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VITACUISINE
Cocedero al vapor 3 en 1
Cozedura a vapor 3 em 1
Vaporiera
Ατµοµ�γειρα
 3 σε 1
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Σηµαντικ�	 συµβουλ�	
∆ιαβ�στε προσεκτικ� τι
 παρακ�τω οδηγ�ε
 και κρατ�στε τι
 σε µ�ρο
 που να µπορε�τε να τι

συµβουλε�εστε ε�κολα.

Οδηγ�ε
 ασφαλε�α

• Η συγκεκριµ�νη συσκευ� δεν �χει σχεδιαστε� �στε να τ�θεται σε

λειτουργ�α µ�σω ε!ωτερικο� χρονοδιακ"πτη � !εχωριστο�
τηλεχειριστηρ�ου.

• Για τη δικ� σα
 ασφ�λεια, αυτ� η συσκευ� ε�ναι σ�µφωνη µε τα
πρ"τυπα και του
 κανονισµο�
 που ισχ�ουν (Οδηγ�ε
 "σον αφορ� τη
Χαµηλ� τ�ση, την Ηλεκτροµαγνητικ� συµβατ"τητα, τα Υλικ� που
βρ�σκονται σε επαφ� µε τα τρ"φιµα, το Περιβ�λλον...).

• Ελ�γ!τε αν η τ�ση που αναγρ�φεται στην πλ�κα στοιχε�ων κατασκευ�

τη
 συσκευ�
 αντιστοιχε� στην τ�ση του ηλεκτρικο� δικτ�ου σα

(εναλλασσ"µενο ρε�µα).

• Λ"γω τη
 ποικιλ�α
 των προδιαγραφ�ν που ισχ�ουν, αν
χρησιµοποι�σετε τη συσκευ� σε χ�ρα διαφορετικ� απ" εκε�νη απ" την
οπο�α την αγορ�σατε, ζητ�στε να σα
 την ελ�γ!ει ε!ουσιοδοτηµ�νο
κ�ντρο σ�ρβι
.

• Αυτ" το προ-"ν προορ�ζεται αποκλειστικ� για οικιακ� χρ�ση και σε καµ�α
περ�πτωση για επαγγελµατικ�. Σε περ�πτωση επαγγελµατικ�
 χρ�ση
 �
µη τ�ρηση
 των οδηγι�ν χρ�ση
 η εγγ�ηση δεν ισχ�ει. Στην περ�πτωση
αυτ� ο κατασκευαστ�
 δε χορηγε� εγγ�ηση και απαλλ�σσεται απ" κ�θε
ευθ�νη για ενδεχ"µενε
 ζηµι�
.

Σ�νδεση µε το ηλεκτρικ" ρε�µα
• Μην χρησιµοποιε�τε τη συσκευ� ε�ν η συσκευ� � το καλ�δι" τη
 �χουν

π�θει κ�ποια βλ�βη � ε�ν η συσκευ� �χει π�σει κ�τω � ε�ν δεν
λειτουργε� σωστ�. Σε κ�θε µ�α απ" αυτ�
 τι
 περιπτ�σει
 η συσκευ�
πρ�πει να σταλε� σε κ�ποιο ε!ουσιοδοτηµ�νο κ�ντρο service
προκειµ�νου να αποφευχθε� κ�θε κ�νδυνο
. Μην προσπαθ�σετε να
αποσυναρµολογ�σετε µ"νοι σα
 τη συσκευ�.

• Π�ντα να συνδ�ετε τη συσκευ� σε µια πρ�ζα µε γε�ωση.
• Μην χρησιµοποιε�τε προ�κταση καλωδ�ου. Ε�ν αυτ" ε�ναι αναγκα�ο

βεβαιωθε�τε "τι ε�ναι σε τ�λεια κατ�σταση, "τι �χει πρ�ζα µε γε�ωση και
"τι αντιστοιχε� στην τ�ση του ηλεκτρικο� δικτ�ου σα
. 

• Ε�ν το καλ�διο τροφοδοσ�α
 π�θει κ�ποια βλ�βη, η αντικατ�στασ�
του θα πρ�πει να γ�νεται απ" τον κατασκευαστ� κ�ποιου
ε!ουσιοδοτηµ�νου κ�ντρου service προκειµ�νου να αποφευχθε� κ�θε
κ�νδυνο
.

• Μην αφ�νετε το καλ�διο τροφοδοσ�α
 να κρ�µεται.
• Μην βγ�ζετε τη συσκευ� απ" την πρ�ζα τραβ�ντα
 το καλ�διο.
• Π�ντα να βγ�ζετε τη συσκευ� απ" την πρ�ζα µετ� απ" κ�θε χρ�ση,

κατ� τη µετακ�νησ� τη
 και πριν απ" τον καθαρισµ" τη
.

Χρ�ση
• Τοποθετ�στε τη συσκευ� σε µ�α επιφ�νεια σταθερ�, ανθεκτικ� στη

θερµ"τητα και αποφ�γετε την επαφ� τη
 µε νερ".
• Η παρο�σα συσκευ� δεν προορ�ζεται για χρ�ση απ" �τοµα

(συµπεριλαµβανοµ�νων των παιδι�ν) των οπο�ων οι σωµατικ�
,
αισθητ�ριε
 � πνευµατικ�
 ικαν"τητ�
 του
 ε�ναι µειωµ�νε
, � �τοµα
που στερο�νται εµπειρ�α
 � γν�ση
, χωρ�
 την επ�βλεψη εν"
 ατ"µου,
το οπο�ο θα ε�ναι υπε�θυνο για την ασφ�λει� του
, καθ�
 και  την
τ�ρηση των οδηγι�ν που αφορο�ν στη χρ�ση τη
 συσκευ�
. Ε�ναι
υποχρεωτικ�  η επ�βλεψη των παιδι�ν �στε να διασφαλιστε� "τι δεν θα
χρησιµοποι�σουν τη συσκευ� ω
 παιχν�δι.
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• Μην αφ�νετε τη συσκευ� σα
 να λειτουργε� χωρ�
 επ�βλεψη 5ιδια�τερα
"ταν υπ�ρχουν στο σπ�τι µικρ� παιδι�5.

• Ε�ναι πιθαν" να καε�τε ε�ν �ρθετε σε επαφ� µε τα ζεστ� µ�ρη τη

συσκευ�
, µε ζεστ" νερ", ατµ" � φαγητ".

• Μην αγγ�ζετε τη συσκευ� "ταν παρ�γει ατµ" και χρησιµοποιε�στε �να
παν�κι � γ�ντι φο�ρνου για να αφαιρ�σετε το καπ�κι, το µπολ ρυζιο�
και το µπολ ατµο�.

• Μην µετακινε�τε τη συσκευ� "ταν ε�ναι γεµ�τη µε υγρ� � µε ζεστ"
φαγητ".

• Μην τοποθετε�τε τη συσκευ� δ�πλα σε πηγ� θερµ"τητα
 � σε ζεστ"
φο�ρνο, αφο� ε�ναι πολ� επικ�νδυνο.

• Ποτ� µην βουλι�ζετε τη συσκευ� σε νερ".
• Μην τοποθετε�τε τη συσκευ� κοντ� σε το�χο � σε ντουλ�πι 5 ο ατµ"


που παρ�γεται απ" τη συσκευ� µπορε� να προκαλ�σει ζηµι�.
• Η συσκευ� δεν πρ�πει να χρησιµοποιε�ται χωρ�
 επ�βλεψη απ" �τοµα

των οπο�ων η σωµατικ�, αισθητ�ρια � πνευµατικ� ικαν"τητα δεν του

επιτρ�πει να τη χρησιµοποιο�ν µε πλ�ρη ασφ�λεια.

• Μην αφ�νετε τα παιδι� να πα�ζουν µε τη συσκευ�.

Οφ�λη του µαγειρ�µατο	 στον ατµ�

Καλ�
 �ρθατε στον κ"σµο του µαγειρ�µατο
 στον
ατµ" απ" την Tefal!
Τα φαγητ� που µαγειρε�ονται στον ατµ" ε�ναι περισσ"τερο υγιειν� και θρεπτικ� καθ�
 και γευστικ�.
Ακολουθο�ν οι πολλαπλ�
 χρ�σει
 και τα οφ�λη του µαγειρ�µατο
 στον ατµ":
Ο Tefal ατµοµ�γειρα
 σα
 ε�ναι κατ�λληλο
 για τα περισσ"τερα ε�δη φαγητ�ν και σα
 δ�νεται η
δυνατ"τητα να επιλ�!ετε απ" µ�α τερ�στια ποικιλ�α συνταγ�ν. 

ΙΣΟΡΡΟΠΗΜΕΝΗ ∆ΙΑΤΡΟΦΗ

Με τον ατµοµ�γειρα 'Vitacuisine' µπορε�τε να µαγειρ�ψετε �να γευστικ" και ολοκληρωµ�νο γε�µα
ε�κολα και γρ�γορα. Χ�ρη στα !εχωριστ� καλ�θια και στον δ�σκο µαγειρ�µατο
, τα λαχανικ�, το ρ�ζι,
το ψ�ρι, το κρ�α
 τα φρο�τα και το επιδ"ρπιο µαγειρε�ονται ταυτ"χρονα.  

∆ΙΑΤΗΡΗΣΗ BΙΤΑΜΙΝΩΝ

Μοναδικ" σ�στηµα γρ�γορου µαγειρ�µατο
 για την διατ�ρηση βιταµιν�ν και αντι5ο!ειδωτικ�ν ουσι�ν.

ΛΙΓΟΤΕΡΑ ΛΙΠΗ

Το µαγε�ρεµα στον ατµ" ε�ναι ιδανικ" για ψ�ρι, κοτ"πουλο και κρ�α
. Με τον συγκεκριµ�νο δ�σκο
µαγειρ�µατο
 διατηρο�νται τα λ�πη που ε�ναι καλ� για την υγε�α, Ωµ�γα 3 που βρ�σκονται σε ψ�ρια
πλο�σια σε λ�δι "πω
 σολοµ"
, σαρδ�λε
, σκουµπρ�, π�στροφα, ρ�γκα και φρ�σκο
 τ"νο
.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΦΡΟΥΤΑ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΑ

Ε�κολο στη χρ�ση χωρ�
 επ�βλεψη µαγειρ�µατο
: Αυ!�στε την καθηµεριν� καταν�λωση φρο�των και
λαχανικ�ν.

Τ�ρα ε�στε �τοιµοι να µαγειρ�ψετε �να πενταν"στιµο ολοκληρωµ�νο γε�µα ε�κολα και χωρ�
 κ"πο.

Αρχ�στε το µαγε�ρεµα στον ατµ"!
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Προκειµ�νου να µην
ζεµατιστε(τε µε τον
ατµ�, τοποθετ+στε µε
τ�τοιο τρ�πο τη
συσκευ+ -στε οι
τρ.πε	 ατµο. να ε(ναι
προ	 τα π(σω.

Περιγραφ�

Χρ+ση του Vitacuisine

Πριν την πρ�τη χρ�ση
• Πλ�νετε το δοχε�ο νερο� µε �να υγρ" απαλ" παν�κι 5 εικ.1.
• Πλ�νετε "λα τα αποσπ�µενα µ�ρη µε �να σφουγγ�ρι, ζεστ" νερ" και

υγρ" καθαρισµο�, τα τρ�βετε και τα στεγν�νετε προσεκτικ�.

Γ�µισµα του δοχε�ου νερο�
• B�λτε νερ" απευθε�α
 στο δοχε�ο νερο� �ω
 το µ�γιστο σηµε�ο 5

εικ.2.
• Τοποθετ�στε τον συλλ�κτη ζωµ�ν στο δοχε�ο νερο� και φροντ�στε να

εφαρµ"σει καλ�.
• Τοποθετε�στε το µπολ µε τη µ�γιστη χωρητικ"τητα στον συλλ�κτη

ζωµ�ν 3 εικ.3.
• Χρησιµοποιε�τε φρ�σκο κρ�ο νερ" σε κ�θε χρ�ση και ελ�γχετε αν το

επ�πεδο νερο� ε�ναι στο µ�γιστο σηµε�ο.

Τοποθ�τηση των καλαθι�ν ατµο�
• B�λτε το φαγητ" στο/ στα καλ�θι(α).
• Τοποθετ�στε το/ τα καλ�θι(α) στο µπολ µε τη µ�γιστη χωρητικ"τητα και

φροντ�στε να εφαρµ"σουν τα χερο�λια στι
 υποδοχ�
 3 εικ.4.
• Τοποθετ�στε απ" π�νω το καπ�κι.

* αναλ"γω
 το µοντ�λο

1. Καπ�κι
2. Αναστρεφ"µενο
 δ�σκο
 µαγειρ�µατο
*

a. πλευρ� για µαγε�ρεµα µε ζωµο�
 � µε
σ�λτσε

b. πλευρ� για µαγε�ρεµα στον ατµ" 

3. Μπολ ρυζιο�*
4. Καλ�θια ατµο�
5. Μπολ µε τη µ�γιστη χωρητικ"τητα
6. Συλλ�κτη
 ζωµ�ν
7. Ε!ωτερικ" γ�µισµα νερο� κατ� τη

δι�ρκεια µαγειρ�µατο


8. Εσωτερικ� �νδει!η µ�γιστη

χωρητικ"τητα
 νερο�

9. ∆οχε�ο νερο�
10. Σ�στηµα θ�ρµανση

11. Ε!ωτερικ� �νδει!η ποσ"τητα
 νερο�
12. B�ση λειτουργ�α

13. Φωτειν"
 διακ"πτη
 On/ off
14. Χρονοδιακ"πτη
 60 λεπτ�ν
15. Πλ�κτρο Vitamin+
16. Πλ�κτρο διατ�ρηση θερµοκρασ�α
*

Κατ6 την δι6ρκεια
καθαρισµο. µην
βουτ6τε το δοχε(ο
νερο. σε νερ�.

Στο δοχε(ο νερο.
επιτρ�πεται µ�νο η
προσθ+κη νερο..
Οποιοδ+ποτε 6λλο
υγρ� δεν ε(ναι
κατ6λληλο. Πριν την
χρ+ση τη	 συσκευ+	
ελ�γ9τε �τι υπ6ρχει
νερ� στο δοχε(ο νερο..
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Τοποθ�τηση των αναστρεφ"µενων δ�σκων
µαγειρ�µατο
*

• Χρησιµοποι�στε την πλευρ� Α του δ�σκου µαγειρ�µατο
 για φαγητ� µε
σ�λτσε
 � για φαγητ� που απελευθερ�νουν µεγ�λη ποσ"τητα ζωµο�/
υγρ�ν. Χρησιµοποι�στε την πλευρ� Β για µαγε�ρεµα χωρ�
 σ�λτσε
 3
εικ.5.

• Τοποθετ�στε τον δ�σκο µαγειρ�µατο
 π�νω στο µπολ µε τη µ�γιστη
χωρητικ"τητα 3 εικ.6.

• Τοποθετ�στε απ" π�νω το καπ�κι.

Μαγε(ρεµα ρυζιο.

Dχετε την δυνατ"τητα να µαγειρ�ψετε ρ�ζι
• B�λτε το ρ�ζι και νερ" µ�σα στο µπολ ρυζιο� (δε�τε τον π�νακα µε του


χρ"νου
 µαγειρ�µατο
) 3 εικ.8.
• Τοποθετ�στε το µπολ ρυζιο� µ�σα σε �να καλ�θι ατµο� � στο µπολ µε

τη µ�γιστη χωρητικ"τητα.

Μαγε�ρεµα χωρ�
 τα καλ�θια

• Αφαιρ�στε τα καλ�θια.
• Τοποθετ�στε το φαγητ" στο µπολ µε τη µ�γιστη χωρητικ"τητα
• Τοποθετ�στε το µπολ µε τη µ�γιστη χωρητικ"τητα στον συλλ�κτη ζωµ�ν

3 εικ.9.
• Τοποθετ�στε ε�τε τον δ�σκο µαγειρ�µατο
 και το καπ�κι 3 εικ.10 ε�τε

µ"νο το καπ�κι 5 εικ.11.

Μαγε(ρεµα

Ελ�γ!τε του
 χρ"νου
 µαγειρ�µατο

• B�λτε τη συσκευ� στην πρ�ζα.
• Ρυθµ�στε τον χρονοδιακ"πτη σ�µφωνα µε του
 προτειν"µενου


χρ"νου
 µαγειρ�µατο
 (δε�τε τον π�νακα µε του
 χρ"νου

µαγειρ�µατο
) 3 εικ.12.

• Ο φωτειν"
 διακ"πτη
 On/ off και το πλ�κτρο Vitamin+ αν�βουν και
!εκιν� το µαγε�ρεµα.

*αναλ"γω
 το µοντ�λο

Ο δ(σκο	
µαγειρ�µατο	 (ισχ.ει
µ�νο για την πλευρ6
Α) µπορε( να
τοποθετηθε( απ'
ευθε(α	 π6νω στο
συλλ�κτη ζωµ-ν 3
χωρ(	 το µπολ µε τη
µ�γιστη χωρητικ�τητα
3 εικ.7.

Για ογκ-δη φαγητ6,
µπορε(τε να
µαγειρ�ψετε χωρ(	 τα
καλ6θια.

Μην αγγ(ζετε τη
συσκευ+ + το φαγητ�
κατ6 την δι6ρκεια
µαγειρ�µατο	 γιατ(
κα(νε.
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Χρ�ση του πλ�κτρου Vitamin+
• Αποκλειστικ": η συσκευ� σα
 ε�ναι ε!οπλισµ�νη µε το πλ�κτρο Vitamin+

το οπο�ο µει�νει του
 χρ"νου
 µαγειρ�µατο
 για καλ�τερη διατ�ρηση
των βιταµιν�ν. 

• Κατ� την �ναρ!η µαγειρ�µατο
 η φωτειν� �νδει!η αν�βει αυτ"µατα
3 εικ13. Αυτ" επιτρ�πει πιο γρ�γορο µαγε�ρεµα απ" την αρχ�, χ�ρη
στη µεγαλ�τερη δι�χυση ατµο�.

• Μ"λι
 φτ�σει ο ατµ"
 την επιθυµητ� θερµοκρασ�α η φωτειν� �νδει!η
Vitamin+ σβ�νει αυτ"µατα.

• Αφο� ανο�!ετε το καπ�κι (π.χ. για να προσθ�σετε φαγητ") µπορε�τε να
πι�σετε το πλ�κτρο Vitamin+ !αν� για να επαναφ�ρετε γρ�γορα τον
ατµοµ�γειρα στην ιδανικ� θερµοκρασ�α 3 εικ.14.

Κατ� την δι�ρκεια µαγειρ�µατο

• Ελ�γ!τε τη στ�θµη νερο� κατ� την δι�ρκεια µαγειρ�µατο
, µ�σω τη


ε!ωτερικ�
 �νδει!η
 ποσ"τητα
 νερο�.
• Ε�ν ε�ναι απαρα�τητο, προσθ�στε νερ" χρησιµοποι�ντα
 το ε!ωτερικ"

γ�µισµα νερο� 3 εικ15.
• Ε�ν επιθυµε�τε να σταµατ�σετε τη λειτουργ�α τη
 συσκευ�
 πριν τον

προκαθορισµ�νο χρ"νο, γυρ�στε το χρονοδιακ"πτη στη θ�ση Ο 3
εικ.16.

∆ιατ�ρηση θερµοκρασ�α
*
• Μ"λι
 ολοκληρωθε� το µαγε�ρεµα ακο�γεται �να
 προειδοποιητικ"


�χο
: το φαγητ" ε�ναι �τοιµο.
• Ξεκιν� αυτ"µατα η διαδικασ�α διατ�ρηση θερµοκρασ�α
 3 εικ.17.
• Η συσκευ� διατηρε� το φαγητ" ζεστ" για 60 λεπτ�.
• Πι�στε το πλ�κτρο διατ�ρηση
 θερµοκρασ�α
 ('keep warm') για την

διακοπ� λειτουργ�α
.

Για να βγ�λετε το φαγητ" απ" τα καλ�θια  
• Σηκ�στε το καπ�κι απ" τη λαβ�.
• Τοποθετ�στε τον δ�σκο µαγειρ�µατο
 στο αναποδογυρισµ�νο καπ�κι

5 εικ18.
• Bγ�λτε τα καλ�θια χρησιµοποι�ντα
 τι
 λαβ�
 3 εικ19.
• Σερβ�ρετε το φαγητ" 3 εικ20.

* αναλ"γω
 το µοντ�λο

Μπορε(τε να
διακ�ψετε τη
λειτουργ(α Vitamin+
χειροκ(νητα πατ-ντα	
την φωτειν+ �νδει9η.
Χρησιµοποι+στε
γ6ντια φο.ρνου �ταν
πι6νετε τα καλ6θια
κατ6 την δι6ρκεια
µαγειρ�µατο	.

Η συσκευ+ σταµατ6
αυτ�µατα �ταν ο
ατµοµ6γειρα	 δεν �χει
νερ�.

Bεβαιωθε(τε �τι
υπ6ρχει νερ� στο
δοχε(ο νερο. κατ6 την
διαδικασ(α
διατ+ρηση	
θερµοκρασ(α	.

Χρησιµοποι+στε
γ6ντια φο.ρνου για να
πι6σετε τα καλ6θια.
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Π(νακα	 χρ�νων µαγειρ�µατο	

Οι χρ"νοι µαγειρ�µατο
 ε�ναι ενδεικτικο� και µπορε� να διαφ�ρουν αν�λογα
µε την ποσ"τητα του φαγητο�, το µ�γεθο
 του φαγητο�, το κεν" που
υπ�ρχει µετα!� των φαγητ�ν και τι
 προσωπικ�
 προτιµ�σει
 του καθεν"
.

Κρ�α
 5 Πουλερικ�

Ψ�ρι 5 Θαλασσιν�

Κατ� την δι�ρκεια
µαγειρ�µατο
, να
χρησιµοποιε�τε γ�ντια
"ταν πι�νετε τα καλ�θια.

Φαγητ" Ε�δο
 Ποσ"τητα
Χρ"νο


µαγειρ�µατο

Συµβουλ�


Στ�θο
 κοτ"πουλο
(χωρ�
 κ"καλα)

Φ�τε
 500 γρ 15 λεπτ�

Ολ"κληρο 450 γρ 17 λεπτ�

Μπο�τι κοτ"πουλο Φρ�σκο 4 36 λεπτ�

Γαλοπο�λα εσκαλ"π Φρ�σκο 600 γρ 24 λεπτ�

Χοιριν" φιλ�το Φρ�σκο 700 γρ 38 λεπτ� κοµµ�νο σε φ�τε
 1 εκ.

Πα-δ�κια αρνιο� Φρ�σκο 500 γρ 14 λεπτ�

Λουκ�νικα Φρ�σκο 10 658 λεπτ�

Φαγητ" Ε�δο
 Ποσ"τητα
Χρ"νο


µαγειρ�µατο

Συµβουλ�


Λεπτ" φιλ�το ψαριο�
Φρ�σκο 450 γρ 10 λεπτ�

Κατεψυγµ�νο 450 γρ 18 λεπτ�

Παχ� φιλ�το ψαριο� Φρ�σκο 400 γρ 15 λεπτ�

Ολ"κληρο ψ�ρι Φρ�σκο 600 γρ 25 λεπτ�

Μ�δια Φρ�σκο 1 κιλ" 15520 λεπτ�

Γαρ�δε
 Φρ�σκο 200 γρ 5 λεπτ�

Κτ�νια Φρ�σκο 100 γρ 5 λεπτ�



Λαχανικ�
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Φαγητ" Ε�δο
 Ποσ"τητα
Χρ"νο


µαγειρ�µατο

Συµβουλ�


Αγκιν�ρε
 Φρ�σκο 3 43 λεπτ� Κ"ψτε τη β�ση

Σπαρ�γγια Φρ�σκο 600 γρ 17 λεπτ� Τα µεγ�λα µεγ�θη κοµµ�να
στα δ�ο

Μπρ"κολα
Φρ�σκο 400 γρ 18 λεπτ� Κοµµ�νο σε κοµµ�τια

Κατεψυγµ�νο 400 γρ 12 λεπτ�

Σ�λινο Φρ�σκο 350 γρ 22 λεπτ� Κοµµ�νο σε κ�βου
 �
κοµµ�τια

Μανιτ�ρια Φρ�σκο 500 γρ 12 λεπτ� Μικρ�

Κουνουπ�δι Φρ�σκο 1 µ�τριο 19 λεπτ� Κοµµ�νο σε κοµµ�τια

Λ�χανο 
(κ"κκινο 5 πρ�σινο)

Φρ�σκο 600 γρ 22 λεπτ� Κοµµ�νο

Κολοκυθ�κια Φρ�σκο 600 γρ 12 λεπτ�

Σπαν�κι
Φρ�σκο 300 γρ 13 λεπτ�

Κατεψυγµ�νο 300 γρ 15 λεπτ�

Πρ�νια φασολ�κια
Φρ�σκο 500 γρ 30 λεπτ�

Κατεψυγµ�νο 500 γρ 25 λεπτ�

Καρ"τα Φρ�σκο 500 γρ 15 λεπτ� Κοµµ�νο σε µικρ� κοµµ�τια

Καλαµπ"κι ολ"κληρο Φρ�σκο 500 γρ 40 λεπτ�

Φασ"λια Φρ�σκο 500 γρ 15 λεπτ�

Πρ�σο Φρ�σκο 500 γρ 30 λεπτ� Κοµµ�νο σε µικρ� κοµµ�τια

Γλυκι�
 πιπερι�
 Φρ�σκο 600 γρ 15 λεπτ�

Αρακ�

Φρ�σκο 400 γρ 20 λεπτ�

Κατεψυγµ�νο 400 γρ 20 λεπτ�

Φρ�σκε
 πατ�τε

(ολ"κληρε
)

Φρ�σκο 600 γρ 40545 λεπτ�

Πατ�τε
 Φρ�σκο 600 γρ 20 λεπτ�
Κοµµ�νε
 σε µικρ� κοµµ�τια
� κ�βου
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Ρ�ζι 5 Ζυµαρικ� 5 ∆ηµητριακ�

Φρο�τα

Qλλα φαγητ�

Φαγητ"
Ποσ"τητα

νερο�
Ποσ"τητα

νερο�
Χρ"νο


µαγειρ�µατο

Συµβουλ�


Qσπρο Αµερικ�νικο
ρ�ζι 150 γρ 300 ml 30535 λεπτ�

Qσπρο ρ�ζι µπασµ�τι 150 γρ 300 ml 30535 λεπτ�

Qσπρο ρ�ζι  150 γρ 300 ml 28533 λεπτ�

Μα�ρο ρ�ζι 150 γρ 300 ml 33538 λεπτ�

Κουσκο�
 200 γρ 350 ml 23 λεπτ�
Μουσκ�ψτε για 5 λεπτ� σε
βραστ" νερ" πριν το
µαγε�ρεµα

Μακαρ"νια 200 γρ 400 ml 20525 λεπτ�
Χρησιµοποι�στε βραστ"
νερ" και ανακατ�ψτε στο
µισ" χρ"νο µαγειρ�µατο


Φαγητ" Ε�δο
 Ποσ"τητα 
Χρ"νο


µαγειρ�µατο

Συµβουλ�


Μπαν�νε
 Φρ�σκο 3 10 λεπτ� Ολ"κληρε


Μ�λα Φρ�σκο 4 12 λεπτ� Κοµµ�να σε τ�ταρτα

Αχλ�δια Φρ�σκο 5 20 λεπτ�
Ολ"κληρα � κοµµ�να στη
µ�ση

Φαγητ" Ε�δο
 Ποσ"τητα 
Χρ"νο


µαγειρ�µατο

Συµβουλ�


Αυγ�

Καλ�
βρασµ�να 6 12 λεπτ� 

Μ�τρια
βρασµ�να 6 8 λεπτ�
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Fλλα φαγητ6

Καθαρισµ"
 και συντ�ρηση
• Μετ� απ" κ�θε χρ�ση, βγ�ζετε τη συσκευ� απ" την πρ�ζα.
• Αφ�στε την να κρυ�σει εντελ�
 πριν τον καθαρισµ".
• Ελ�γχετε "τι η συσκευ� �χει κρυ�σει τελε�ω
 πριν να αδει�σετε τον

συλλ�κτη ζωµ�ν και το δοχε�ο νερο�. Σκουπ�στε το δοχε�ο νερο� µε �να
υγρ" παν�κι.

• Πλ�νετε "λα τα αποσπ�µενα µ�ρη µε �να σφουγγ�ρι, ζεστ" νερ" και
υγρ" απορρυπαντικ", τρ�ψτε τα και σκουπ�στε τα προσεκτικ�.

Αφαλ�τωση τη
 συσκευ�

• Για καλ�τερα αποτελ�σµατα, συνιστ�ται η αφαλ�τωση τη
 συσκευ�


µετ� απ" κ�θε 8 χρ�σει
.
• Αφαιρ�στε τον συλλ�κτη ζωµ�ν.
• Γεµ�στε το εσωτερικ" του συστ�µατο
 θ�ρµανση
 µε 3 κουταλ�κια

!υδιο�.
• Αφ�στε το "λη ν�χτα να αφαλατωθε�.
• Ξεπλ�νετε µε ζεστ" νερ" το εσωτερικ" του δοχε�ου νερο� αρκετ�


φορ�
.

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ
Α
 συµβ�λλουµε κι εµε�
 στην προστασ�α του
περιβ�λλοντο
!

Η συσκευ� σα
 περι�χει πολλ� α!ιοποι�σιµα � ανακυκλ�σιµα υλικ�.
� Παραδ�στε τη παλι� συσκευ� σα
 σε κ�ντρο διαλογ�
 � ελλε�ψει

τ�τοιου κ�ντρου σε ε!ουσιοδοτηµ�νο κ�ντρο σ�ρβι
 το οπο�ο θα
αναλ�βει την επε!εργασ�α τη
.

Π6ντα να εκτελε(τε
την διαδικασ(α
αφαλ6τωση	 �ταν η
συσκευ+ �χει κρυ-σει
για να αποφ.γετε
τυχ�ν µυρωδι�	. Μην
χρησιµοποιε(τε 6λλα
προG�ντα
αφαλ6τωση	.

Καθαρισµ�	 τη	
συσκευ+	
Μην βυθ(ζετε το
δοχε(ο νερο. / τη
β6ση λειτουργ(α	 σε
νερ�. Μη
χρησιµοποιε(τε ισχυρ6
απορρυπαντικ6 για
τον καθαρισµ� τη	
συσκευ+	.
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