµατ του πα ζει πρωταρχικ ρλο στην διατρηση των διατροφικν αξιν και τη
γε!ση. Επειδ λε οι συσκευ µαγειρικ δεν ε ναι διε η
χει δηµιουργσει µια σειρ
προντων που ε ναι σχεδιασµνα µε την φιλοσοφ α ΥΓΙΕΙΝΗ ∆ΙΑΤΡΟΦΗ & ΓΕΥΣΗ: /ξυπνα προντα
που διατηρο!ν την διατροφικ αξ α τη τροφ και αναδεικν!ουν λη τη γε!ση των υλικν.

Σα προσφρει µοναδικ λ!σει
Στι επλξει των διατροφικν εξελ ξεων, η
επενδ!ει στην ρευνα, εκσυγχρον ζει την
παραγωγ τη και προσφρει µοναδικ λ!σει µε πλεονεκτµατα αποδεδειγµνα απ επιστηµονικ
µελτε.

Σα ενηµερνει
Στο χρο τη διατροφ η
χει να επιδε ξει πρακτικ λ!σει στην κουζ να προσφροντ
σα ταχ!τητα, πρακτικτητα και ευχριστη ατµσφαιρα στην προετοιµασ α των γευµτων σα.
Μρα µε την µρα η σειρ τη
2 υγιειν διατροφ & γε!ση προσφρει τι υπηρεσ ε τη µε
στχο την διατροφικ ισορροπ α σε συνδυασµ µε την γαστρονοµικ απλαυση:
• διατηρντα τι ιδιτητε των φυσικν και βασικν συστατικν που ε ναι απαρα τητα για τη
διατροφ σα,
• περιορ ζοντα τη χρση λιπαρν υλικν,
• ευνοντα την επιστροφ σε ξεχασµνε γε!σει και αρµατα,
• µεινοντα τον χρνο που δαπανται για την προετοιµασ α εν γε!µατο.
Στο πλα σιο αυτ τη σειρ προντων, η φριτζα
σα επιτρπει να ετοιµσετε 1 κιλ
πραγµατικ φρσκιε παττε τηγανιτ µε να κουταλκι απ το λδι που προτιµτε!

∫ Kαλωσρθατε στον κσµο τη

!

Μαγειρψτε πραγµατικ λαχταριστ τηγανιτ παττε τσι πω
σα αρσουν!
Οι τηγανιτ παττε τη
ε ναι τραγαν εξωτερικ και µαλακ στο εσωτερικ του χρη
στην µοναδικ πατενταρισµνη τεχνολογ α: τον αναδευτρα που απαλ διαχει το λδι και τον θερµ
αρα. Επιλξτε τα υλικ τη αρεσκε α σα: το δικ σα λδι, µπαχαρικ, αρωµατικ βτανα και
καρυκε!µατα. Η
θα ασχοληθε µε τα υπλοιπα.

Μνο 3% λ πο * 1 κουτ. σο!πα (14ml) λδι ε ναι αρκετ
Μια κουταλι σο!πα λδι τη επιλογ σα ε ναι αρκετ για να µαγειρψετε 1 κιλ παττε. Χρη
στον ειδικ δοσοµετρητ που συνοδε!ει την
χετε την σωστ ποστητα λαδιο! που
χρειζεστε.

*αντιστοιχε σε 1 κιλ παττε µεγθου 13Χ13 χιλ. που χει µαγειρευτε µε 14ml ελειλαδο.
Τηγανιτ παττε και χι µνο!
Η
σα επιτρπει να µαγειρψετε µια µεγλη ποικιλ α συνταγν.
• Εκτ απ τι τηγανιτ παττε, µπορε τε να διαφοροποισετε την καθηµεριντητ σα µε
τραγανιστ λαχανικ, λεπτ φτε τρυφερο! και νστιµου κρατο, τραγανιστ γαρ δε και
φρο!τα.

:

η+

Σα παρχεται να βιβλιαρκι συνταγν που χουν δηµιουργσει οι
µεγαλ!τεροι Σεφ και διατροφολγοι µε την επιµλεια του Ηλ α Μαµαλκη.
Σε αυτ, θα βρε τε πρωττυπε ιδε για παττε τηγανιτ, λαχταριστ
υγιειν πιτα και επιδρπια.
• Η
µαγειρε!ει εξ σου καλ τα κατεψυγµνα προντα που προσφρουν µια καλ
εναλλακτικ στα φρσκα προντα. Οι συνταγ ε ναι πρακτικ, διαφυλσσουν τι θρεπτικ
ιδιτητε και τη γε!ση των τροφν.
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Για να επιτ!χουν απολ!τω οι συνταγ σα,
η
σα συµβουλε!ει για
τα ε δη παττα και λαδιο!.
Η παττα: ισορροπ α και καθηµεριν απλαυση!
Η παττα ε ναι πηγ ενργεια και περιχει βιταµ νε. Oι παττε διαφρουν σε µγεθο, σχµα και
γε!ση ανλογα µε την ποικιλ α του, την περιοχ προλευση και τι κλιµατολογικ συνθκε. Η κθε
ποικιλ α παττα χει διαφορετικ µγεθο, χρµα, χρνο συντρηση και τρπο µαγειρµατο. Τα
αποτελσµατα του µαγειρµατο µπορε να διαφρουν ανλογα µε την προλευση και την
εποχικτητα.

Τι ποικιλ α να χρησιµοποισετε µε την

?

Σα συνιστο!µε να χρησιµοποιε τε, γενικ, παττε ειδικ για τηγνισµα: σε πολλ περιπτσει η
συγκεκριµνη πληροφορ α αναγρφεται στη συσκευασ α. Για τι φρσκε παττε που χουν υψηλ
περιεκτικτητα σε νερ, σα συνιστο!µε να τι µαγειρε!ετε λ γα παραπνω λεπτ. Η
επιτρπει
και το µαγε ρεµα τη κατεψυγµνη παττα. Επειδ αυτο! του ε δου οι παττε ε ναι
προµαγειρεµνε, δεν ε ναι απαρα τητο να προσθσετε επιπλον λδι.

Πο! διατηρε ται η παττα ?
Τα καλ!τερα σηµε α για να διατηρσετε τι παττε ε ναι µια καλ αποθκη, να δροσερ ντουλπι
(θερµοκρασ α µεταξ! 6 και 8EC), µακρι απ το φω.

Π προετοιµζεται η παττα για την

?

Για να πετ!χετε τα καλ!τερα αποτελσµατα, θα πρπει να βεβαιωθε τε τι οι παττε δεν κολλνε µεταξ!
του. Γι' αυτ το λγο, συνιστται να πλνετε ολκληρε τι παττε µε φθονο νερ και µετ να τι κβετε
µε να κοφτερ µαχα ρι  ειδικ µηχνηµα κοπ. Οι παττε θα πρπει να ε ναι παρµοιου µεγθου στε
να µαγειρευτο!ν οµοιµορφα. Πλ!νετε τι παττε µε καθαρ κρ!ο νερ προκειµνου να αφαιρσετε τη
µγιστη ποστητα αµ!λου. Στεγνστε καλ τι παττε, χρησιµοποιντα µια πολ! απορροφητικ, εντελ
στεγν πετστα. Οι παττε θα πρπει να ε ναι απολ!τω στεγν προτο! τι τοποθετσετε στην
:
διαφορετικ δεν θα γ νουν τραγαν. Για να ελγξετε αν ε ναι τελε ω στεγν ακουµπστε πνω του να
χαρτ κουζ να. Ο χρνο µαγειρµατο διαφρει ανλογα µε το βρο τη παττα και την ποστητα.
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Π κβεται η παττα ?
Το µγεθο τη παττα επηρεζει το πσο τραγαν θα γ νουν οι παττε. Hσο πιο λεπτ ε ναι οι
παττε σα, τσο πιο τραγαν θα ε ναι και το αντ θετο, σο πιο χοντρ ε ναι , τσο πιο µαλακ θα
ε ναι στο εσωτερικ. Ανλογα µε τι προτιµσει σα, µπορε τε να διαφοροποισετε τον τεµαχισµ τη
παττα και να προσαρµσετε τον χρνο µαγειρµατο:
Λεπτ: 8 x 8 mm / Κανονικ : 10 x 10 mm / Χοντρ : 13 x 13 mm

∆οκιµστε διαφορετικ ε δη λαδιν για την υγε α
Μπορε τε να αλλζετε το ε δο λαδιο! ανλογα µε τι προτιµσει σα : µε 1
κουταλκι λδι
µαγειρε!ετε 1 κιλ παττε. Συνιστο!µε να επιλγετε διαφορετικ ε δο λαδιο! κθε φορ που
µαγειρε!ετε. Με την
, µπορε τε να χρησιµοποισετε µια πολ! µεγλη ποικιλ α λαδιν:
• Συνηθισµνα λδια: ελαιλαδο, ραφινλαιο, σπορλαιο, καλαµποκλαιο, φυστικλαιο, ηλιλαιο,
σγια*
• Λδια µε γε!σει: αρωµατικ Ltανα, σκρδο, πιπερι...
• Ειδικ ε δη: φουντο!κι, σουσµι*...(*µαγε ρεµα σ!µφωνα µε τον παρασκευαστ)
Χρη στην τεχνολογ α
2µαγε ρεµα µε µ α κουταλι λδι2 χετε µ α ισορροπηµνη, υγιειν και
θρεπτικ διατροφ.

:

η+

Με την Actifry και το λδι τη επιλογ σα, οι παττε θα ε ναι
υψηλτηερη θρεπτικ αξ α. Ανλογα µε τι προτιµσει σα, µπορε τε να
προσθσετε 1 επιπλον κουταλκι λδι για περισστερη γε!ση αλλ θα
αυξηθε η περιεκτικτητα σε λ πο.

Με την
απολα!στε πιο γευστικ και πιο
υγιειν παττε, τσι πω σα αρσουν!
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Σηµαντικ συστσει
Οδηγ ε ασφλεια
• Για τη δικ σα ασφλεια, αυτ η συσκευ ε ναι σ!µφωνη µε τα πρτυπα
και του κανονισµο! που ισχ!ουν (Οδηγ ε σον αφορ τη Χαµηλ
τση, την Ηλεκτροµαγνητικ συµβαττητα, τα Υλικ που βρ σκονται σε
επαφ µε τα τρφιµα, το Περιβλλον...).
• Ελγξτε αν η τση που αναγρφεται στην πλκα στοιχε ων κατασκευ
τη συσκευ αντιστοιχε στην τση του ηλεκτρικο! δικτ!ου σα
(εναλλασσµενο ρε!µα).
• Λγω τη ποικιλ α των προδιαγραφν που ισχ!ουν, αν
χρησιµοποισετε τη συσκευ σε χρα διαφορετικ απ εκε νη απ την
οπο α την αγορσατε, ζητστε να σα την ελγξει εξουσιοδοτηµνο
κντρο σρβι
• Αυτ το προν προορ ζεται αποκλειστικ για οικιακ χρση και σε καµ α
περ πτωση για επαγγελµατικ. Σε περ πτωση επαγγελµατικ χρση 
µη τρηση των οδηγιν χρση η εγγ!ηση δεν ισχ!ει. Στην περ πτωση
αυτ ο κατασκευαστ δε χορηγε εγγ!ηση και απαλλσσεται απ κθε
ευθ!νη για ενδεχµενε ζηµι.
• ∆ιαβστε προσεκτικ τι οδηγ ε και φυλξτε τι επιµελ.

Σ!νδεση µε το ηλεκτρικ ρε!µα
• Μην χρησιµοποιε τε τη συσκευ εν η συσκευ  το καλδι τη χουν
πθει κποια βλβη  εν η συσκευ χει πσει κτω  εν δεν
λειτουργε σωστ. Σε κθε µ α απ αυτ τι περιπτσει η συσκευ
πρπει να σταλε σε κποιο εξουσιοδοτηµνο κντρο service
προκειµνου να αποφευχθε κθε κ νδυνο.
• Μην χρησιµοποιε τε προκταση καλωδ ου. Εν αυτ ε ναι αναγκα ο
βεβαιωθε τε τι ε ναι σε τλεια κατσταση, τι χει πρ ζα µε γε ωση και
τι αντιστοιχε στην τση του ηλεκτρικο! δικτ!ου σα.
• Εν το καλδιο τροφοδοσ α πθει κποια βλβη, η αντικατστασ του
θα πρπει να γ νεται απ τον κατασκευαστ κποιου εξουσιοδοτηµνου
κντρου service προκειµνου να αποφευχθε κθε κ νδυνο. Μην
προσπαθσετε να αποσυναρµολογσετε µνοι σα τη συσκευ.
• Μην αφνετε το καλδιο τροφοδοσ α να κρµεται.
• Μην βγζετε τη συσκευ απ την πρ ζα τραβντα το καλδιο
• Πντα να βγζετε τη συσκευ απ την πρ ζα µετ απ κθε χρση, κατ
τη µετακ νησ τη και πριν απ τον καθαρισµ τη.

Χρση
• Τοποθετστε τη συσκευ σε µ α επιφνεια σταθερ, ανθεκτικ στη
θερµτητα και αποφ!γετε την επαφ τη µε νερ.
• Μην αφνετε τη συσκευ σα να λειτουργε χωρ  επ βλεψη
• Η παρο!σα συσκευ δεν χει προβλεφθε για χρση απ τοµα
(συµπεριλαµβανοµνων των παιδιν) των οπο ων οι σωµατικ,
αισθητηριακ  διανοητικ ικαντητε ε ναι περιορισµνε  τοµα
που στερο!νται εµπειρ α  γνση, εκτ εν µπορο!ν να ωφεληθο!ν,
µσω εν ατµου που ε ναι υπε!θυνο για την ασφλει του, απ την
επ βλεψη  προηγο!µενε οδηγ ε αναφορικ µε τη χρση τη
συσκευ.
• Τα παιδι πρπει να βρ σκονται υπ επ βλεψη προκειµνου να
διασφαλιστε τι δεν θα χρησιµοποισουν τη συσκευ ω παιχν δι.
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• Η θερµοκρασ α των επιφανειν µπορε ε ναι αυξηµνη κατ την ρα
λειτουργ α τη συσκευ, γεγον το οπο ο µπορε να προκαλσει
εγκα!µατα. Μην αγγ ζετε τι ζεστ επιφνειε τη συσκευ (καπκι,
εµφαν µεταλλικ µρη...)
• Μην λειτουργε τε τη συσκευ κοντ σε ε!φλεκτα υλικ (περσ δε,
κουρτ νε...), ο!τε κοντ σε πηγ εξωτερικ θερµτητα (σµπα
υγραερ ου, µτια ηλεκτρικ κσυζ να...)
• Σε περ πτωση πυρκαγι, µην δοκιµσετε να σβσετε τι φλγε µε
νερ. Κουκουλστε τι φλγε µε να υγρ παν .
• Μην µετακινε τε τη συσκευ ταν περιχει ζεστ τροφ.
• Μην βυθ ζετε ποτ τη συσκευ µσα σε νερ.

Μαγε ρεµα
• Η συγκεκριµνη συσκευ δεν ε ναι κατλληλη για την παρασκευ υγρν
πιτων (σο!πε...).
• Ποτ µην βζετε τη συσκευ να λειτουργσει δεια.
• Ποτ µην υπερφορτνετε τον κδο µαγειρµατο. Να σβεστε τι
συνιστµενε ποστητε.

Περιγραφ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

∆ροσερ λαβ καπακιο!
∆ιαφαν καπκι
Εγκοπ σ!νδεση 2 αποσ!νδεση
καπακιο!
Κουταλκι 2 δοσοµετρητ
Ασφλιση/ απασφλιση του αναδευτρα
/νδειξη µγιστη ποστητα (µνο για τι
τηγανιτ παττε)
Αναδευτρα
Αποσπµενο κδο

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Κουµπ απασφλιση χερουλιο!
Χερο!λι αποσπµενου κδου
Βση
Αποσπµενο φ λτρο
Κουµπι ανο γµατο καπακιο!
Χρονοδιακπτη
∆ιακπτη ON/OFF
(On = ναρξη, Off = πα!ση)
16. Κουµπ ελγχου χρονοδιακπτη
17. Αποσπµενο π νακα ελγχου
(πρσβαση στη θκη τη µπαταρ α)
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Γργορη προετοιµασ α
Πριν απ την πρτη χρση
• Για να ανο ξετε το καπκι πιστε να απ τα κουµπι ανο γµατο
καπακιο! (12) 2 εικνα 1 και για να το αφαιρσετε ανασηκστε την
εγκοπ σ!νδεση 2 αποσ!νδεση % εικνα 2.
• Βγλτε το κουταλκι 2 δοσοµετρητ.
• Ανασηκστε το χερο!λι του αποσπµενου κδου οριζντια ω του
ακουστε να "ΚΛΙΚ",
• Βγλτε τον αποσπµενο κδο% εικνα 3.
• Για να αφαιρσετε τον αναδευτρα, ανασηκστε τον µοχλ 2χρµατο
ανοιχτο! γκρι2 που βρ σκεται στο πνω µρο του αναδευτρα. Ο
αντ χειρα θα πρπει να κρατει το πνω µρο του αναδευτρα και ο
δε κτη και το µεσα ο δκτυλο θα πρπει να ε ναι στα κτω µρη του
µοχλο!. Ανασηκστε τον µοχλ του αναδευτρα χρησιµοποιντα τα
δχτυλ σα για να τον απασφαλ σετε % εικνα 4a.
• Hλα τα αποσπµενα µρη πλνονται στο πλυντριο πιτων % εικνα 5
 µπορο!ν να καθαριστο!ν µε να λειαντικ σφουγγρι και υγρ
απορρυπαντικ πιτων.
• Καθαρ στε τη βση τη συσκευ µε να υγρ σφουγγρι και υγρ
απορρυπαντικ πιτων.

Αφαιρστε λα τα
αυτοκλλητα και τα
υλικ συσκευασα.
Μην βυθζετε ποτ τη
συσκευ µσα σε
νερ.
Για καλτερα
αποτελσµατα κατ
την πρ"τη χρση, σα
συµβουλεουµε να
µαγειρψετε µε την
καινορια σα
συσκευ για
τουλχιστον 30 λεπτ.
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• Για να τοποθετσετε τον αναδευτρα, ανασηκστε τον µοχλ 2
χρµατο ανοιχτο! γκρι2 και µετ τοποθετστε τον αναδευτρα στη
µση του κδου και πιστε τον µοχλ ασφλιση προ τα κτω %

εικνα 4b.
• Κατ την πρτη χρση, µπορε να εµφανισθε οσµ η οπο α µω δεν
ε ναι βλαβερ.
Αυτ το φαινµενο, το οπο ο δεν χει καµ α συνπεια για τη χρση τη
συσκευ, θα εξαλειφθε γργορα.

Προετοιµασ α των τροφν
Για τι τηγανιτ
παττε, ποτ µην
ξεπερντε το µγιστο
εππεδο που
αναγρφεται στον
αποσπ"µενο
αναδευτρα % εικνα
6. Μην αφνετε το
κουταλκι %
δοσοµετρητ µσα
στον αποσπ"µενο
κδο.

• Τοποθετστε τι τροφ στον αποσπµενο κδο και σεβαστε τε τη
µγιστη ποστητα (βλπε π νακα ψησ µατο σελ. 31 ω 33).
• Προσθστε το λδι χρησιµοποιντα τον δοσοµετρητ % εικνα 7
(βλπε π νακα ψησ µατο σελ. 31 ω 33).
• Απασφαλ στε το χερο!λι και κατεβστε το τελε ω στη θση του
% εικνα 8.
• Κλε στε το καπκι % εικνα 9.

Μαγε ρεµα
Ορισµ χρνου µαγειρµατο
• Ρυθµ στε τον χρνο πιζοντα το κουµπ του χρονοδιακπτη % εικνα
10. Κρατστε το πατηµνο µχρι να εµφανισθε ο επιθυµητ χρνο
µαγειρµατο (βλπε π νακα ψησ µατο σελ. 31 ω 33).
• Απελευθερστε. Ο επιλεγµνο χρνο εµφαν ζεται και ξεκιν η
αντ στροφη µτρηση.
• Σε περ πτωση σφλµατο, για να σβσετε τον επιλεγµνο χρνο,
κρατστε το κουµπ πατηµνο για 2 δευτερλεπτα και επιλξτε και πλι
τον χρνο.

Προσοχ: ο
χρονοδιακπτη
επισηµανει το τλο
του χρνου
ψησµατο, αλλ δεν
απενεργοποιε τη
συσκευ.

Ξεκινντα το µαγε ρεµα
Μλι ανοξετε το
καπκι, η συσκευ
σταµατ να
λειτουργε.

• Πατστε τον διακπτη ON/OFF. Ξεκιν το µαγε ρεµα χρη στην
κυκλοφορ α θερµο! αρα στην εστ α ψησ µατο % εικνα 11.

Αφα ρεση των τροφν
• Μλι ολοκληρωθε το µαγε ρεµα, ηχε ο χρονοδιακπτη. Σταµατστε
την ηχητικ νδειξη πατντα το κουµπ % εικνα 12.
• Απενεργοποιστε τη συσκευ πατντα τον διακπτη ON/OFF % εικνα
13 και ανο ξτε το καπκι % εικνα 1.
• Ανασηκστε το χερο!λι και βγλτε τον αποσπµενο κδο% εικνα 14
και σερβ ρετε!
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Για να αποφγετε
οποιονδποτε κνδυνο
εγκαµατο, µην
αγγζετε το καπκι
πραν τη δροσερ
λαβ που χει
προβλεφθε γι' αυτν
τον σκοπ % Εικνα 9.

Οι χρνοι µαγειρµατο.
Οι χρνοι µαγειρµατο δ δονται ενδεικτικ. Μπορε να διαφρουν ανλογα µε την εποχικτητα των
τροφν, το µγεθ του, τι ιδιτητ του, το γο!στο του καθεν και την τση του ηλεκτρικο!
δικτ!ου. Η ποστητα λαδιο! που επισηµα νεται µπορε να αυξηθε ανλογα µε τα γο!στα και τι
ανγκε σα. Εν επιθυµε τε ακµη πιο τραγαν τηγανιτ παττε, µπορε τε να προσθσετε µερικ
ακµη λεπτ στο ψσιµο.

Παττε

Παττε τηγανιτ
συνηθισµνο µγεθο
13 mm x13 mm

Παττε
τεµαχισµνε στα 4

Ροδοτηγανισµνε
παττε

Παραδοσιακ
τηγανιτ παττε

ΤΥΠΟΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΛΑ∆Ι

ΧΡΟΝΟΣ
ΨΗΣΙΜΑΤΟΣ

Φρσκιε

1000 γραµµρια

1 κουταλκι λδι

40 2 45 λεπτ

Φρσκιε

750 γραµµρια

3/4 κουταλκι λδι

35 2 37 λεπτ

Φρσκιε

500 γραµµρια

1/2 κουταλκι λδι

28 2 30 λεπτ

Φρσκιε

250 γραµµρια

1/4 κουταλκι λδι

24 2 26 λεπτ

Φρσκιε

1000 γραµµρια

1 κουταλκι λδι

40 2 42 λεπτ

Κατεψυγµνε

750 γραµµρια

Χωρ  λδι

14 2 16 λεπτ

Φρσκιε

1000 γραµµρια

1 κουταλκι λδι

40 2 42 λεπτ

Κατεψυγµνε

750 γραµµρια

Χωρ  λδι

30 2 32 λεπτ

Κατεψυγµνε 2
ειδικ µνο για
τηγνισµα

750 γραµµρια συνηθισµνο
µγεθο

Χωρ  λδι

35 2 40 λεπτ

Χωρ  λδι

30 2 32 λεπτ

Χωρ  λδι

25 2 27 λεπτ

Κατεψυγµνε 2 750 γραµµρια λεπτ µγεθο
10 mm x10 mm
κατλληλε για
φο!ρνο και γκριλ
500 γραµµρια
(και για τηγνισµα)
8 mm 8 mm
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Zλλα λαχανικ
ΤΥΠΟΣ
Κολοκυθκια
Πιπερι
Μανιτρια
Ντοµτε
Κρεµµ!δια

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

Φρσκα σε φτε 750 γραµµρια
Φρσκε σε
φτε
Φρσκα σε
κοµµατκια
Φρσκιε σε
κοµµατκια
Φρσκα σε
ροδλε

ΛΑ∆Ι

ΧΡΟΝΟΣ
ΨΗΣΙΜΑΤΟΣ

1 κουταλκι λδι + 150ml νερ

25 2 35 λεπτ

650 γραµµρια

1 κουταλκι λδι + 150ml νερ

20 2 25 λεπτ

650 γραµµρια

1 κουταλκι λδι

12 2 15 λεπτ

650 γραµµρια

1 κουταλκι λδι + 150ml νερ

10 2 15 λεπτ

500 γραµµρια

1 κουταλκι λδι

15 2 25 λεπτ
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Κρατα 2 Πουλερικ
Για να δσετε γε!ση στα κρατ σα, µη διστσετε να ανακατψετε µπαχαρικ µε το λδι (ππρικα,
κρι, βτανα εξοχ, θυµρι, δΦνη...)
ΤΥΠΟΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΛΑ∆Ι

ΧΡΟΝΟΣ
ΨΗΣΙΜΑΤΟΣ

Φρσκιε

750 γραµµρια

Χωρ  λδι

18 2 20 λεπτ

Κατεψυγµνε

750 γραµµρια

Χωρ  λδι

18 2 20 λεπτ

Κατεψυγµνε

12 γραµµρια (160γρ)

Χωρ  λδι

12 2 15 λεπτ

Μπο!τι κοτπουλου

Φρσκιε

4 ω 6

Χωρ  λδι

30 2 32 λεπτ

Φτερο!γε

Μπουκι
κοτπουλου

Φρσκιε

2

Χωρ  λδι

30 2 35 λεπτ

Φιλτα κοτπουλου
(χωρ  κκαλο)

Φρσκα

6 φιλτα (περ που 750
γραµµρια)

Χωρ  λδι

10 2 15 λεπτ

Spring Rolls

Φρσκα

4 ω 8 µικρ

1 κουταλκι λδι

10 2 12 λεπτ

2 ω 6

Χωρ  λδι

20 2 25 λεπτ

2 ω 3

Χωρ  λδι

18 2 23 λεπτ

(2.5 23 εκ
Κοµµατκια αρνιο! Φρσκα
πχο)
(2.5 23 εκ
Κοµµατκια χοιριν Φρσκα
πχο)
Χοιριν µπριζλε

Φρσκιε

2 ω 6 κοµµτια

1 κουταλκι λδι

12 2 15 λεπτ

Λουκνικα

Φρσκα

4 ω 8 (τσιµπηµνα)

Χωρ  λδι

10 2 12 λεπτ

Bοδιν φιλτο

Φρσκο (Κιλτο 
κντρα φιλτο
πχου 1 εκ.)

600 γραµµρια

Χωρ  λδι

8 2 10 λεπτ

Κεφτεδκια

Φρσκα

12 κεφτεδκια

Χωρ  λδι

18 2 20 λεπτ

Ψρια 2 Οστρακοειδ
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ΧΡΟΝΟΣ

ΤΥΠΟΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΛΑ∆Ι

Κροκτε γαρ δα

Κατεψυγµνε

18 τεµχια (280 γραµµρια)

Χωρ  λδι

10 λεπτ

Bατραχψαρο

Φρσκο
τεµαχισµνο

500 γραµµρια

1 κουταλκι λδι

20 2 22 λεπτ

Γαρ δε

Μαγειρεµνε

400 γραµµρια

Χωρ  λδι

10 2 12 λεπτ

Μεγλε 2 Jumbo
γαρ δε

Κατεψυγµνε 2
ξεπαγωµνε

300 γραµµρια (16 τεµχια)

Χωρ  λδι

12 2 14 λεπτ

ΨΗΣΙΜΑΤΟΣ

Επιδρπια
ΤΥΠΟΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΛΑ∆Ι

ΧΡΟΝΟΣ
ΨΗΣΙΜΑΤΟΣ

σε ροδλε

500 γραµµρια
(5 µπαννε)

1 κουταλκι λδι
+ 1 κουταλκι µα!ρη
ζχαρη

4 2 6 λεπτ

σε αλουµινχαρτο

2 µπαννε

Χωρ  λδι

20 2 25 λεπτ

Κερσια

ολκληρα

ω
1000 γραµµρια

Φρουλε

κοµµνε στα
τσσερα
κοµµνα σε
κοµµατκια
κοµµνα σε
κοµµατκια
κοµµνο σε
κοµµατκια

ω
1000 γραµµρια

1 κουταλκι λδι
+ 1 ω 2 κουταλκια
ζχαρη
1 ω 2 κουταλκια
ζχαρη
1 κουταλκι λδι
+ 2 κουταλκια ζχαρη
1 ω 2 κουταλκια
ζχαρη
1 ω 2 κουταλκια
ζχαρη

Μπαννε

Μλα
Αχλδια
Αναν

3
ω
1000 γραµµρια
1

12 2 15 λεπτ
5 2 7 λεπτ
10 2 12 λεπτ
8 2 12 λεπτ
8 2 12 λεπτ

Κατεψυγµνα τρφιµα
GR
ΧΡΟΝΟΣ

ΤΥΠΟΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΛΑ∆Ι

Τουρλο!

Κατεψυγµνο

750 γραµµρια

Χωρ  λδι

202 22 λεπτ

Τηγανι χωριτικη

Κατεψυγµνη

750 γραµµρια

Χωρ  λδι

25 2 30 λεπτ

Τηγανι ανµικτων
λαχανικν

Κατεψυγµνη

750 γραµµρια

Χωρ  λδι

20 2 25 λεπτ

Ζυµαρικ καρµπονρα

Κατεψυγµνα

750 γραµµρια

Χωρ  λδι

15 2 20 λεπτ

Παγια

Κατεψυγµνη

650 γραµµρια

Χωρ  λδι

15 2 20 λεπτ

Ρ!ζι Καντον

Κατεψυγµνο

650 γραµµρια

Χωρ  λδι

15 2 20 λεπτ

Τσ λι κον κρνε

Κατεψυγµνο

750 γραµµρια

Χωρ  λδι

12 2 15 λεπτ

ΨΗΣΙΜΑΤΟΣ
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Μερικ συµβουλ ...
• Μην προσθτετε αλτι στι παττε ταν βρ σκονται στον αποσπµενο
κδο. Βλτε αλτι µετ το τλο µαγειρµατο, αφο! βγλετε τι
παττε απ τον κδο.
• Hταν προσθτετε µπαχαρικ και µυρωδικ ανακατψτε τα µε λ γο λδι
 κποιο λλο υγρ για να µην διασκορπιστο!ν στον κδο λγω του
αρα.
• Υπρχει περ πτωση τα ντονα χρωµατιστ µπαχαρικ να αφσουν να
ελαφρ! χρµα στον αναδευτρα  στη συσκευ: αυτ ε ναι
φυσιολογικ.
• Για καλ!τερα αποτελσµατα, φροντ στε το σκρδο να ε ναι κοµµνο σε
πολ! µικρ κοµµατκια 2 και χι λιωµνο2 για να µην κολλσει τον
αναδευτρα
• Hταν χρησιµοποιε τε κρεµµ!δια στι συνταγ σα µαγειρε!ονται
καλ!τερα εν ε ναι κοµµνα σε λεπτ ροδλε παρ ψιλοκοµµνα.
Βλτε πρτα τα κρεµµ!δια στον κδο ξεχωριστ απ τα υπλοιπα υλικ
και φροντ στε να ε ναι οµοιµορφα στον κδο.
(tm)τι περιπτσει που µαγειρε!ετε πουλερικ  κρα, διακψτε τη
λειτουργ α τη συσκευ και κινε στε τον κδο µ α  δ!ο φορ κατ την
διρκεια µαγειρµατο στε να µην ξεραθε το πνω µρο των τροφν
και να µαγειρευτο!ν οµοιµορφα.
• Τεµαχ στε τα λαχανικ σε κοµµατκια για να µαγειρευτο!ν καλ
• Αυτ η συσκευ δεν ε ναι κατλληλη για συνταγ υψηλ
περιεκτικτητα σε υγρ (σο!πε,σλτσε ...)

Ευκολ α στο καθρισµα
Καθαρισµ τη συσκευ
• Αφστε τη συσκευ να κρυσει εντελ πριν τον καθαρισµ.
• Ανο ξτε το καπκι % εικνα 1 και ανασηκστε την εγκοπ σ!νδεση 2
αποσ!νδεση καπακιο! για να αφαιρσετε το καπκι % εικνα 2.
• Ανασηκστε το χερο!λι του αποσπµενου κδου οριζντια ω του
ακουστε να "ΚΛΙΚ", στε να αφαιρσετε τον κδο % εικνα 3.
• Για να αφαιρσετε τον αναδευτρα, ανασηκστε τον µοχλ % εικνα
4a.
• Αφαιρστε και καθαρ στε το φ λτρο % εικνα 3.
• Hλα τα αποσπµενα εξαρτµατα πλνονται στο πλυντριο πιτων %
εικνα 5  µπορο!ν να πλυθο!ν µε να λειαντικ σφουγγρι και υγρ
απορρυπαντικ πιτων.
• Καθαρ στε το σµα τη συσκευ µε να υγρ σφουγγρι και υγρ
απορρυπαντικ πιτων.
• Στεγνστε επιµελ προτο! τοποθετσετε τα µρη στη θση του.
• Η συσκευ ε ναι εξοπλισµνη µε αποσπµενο κδο: Το µα!ρισµα και οι
χαρακι που µπορε να εµφανιστο!ν µετ απ µακρ χρση δεν
αποτελο!ν πρβληµα.
• Εγγυµαστε τι ο αποσπµενο κδο ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ για τα υλικ που ρχονται σε επαφ µε τα τρφιµα.
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Μην βουλιζετε ποτ
τη συσκευ στο νερ.
Μην χρησιµοποιετε
ισχυρ  λειαντικ
προ*ντα καθαρισµο.
Πλνετε το
αποσπ"µενο φλτρο.
Για να διατηρσετε για
µεγαλτερο χρονικ
διστηµα τι ιδιτητε
του κδου σα, µην
χρησιµοποιετε καννα
µεταλλικ εργαλεα
για να σερβρετε
φαγητ.

Μερικ συµβουλ σε περ πτωση δυσκολιν...
ΠΡΟBΛΗΜΑΤΑ
Η συσκευ δεν λειτουργε

ΑΙΤΙΕΣ
Η συσκευ δεν ε ναι καλ
συνδεδεµνη στην πρ ζα

Bεβαιωθε τε τι η συσκευ ε ναι
σωστ συνδεδεµνη στην πρ ζα.

∆εν χετε ακµη πατσει τον
διακπτη ON/OFF.

Πατστε τον διακπτη ON/OFF.

Πατσατε τον διακπτη ON/OFF,
αλλ η συσκευ δεν λειτουργε .

Κλε στε το καπκι.

Τα µοτρ περιστρφονται, αλλ η
συσκευ δεν θερµα νεται.

Πηγα νετε τη συσκευ σε να
Εξουσιοδοτηµνο Κντρο Σρβι.

Ο αναδευτρα δεν
περιστρφεται.

Bεβαιωθε τε τι ε ναι σωστ
τοποθετηµνο, διαφορετικ
πηγα νετε τη συσκευ σε να
Εξουσιοδοτηµνο Κντρο Σρβι.
Ελγξτε εν ο µοχλ του
αναδευτρα ε ναι καλ πιεσµνο
µχρι κτω.
Τοποθετστε τον στη θση του.

Ο αναδευτρα δεν ε ναι
σταθερ στη θση του.

Ο αναδευτρα δεν χει
ασφαλ σει.

Το µαγε ρεµα των τροφν δεν
ε ναι
οµοιογεν.

∆εν χετε χρησιµοποισει τον
αναδευτρα.

Οι τηγανιτ παττε δεν ε ναι
αρκετ τραγαν.

Οι τροφ δεν ε ναι κοµµνε σε
σωστ µγεθο 2 πχο.

Κψτε τι τροφ στο ιδανικ
µγεθο.

Οι τηγανιτ παττε δεν ε ναι
κοµµνε σε σωστ µγεθο 2
πχο.
Ο αναδευτρα ε ναι σωστ
τοποθετηµνο, αλλ δεν
περιστρφεται.

Κψτε τι τηγανιτ παττε λε
στο διο µγεθο.

∆εν χρησιµοποιε τε παττε
ειδικ για τηγνισµα.
Οι παττε δεν χουν πλυθε και
στεγνσει επαρκ.
Οι παττε ε ναι πολ! χοντρ.
∆εν υπρχει αρκετ λδι.

Το φ λτρο χει µπουκσει.
Οι παττε διαλ!ονται κατ τη
διρκεια του ψησ µατο.

ΛΥΣΕΙΣ

GR

Bεβαιωθε τε τι ο αναδευτρα
ε ναι καλ τοποθετηµνο. Εν
εξακολουθε να µην
περιστρφεται, πηγα νετε τη
συσκευ σε να Εξουσιοδοτηµνο
Κντρο Σρβι.
Επιλξτε παττε ειδικ για
τηγνισµα.
Πλ!νετε, καθαρ στε και στεγνστε
καλ τι παττε πριν το
µαγε ρεµα.
Κψτε τι πιο λεπτ. Το µγιστο
µγεθο ε ναι 13mmX13mm.
Αυξστε την ποστητα του λαδιο!
(βλπε π νακα ψησ µατο σελ. 31
ω 33).
Πλ!νετε το αποσπµενο φ λτρο.

/χετε χρησιµοποισει παττε που Μειστε την ποστητα των
δεν ε ναι ριµε.
πατατν στα 750 γραµµρια και
προσαρµστε τον χρνο
µαγειρµατο.

Οι τροφ παραµνουν στο χε λο Ο κδο ε ναι υπερφορτωµνο µε Ακολουθε στε τι ποστητε που
του τηγανιο!.
υλικ.
επισηµα νονται στον π νακα
ψησ µατο.
Υγρ ψησ µατο χουν στξει στη ∆εν χει τοποθετηθε σωστ ο
Bεβαιωθε τε τι ο αναδευτρα
βση τη συσκευ.
αναδευτρα  το λαστιχκι του
ε ναι σωστ τοποθετηµνο. Εν το
ε ναι ελαττωµατικ.
πρβληµα παραµνει, πηγα νετε τη
συσκευ σε να Εξουσιοδοτηµνο
Κντρο Σρβι.
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ΠΡΟBΛΗΜΑΤΑ

ΑΙΤΙΕΣ

ΛΥΣΕΙΣ

Ο χρονοδιακπτη δεν λειτουργε .

Η µπαταρ α χει εξαντληθε .

Αλλξτε την µπαταρ α (βλπε
εικνα 15).

Ο αναδευτρα σταµατ να
περιστρφεται κατ την διρκεια
µαγειρµατο.

Ο αναδευτρα δεν χει
τοποθετηθε σωστ.

Χρησιµοποιντα να γντι πιστε
τον αναδευτρα προ τα κτω
µχρι να εφαρµσει καλ. Εν πλι
δεν λειτουργε πηγα νετε τη
συσκευ σε να Εξουσιοδοτηµνο
Κντρο Σρβι.

Η συσκευ κνει πολ! θρυβο.

Υποψιζεστε ανωµαλ α στη
λειτουργ α των µοτρ τη
συσκευ.

Πηγα νετε τη συσκευ σε να
Εξουσιοδοτηµνο Κντρο Σρβι.

Α συµβλλουµε κι εµε  στην προστασ α του
περιβλλοντο !
Αυτ η συσκευ χρησιµοποιε επ πεδη µπαταρ α 2 L1154.
• Για να την αλλξετε: ανο ξτε τον π νακα ελγχου, αφαιρστε το κλυµµα
τη µπαταρ α και κατπιν την µπαταρ α % εικνα 15. Για λγου
σεβασµο! προ το περιβλλον, µην πεττε τι χρησιµοποιηµνε
µπαταρ ε µαζ µε τα οικιακ απορρ µµατα, αλλ µεταφρετ τι στα
σηµε α συλλογ που προορ ζονται για αυτν τον σκοπ.
• Εισγετε µια να µπαταρ α, τοποθετστε και πλι το κλυµµα τη
µπαταρ α και κλε στε τον π νακα ελγχου.

Η συσκευ σα περιχει πολλ αξιοποισιµα  ανακυκλσιµα υλικ.

 Παραδστε τη παλι συσκευ σα σε κντρο διαλογ  ελλε ψει ττοιου κντρου σε
εξουσιοδοτηµνο κντρο σρβι το οπο ο θα αναλβει την επεξεργασ α τη.

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ:
Σε περ πτωση που χετε κποιο πρβληµα  απορ ε σχετικ µε το προν, µπορε τε να
επικοινωνσετε µε το τµµα εξυπηρτηση πελατν:
Αθνα: Τηλ. 210 6371000
Θεσ/ν κη: Τηλ: 2310 559367
SEB GROUPE ΕΛΛΑ∆ΟΣ
Φραγκοκκλησι 7, 15 125 Παρδεισο, Μαρο!σι,
Θεσ/ν κη: Ακαδµου 8, Ε!οσµο, Θεσ/ν κη
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