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wielofunkcyjny
robot kuchenny

ekskluzywny, włoski design
najwyższej jakości materiały
łatwa, intuicyjna obsługa
system autodiagnostyczny
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unikatowych
funkcji

Twój osobisty Szef kuchni

misa z powłoką
zapobiegającą przywieraniu

precyzyjna podziałka
wewnątrz misy

system podgrzewnia 3D
z równomiernym
rozprowadzaniem ciepła

wbudowana
waga kuchenna

system zdrowego
gotowania na parze

czytelny elektroniczny
wyświetlacz LCD
wbudowany
mikroprocesor
super mocny
silnik 1200W
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książka
kucharska

podgrzewanie
indukcyjne

przyssawki
antypoślizgowe

ultra trwałe
ostrza ze stali
nierdzewnej

krojenie

ubijanie

miksowanie

emulsyfikacja

mielenie

ugniatanie

gotowanie

gotowanie na parze

ważenie

podgrzewanie

kruszenie lodu

przecieranie

smażenie

sous vide

duszenie
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unikatowych
funkcji

siekanie

przygotowanie sorbetów

przepisy

zupa
pomidorowa

lista
zakupów
600 g pomidorów
2 cebule
pietruszka korzeń
seler kawałek
por
marchewka - 2 szt.
3 łyżki oliwy z oliwek
sól
pieprz
natka pieruszki
1,5 l wody

40 min
4 porcje
łatwe

Do naczynia miksującego włożyć obrane i pokrojone na
mniejsze kawałki: cebulę, marchewkę, pietruszkę, seler, por.
Rozdrobnić 30 sek./obr.4. Dodać oliwę i przyprawy. Zalać wodą i
gotować 10 min/100°C/obr.2.
Dodać pomidory obrane ze skórki i pokrojone na ćwiartki a
następnie gotować 20 min/100°C/obr.2. W razie potrzeby dodać
koncentrat pomidorowy.
Na koniec dodać posiekaną natkę zielonej pietruszki.
W razie chęci uzykania zupy - krem wystudzić do temperatury
50°C i zmiksować.

barszcz
czerwony

lista
zakupów
400 g burków
mała marchewka
mała pietruszka korzeń
kawałek selera
jabłko
3 ząbki czosnku
2 łyżki oliwy z oliwek
sok 1/2 cytryny
sól, pieprz, liść laurowy,
ziele angielskie - 3 ziarna
3 łyżki octu winnego
woda 1 l
natka pietruszki

40 min
4 porcje
łatwe

Do naczynia miksującego włożyć obrane i pokrojone na
mniejsze kawałki warzywa oraz jabłko.
Rozdrobnić 15 sek./obr.4. Dodać oliwę i przyprawy. Zalać wodą i
gotować 30 min/100°C/obr.1
Dodać sok z cytryny, ocet winny i dalej gotować 5 min/100°C/
obr.2.
Przed podaniem posypać posiekaną natką pieruszki.

rosół

lista
zakupów
1 liść laurowy
1,5 l wody
1-2 ząbki czosnku
1 mała cebula
1 mały por
1 pietruszka średnia
ziele angielskie 2 ziarenka
1/2 średniego selera
1 marchew obrana
liście pietruszki
100 g roztbefu
pieprz do smaku
2 skrzydełka z kurczaka
kostka rosołowa

90 min
4 porcje
łatwe

Do naczynia nalać wodę najlepiej filtrowaną (zimną) wrzucić
cebulę oraz kostkę rosołową, najlepiej samodzielnie wykonaną.
Do koszyczka włożyć skrzydełka, kawałek roztbefu, wsypać
przyprawy włożyć pozostałe składniki. Koszyk włożyć do
naczynia nałożyć pokrywę nastawić 15 min/100°C/obr.1
Nałożyć miarkę lekko uchyloną. Po tym czasie nastawić 60 min/
90°C/obr.1 bez miarki. Można wykorzystać porcję z kaczki,
z kurczaka, z indyka. Przed podaniem posypać
posiekaną natką pietruszki.

sałatka
jarzynowa

lista
zakupów
3 łyżki majonezu
2 łyżeczki musztardy
1 średnia cebula
100 g groszku
konserwowego
1 duże jabłko
2 ogórki kiszone
2 jaja
100 g ziemniaków obranych
100 g selera
150 g pietruszki
350 g marchwi
1/4 łyżeczki pieprzu

30 min
4 porcje
łatwe

Rozdrobnić warzywa: marchew - 5 sek./obr.5, pietruszka 4 sek. /obr.4, seler - 6 sek./obr. 5, ziemniaki - 3 sek./obr.4,
rozdrobnione warzywa ułożyć na przystawce do gotowania na
parze, jaja włożyć do koszyczka, do naczynia miksującego wlać
500 ml wody, wstawić koszyczek i przystawkę do gotowania na
parze. Gotować 25 min/100°C/obr.2. Warzywa ostudzić.
Rozdrobnić: ogórki - 4 sek./obr.4, jabłko (ćwiartki) - 4 sek./obr.4,
cebula - 7 sek./obr.5, jaja - 3 sek./obr.4. Dodać groszek.
Wszystkie składniki wymieszać.

tatar

lista
zakupów

15 min
2 porcje
łatwe

250 g mięsa wołowego
100 g cebuli
100 g ogórków
konserwowych
żółtko jaja
oliwa
sól
pieprz

Do naczynia miksującego włożyć kawałki mięsa i rozdrobnić
10-12 sek./obr.6. Dodać sól i pieprz, ewentualnie musztardę i
oliwę według upodobania i wymieszać 10 sek./obr.5. Wyjąć
mięso, podzielić na dwie części, uformować i wyłożyć na talerze,
robiąć po środku mięsa dołek na żółtko. Do wgłębienia wlać całe
żółtko. Do naczynia miksującego włożyć cebulę rozdrobnić 5
sek./obr.5. Jeśli chcemy drobniejszą, można zgarnąć kopystką
cebulę do środka i ponownie zmiksować. Wyłożyć cebulę wokół
mięsa na talerzu. Z ogórkami postępujemy jak z cebulą.

risotto
z grzybami

lista
zakupów
40 g sera typu parmezan
pęczek natki pietruszki
30 g cebuli
30 g oliwy z oliwek
250 g borowików, świeżych
200 g ryżu do risotto, np.
arborio
50 g białego wina,
wytrawnego
450 g wody, gorącej
1 kostka bulionu mięsnego
1 łyżeczki soli
10 g masła

60 min
2 porcje
łatwe

Do naczynia miksującego włożyć parmezan i pietruszkę,
rozdrobnić 10 sek./obr.10. Przełożyć do innego naczynia.
Do naczynia miksującego włożyć cebulę, rozdrobnić 3 sek./
obr.5.
Dodać oliwę i grzyby, dusić 3 min/ 100°C/obr.1.
Dodać ryż i wino, gotować bez miarki 3 min/100°C/obr.1.
Dodać wodę, bulion, sól, gotować bez miarki 13-15 min/100°C/
obr.1. Dodać pietruszkę i parmezan a następnie wymieszać.

spaghetti
bolognese

lista
zakupów
1 cebula
2 marchewki
3 łodygi selera naciowego
2 ząbki czosnku
30 g oliwy z oliwek
400 g mięsa mielonego
2 puszki pomidorów
krojonych
łyżka koncentratu
pomidorowego
woda 150 ml
natka pieruszki
makaron spaghetti
parmezan

30 min
4 porcje
łatwe

Rozdrobnić warzywa 5 sek./ obr.5. Dodać oliwę i podsmażyć 5
min/ 100°C/ obr. 3. Dodać przyprawy i dusić 5 min/ 100°C/ obr. 3
Dodać mięso mielone i dusić 5 min/ 100°C/ obr. 3. Dodać koncentrat pomidorowy i pomidory w puszkach, gotować 15 min/
100°C/ obr. 3 . W razie potrzeby dolać wody podczas gotowania.
Podawać z osobno ugotowanym makaronem. Przed podaniem
posypać startym parmezanem i posiekaną natką pietruszki.

pierś z
kurczaka
na parze

lista
zakupów
podwójna pierś z kurczaka
0,25 kg pieczarek
0,25 kg ziemniaków
włoszczyzna
ser żółty
sól
pieprz
papryka słodka
papryka ostra
czosnek
sól
pieprz
oliwa z oliwek

40 min
2 porcje
łatwe

Piersi z kurczaka pokroić w plastry, posypać przyprawami, polać
oliwą z oliwek, pozostawić w tej marynacie ok. 1 godziny.
Do naczynia miksującego wlać 0,5 litra wody, do koszyczka
włożyć ziemniaki pokrojone w plastry, piersi z kurczaka ułożyć
w nadstawce do gotowania na parze, na nich umyte pieczarki i
włoszczyznę. Gotować 30 minut w temperaturze 100°C.
2-5 minut przed końcem posypać żółtym serem i dalej gotować.
Podawać z osobno ugotowanym ryżem.

gulasz
po węgiersku

lista
zakupów

0,5 łyżeczki nasion kminku
4 ząbki czosnku
4 gałązki pietruszki
liście majeranku
skórka z cytryny łyżeczka
450 g cebuli
30 g oleju
1000 g mięsa wołowego
gulaszowego
30 g koncentratu
pomidorowego
10 g musztardy
1 łyżka papryki słodkiej
1 łyżka papryki ostrej
2 liście laurowe

90 min
6 porcji
łatwe

Do naczynia miksującego włożyć nasiona kminku, zemleć 1 min/
obr. 10. Dodać czosnek, pietruszkę, majeranek i skórkę z
cytryny, rozdrobnić 2 s/obr. 8, przełożyć do innego naczynia.
Do naczynia miksującego włożyć cebulę, rozdrobnić 5 s/obr. 5.
Dodać olej, dusić 8 min/ 90°C/ obr.1.Dodać mięso gulaszowe,
koncentrat pomidorowy, musztardę, paprykę słodką i ostrą,
liście laurowe, bulion, 2 łyżeczki soli i 400 g wody, gotować
25 min/100°C/obr.1. Dodać mieszankę przypraw, gotować 60
min/90°C/ obr.1.

kotlety
mielone

lista
zakupów

20 min
4 porcje
łatwe

500 g mięsa mielonego
1 cebula
2 ząbki czosnku
sól
pieprz
pół bułki namoczonej,
odciśnietej
szczypta kminku w ziarnach
koperek suszony

Do naczynia miksującego włożyć cebule i czosnek i rozdrobnić
7 sek./ obr.5. Kopystką zgarnąć ze ścianek na dno
naczynia,wrzucić mięso i pozostałe składniki wymieszać 15 sek.
/ obr.1-2 po 10 sek. zwiększyc do obr. 2,wyjąć kopystką do miski
farsz wymieszany i formować mielone.
Obtoczyc w bułce tartej i smażyć na patelni jak zwykle.

papryka
faszerowana

lista
zakupów

60 min

1 papryka zielona,
120 g natki pietruszki,
koperku,szczypiorku
1 puszka pomidorów
1 cebula, ząbek czosnku
1 papryka czerwona
1 papryka żółta
100 g ryżu ugotowanego
600 g mięsa
1-2 jajka, 60 g bułki tartej
sól, pieprz
majeranek

łatwe

4 porcje

Do naczynia miksującego włożyć cebulę,czosnek, natkę
pietruszki, koperek, szczypiorek, kolorową paprykę. Rozdrobnić
3 sek./ obr.5. Kopystką zgarnąć składniki ze ścianek na dno
naczynia. Ponownie rozdrobnić 2 sek./ obr.5. Do naczynia
miksującego dodać mięso pokrojone na kawałki ok 3- 4cm,
rozdrobnić 5-6 sek./ obr.6. Dodać jajko,bułkę tartą ,pomidory i
reszte składników, wymieszać 25-35 sek. /obr.3. Umyć i
wydrążyć środek papryki osuszyć i wypłnić farszem. Paprykę
ułożyć na przystawce do gotowania na parze,gotować 40-50
min.

bigos

lista
zakupów

130 min

Bigos - dodatki:
1 l woda
20 g olej
50 g marchew
30 g seler
30 g pietruszka korzeń

łatwe

Bigos - baza:
25 g śliwka suszona
20 g suszone grzyby
100 g cebula
800 g kapusta kiszona z
beczki
400 g boczek, wędzony
Przyprawy:
1 szczypta pieprzu
ziołowego
14 kulek pieprzu czarnego
8 kulek jałowca
1 płaska łyżeczka do herbaty
papryki słodkiej
1 płaska łyżeczka kminku
3 liście liść laurowy
8 ziaren ziela angielskiego
1 szczypta pieprzu czarnego
1 kostka bulionowa
2 płaskie łyżeczki
koncentratu pomidorowego

8 porcji
Grzyby namoczyć w 200 ml
wody dzień wcześniej.
Rozdrobnić kapustę podzieloną na 4 równe części po 200g
3 sek./obr.4. Ćwiartki cebuli
rozdrobnić 4 sek./obr. 5. Dodać
olej - zeszklić cebulę 5 min./
100°C/obr. 1. Dodać pozostałe
warzywa - rozdrobnić 5 sek./
obr.5. Dodać kapustę, 800g
wody, kocentrat pomidorowy,
przyprawy, śliwki suszone,
grzyby pocięte w paski gotować 60 min/100°C/obr.1.
Boczek pokroić na drobną
kostkę, podsmażyć na patelni
do rumianego koloru. Po
godzinie gotowania dodać
podsmażony boczek, wodę od
moczenia grzybów - gotować
dalej 40 minut. Tłuszcz
pozostały ze smażenia boczku
pozostawić na zasmażkę dodać łyżkę stołową mąki podsmażyć ciągle mieszając.
Dodać zasmażkę do bigosu dosolić do smaku. Gotować 20
min.

placki
ziemniaczane

lista
zakupów
1 kg ziemniaków, obranych,
pokrojonych na kawałki
150 g cebuli, pokrojonej na
ćwiartki
1 łyżka soku z cytryny
1 łyżeczka soli
0,25 łyżeczki pieprzu
20 g mąki ziemniaczanej
20 g płatków owsianych
1 jajko
olej do smażenia

15 min
4 porcje
łatwe

Do naczynia miksującego włożyć wszystkie składniki na placki z
wyjątkiem oleju, rozdrobnić około 10-15 sek./obr. 5.
Wlać olej na gorącą patelnię i rozgrzać. Na rozgrzany olej
nałożyć 2 kopiaste łyżeczki masy (jedną na drugą), spłaszczyć
formując placek (Ø 10 cm). Placki smażyć z obu stron tak, by
nabrały złocistobrązowego koloru i były chrupiące. Położyć na
suchym ręczniku papierowym, aby ociekły z tłuszczu. Podawać
gorące.

schab
ze śliwką

lista
zakupów

2 łyżeczki koncentratu
pomidorowego
1 kostka bulionu
drobiowego
2 ząbki czosnku
130 g cebuli
pieprz, sól
230 g śliwek, suszonych,
bez pestek
500 g schabu wieprzowego
600 g wody
500 g ziemniaków,
obranych, pokrojonych na
kawałki

60 min
4 porcje
łatwe

Długim, ostrym nożem wyciąć wzdłuż schabu otwór (Ø 4 cm).
Otwór wypełnić suszonymi śliwkami, schab przyprawić solą i
pieprzem. Zawinąć szczelnie w folię spożywczą, włożyć do
przystawki do gotowania na parze. Do naczynia miksującego
włożyć cebulę, czosnek, kostkę bulionu drobiowego, 30 g
suszonych śliwek i koncentrat pomidorowy, rozdrobnić 30 sek./
obr. 5. Dodać wodę, włożyć koszyczek do naczynia
miksującego, odmierzyć do niego ziemniaki. Nałożyć
przystawkę, gotować 45 min/100°C/obr. 1. Odstawić przystawkę
i koszyczek. Przyprawić sos do smaku, schab delikatnie
odpakować z folii i pokroić na 8 plastrów. Podawać z
ziemniakami i sosem.

ragout
z jagnięciny

lista
zakupów
500 g pomidorów
100 g cebuli
400 g jagnięciny, pokrojonej
na małe kawałki
2 gałązki pietruszki, świeżej,
tylko liście
2 gałązki kolendry, świeżej,
tylko liście
2 łyżki soli
1 łyżeczka pieprzu, świeżo
zmielonego
1 łyżeczka mielonego
kminku
2 porcje szafranu, (po 0,1 g)
70 g oliwy z oliwek
20 g masła
850 g wody
150 g marchewki, pokrojonej
na małe kawałki
150 g cukinii, pokrojonej na
małe kawałki
150 g rzepy, białej,
pokrojonej na małe kawałki
150 g miąższu dyni,
pokrojonego na małe kawałki
350 g kuskusu

80 min
4 porcje
łatwe

Do naczynia miksującego
włożyć pomidory i cebulę,
rozdrobnić 4 sek./obr. 5.
Dodać jagnięcinę, zioła,
1 łyżkę soli, przyprawy,
30 g oliwy z oliwek, masło,
500 g wody, marchew, cukinię,
rzepę i dynię, gotować 35 min./
100°C/obr. 1. W czasie
gotowania, do innego
naczynia wsypać kuskus, dolać
350 g wody, 40 g oliwy z oliwek
i 2 łyżeczki soli, dokładnie
wymieszać, odstawić na
15 minut. Na przystawce do
gotowania na parze ułożyć
warzywa, nałożyć przystawkę,
gotować na parze 15 min/100°C
/obr. 1. Podawać z kuskusem.

żeberka w
sosie
piwnym

lista
zakupów
0,5 kg żeberek wieprzowych
150 g cebuli
4 ząbki czosnku
100 ml piwa jasnego
1 kostka rosołowa,wołowa
35 gram mąki
kilka suszonych grzybów
sól
pieprz
przyprawa do mięs
700 ml wody

60 min
4 porcje
łatwe

Żeberka podzielić na dość krótkie paski, dobrze przyprawić,
posmarować olejem, najlepiej odstawić żeby przeszły
przyprawami. Żeberka umieścić w koszyczku przekładająć
pokrojoną cebulą.
Do naczynia wlać wodę, grzyby, kostkę i przyprawy. Założyć
koszyczek i dusić 50 min/90°C/obr.1. Dodać piwo i dusić jeszcze
10 min. Wyjąć mięso z koszyczka do innego naczynia.
Do wywaru dodać cebulę z koszyczka, mąkę i gotować 3 min/
100°C/obr.1. Sosem polać żeberka. Na koniec można
zmiksowac sos 15 sek./obr7.

chili
con carne

lista
zakupów

40 min

150 g śmietany, opcjonalnie
120 g sera emmentaler
opcjonalnie pieprz cayenne
do smaku
20 g gorzkiej czekolady 70%
150-200 g kukurydzy z
puszki
240 g czerwonej fasoli red
kidney z puszki, bez zalewy
2 szczypty goździków
mielonych
1 szczypta kminku
mielonego
1 łyżeczka oregano
1 łyżeczka papryki słodkiej
1 szczypta kurkumy
1 liść laurowy
1,5 łyżeczki soli
1 łyżeczka cukru
50 g koncentratu
pomidorowego
400 g pomidorów z puszki,
w kawałkach
40 g oliwy/oleju
600 g mięso wołowe,
mielone
200 g cebuli, połówki
2 ząbki czosnku
1 papryczka chilli, suszona

łatwe

4 porcje

Cebulę, czosnek i papryczki
chili wrzucić do naczynia
miksującego 3 sek./obr 6.
Zgarnąć kopystką ze ścianek
na dno naczynia. Dodać oliwę i
bez nakładania miarki
podsmażyć 8 min/120°C/obr.1
Dorzucić mięso mielone i
podsmażyć 6 min. /120°C/
obr.1. Dodać pomidory,
koncentrat, cukier, sól, liść
laurowy, kurkumę, słodką
paprykę, oregano, kminek i
mielone goździki. Gotować
20 min./100°C/obr.1. Dodać
czekoladę, fasolę, kukurydzę i
gotować kolejne 3 min/ 100°C/
obr.1.Doprawić do smaku
pieprzem cayenne.
Chili con Carne przełożyć do
miski, posypać wcześniej
rozdrobnionym serem, podawać
z kleksem kwaśnej śmietany.

łosoś w
sosie
koperkowym

lista
zakupów
100 g śmietany 18%, UHT
pół pęczka koperku
pieprz
sól
10 g soku z cytryny
4 filety z łososia (ok. 500 g)
600 g pora
250 g ryżu
2 kostki bulionu warzywnego
1,2 l wody
30 g masła
30 g mąki pszennej
2 szczypty cukru

45 min
4 porcje
łatwe

Do naczynia miksującego wlać wodę, dodać kostki bulionu,
włożyć koszyczek, umieścić w nim ryż, gotować 15 min/100°C/
obr.1. Na dolnej części przystawki do gotowania na parze ułożyć
pora, doprawić solą i pieprzem. Łososia skropić sokiem z
cytryny, doprawić solą i pieprzem, ułożyć na górnej części
przystawki, nałożyć przystawkę na naczynie miksujące, gotować
16 min/100°C/obr. 1, wyjąć koszyczek i razem z przystawką
odstawić w ciepłe miejsce. Opróżnić naczynie miksujące,
zachowując wywar. Sos koperkowy: Do suchego naczynia
miksującego włożyć koperek, rozdrobnić 3 sek./obr. 8, przełożyć
do innego naczynia. Do naczynia miksującego wlać 250 g
wywaru, dodać pozostałe składniki na sos, wymieszać 3 sek./
obr.3, gotować 4 min/100°C/obr. 1.Dodać posiekany koperek,
wymieszać 10 sek./obr. 3. Rybę rozłożyć na porach, podawać z
sosem i ryżem.

rolada
z dorsza

lista
zakupów
2 łyżeczki musztardy
francuskiej
1 łyżeczka miodu
1 łyżeczka masła
2 filety z dorsza
liście z 2 gałązek natki
pietruszki
kilka listków rozmarynu
(ok. 4)
skórka z cytryny (ok. 1/4)
sól i pieprz do smaku

30 min
4 porcje
łatwe

Wrzucamy do naczynia miksującego listki natki pietruszki i listki
rozmarynu. Siekamy 3 sek./obr.8. Zgarniamy kopystką i
powtarzamy 3 sek./obr.8. Przekładamy do miseczki za pomocą
kopystki. Naczynie płuczemy. Filety z dorsza opruszamy solą i
pieprzem. Do miseczki z ziołami dodajemy 2 łyżeczki
musztardy, 1 łyżeczę miodu, 1 łyżeczkę masła, skórkę otartą z
cytryny (ok. 1/4). Mieszamy do powstania masy. Masą
smarujemy filety i zwijamy w roladki. Powstałe roladki zawijamy
w folię aluminiową i wkładamy do przystawki do gotowania na
parze. Do naczynia miksującego wlewamy wodę. Gotujemy 25
min/100°C.

krewetki
w sosie
pomidorowym

lista
zakupów

20 min

2 łyżki oliwy z oliwek
50 g szalotki
Zioła: estragon, pietruszka
50 g koniaku
200 g wody
200 g białego wina
90 g koncentratu
pomidorowego
pieprz cayenne
sól
pieprz
450 g krewetek.

łatwe

4 porcje

Do naczynia miksującego włożyć szalotki i rozdrobnić 3 sek./
obr.6. Dolać oliwę i podsmażać 5 min/100°C/obr.3. Dodać zioła,
koniak, wodę, wino, koncentrat, szczyptę pieprzu, sól i pieprz.
Krewetki ułożyć na przystawce do gotowania na parze i gotować
12 min/100°C/obr.1. Po zakończeniu, zdjąć przystawkę a sos
zmiksować 30 sek./obr.7. Idealne z dzikim ryżem. Można
przyrządzać również z każdą rybą o zwartej konsystencji.

faszerowana
cukinia

lista
zakupów
200 g pomidorów
150 g marchewki
20 g oliwy
2 ząbki czosnku
70 gramów cebuli
100 gramów parmezanu
4 cukinie, po ok 250 g każda
100 gramów kaszy jaglanej
1 garść posikanej natki
pietruszki lub innych ulubionych ziół

60 min
2 porcje
łatwe

Cukinie przekroić wzdłuż na pół, wydrążyć łyżeczką, zachować
miąższ. Do naczynia miksującego włożyć ser, rozdrobnić 15
sek./obr.10. Przełożyć do innego naczynia. Do naczynia
miksującego włożyć cebulę, czosnek, rozdrobnić 5 sek./obr. 5.
Kopystką zgarnąć na dno naczynia, dodać oliwę i dusić 2 min/
100°C/obr.1. Dodać marchew pomidory i miąższ z cukinii,
rozdrobnić 5 sek/obr.5. Dodać sól, pieprz. Do koszyczka wsypać
kaszę, umieścić w naczyniu z farszem i gotować całość 15 min/
100°C/obr.1. Kaszę przełożyć z koszyczka do naczynia i
wymieszać 10 sek. Odstawić na 10 min do ostygnięcia.
Rozgrzać piekarnik do 200 stopni. Do farszu dodać natkę lub
zioła, połowę startego sera i wymieszać kopystka. Cukinie
osolić, nałożyć farsz i posypać pozostałym serem.Piec ok. 30
minut.

pasztet

lista
zakupów
200 g mięsa wołowego,
200 g mięsa drobiowego,
200 g mięsa wieprzowego,
np.łopatka, podgardle, noga
lub golonka wieprzowa
100 g wątróbki, lub/i
serduszek drobiowych
3 jajka
2 marchewki
2 pietruszki
cebula (duża)
100 g selera
2 suche bułki

5 godz.
4 porcje
łatwe

Mięso wkładamy do naczynia miksującego zalewamy wodą,
gotujemy ok. 3 godziny/90°C/obr.1. W międzyczasie
dodajemy 2 marchewki, 2 pietruszki, dużą cebulę, kawałek
selera a na koniec suche bułki żeby namiękły wywarem.
Wyłączyć i zostawić do wystygnięcia. Po wystygnięciu wszystko
włożyć do naczynia, dodać 2 łyżeczki kostki rosołowej (najlepiej
przygotowanej samodzielnie), 3 jajka. Całość zmielić obroty 4-5
na gładką masę. Całość można doprawić dodając np. suszoną
śliwkę, grzybka suszonego lub koncentrat pomidorowy). Piec w
temperaturze 180°C czas 60 minut.

chleb
pszenny

lista
zakupów

60 min

czarnuszka do posypania
chleba
1 łyżeczka soli
20 g oliwy z oliwek
250 g mąki pszennej
chlebowej typ 750
200 g mąki pszennej typ 650
7 g suchych drożdży
1 łyżeczka cukru
300 g wody
1 czubata łyżeczka nasion
kminku

łatwe

4 porcje

Do naczynia miksującego wlać wodę, wsypać drożdże i cukier.
Podgrzać 3 min/40°C/obr.2. Dodać resztę składników.
Wyrobić 3 min . Ciasto przełożyć do innego naczynia i odstawić
w ciepłe miejsce do wyrośnięcia na ok.1 godzinę.
Ciasto przełożyć do formy o wymiarach 26 x 12 x 8 cm,
wytłuszczonej i obsypanej płatkami owsianymi. Wygładzić dłonią
zwilżoną wodą. Odstawić ponownie do wyrośnięcia. Chleb
naciąć w dowolny sposób, posmarować wodą i posypać
czarnuszką, poczekać az podrośnie. Piec ok. 50 min w temp.
180°C. Po wyjęciu wierzch chleba posmarować wodą.

sernik

lista
zakupów

100 min
12 porcji
łatwe

MASA SEROWA
5 kropli aromatu rumowego
1 skórka cytryny, otarta,
4 jaja
600 g mleka
100 g oleju
słonecznikowego lub
rzepakowego
2 opakowania budyniu
waniliowego bez cukru
300 g cukru
1000 g sera twarogowego,
chudego lub półtłustego
100-150 g rodzynek,
CIASTO
2 łyżeczki proszku
do pieczenia
1 cukier waniliowy
2 jaja
130 g masła lub margaryny
130 g cukru
330 g mąki

Nagrzać piekarnik do 200
stopni. Formę (średnica 2830) wysmarować margaryną i
posypać bułką tartą. Wszystkie
składniki ciasta wkładamy do
naczynia miksującego i
mieszamy 1 min/obr.5. Ciasto
wykładamy na spód blachy i jej
brzegi. Spód wkładamy na 15
minut do piekarnika.
Do naczynia dodajemy
wszyskie składniki masy
serowej OPRÓCZ SERA i mieszamy 1 min/obr.4. Dodajemy
ser i mieszamy 1 min/obr.4.
Masę przelewamy do wyłożonej
ciastem blachy.
Pieczemy 60 minut.
Po 30 minutach obserwujemy
ciasto. Jak tylko się zarumieni
przykrywamy folią aluminiową,
aby się nie przypalił z wierzchu.

lista
zakupów

fondant
czekoladowy

Cukier puder, do posypania
owoce do ozdobienia
lody waniliowe
foremki do pieczenia
Masa czekoladowa:
100 g gorzkiej czekolady
70%
50 g masła, (plus dodatkowa
porcja do wysmarowania
foremek)
2 jajka
70 g cukru
1 czubate łyżki mąki
pszennej

30 min
łatwe

Piekarnik nagrzać do 200°C. Cztery foremki wysmarować
masłem. Czekoladę rozdrobnić 10 sek./obr.10. Zgarnąć kopystką
ze ścianek. Dodać masło, gotować 3 min/80°C/obr.3. Do
naczynia dodać jajka, cukier i wymieszać 30 sek./obr.3. Dodać
mąkę, wymieszać na gładką masę - 15 sek./obr.3. Masę wyłożyć
do foremek wysmarowanych wcześniej masłem. Wstawić do
piekarnika i piec około 8 min . Podawać posypane cukrem
pudrem z lodami i owocami.

życzymy
smacznego!

