
Multi Cooker  12-in-1

Receptár 



https://www.mediashop.tv/DE/power-xl-Multi Cooker-12-in-1/

UPOZORNENIE:
1 šálka zodpovedá šálke s kapacitou približne 240 ml!

1 ČL = 1 čajová lyžička, 1 PL = 1 polievková lyžica. 

HU: Természetvédelmi okokból a recepteket az alábbi 
linken tudja letölteni

CZ: Z důvodu ochrany životního prostředí naleznete 
recepty online ke stažení na adrese

SK: Z dôvodu ochrany životného prostredia sú recepty 
online a môžete si ich stiahnuť na

RO: Dun motive de protecție a mediului, rețetele le 
puteți descărca de pe internet de la adresa
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450 g makarónov

2 šálky strúhaného syra čedar

950 ml šľahačky

2 PL masla

1. Vložte vnútorný hrniec do základne. Vložte všetky 
ingrediencie do hrnca a premiešajte. Vnútorný hrniec 
prikryte skleneným vekom.

2. Otočte otočným ovládačom a zvoľte nastavenie (Pomalé 
varenie) (90 ° C, 4 hodiny). Proces varenia spustíte 
stlačením tlačidla štart.

3. Ihneď ako je časovač na 0, stlačte tlačidlo (Zrušiť).

4. Ak je to žiaduce, posypte ďalším syrom a strúhankou, 
odstráňte sklenené veko a umiestnite horúce vzduchové 
viečko na zariadenie. Otočte otočný ovládač do polohy 
Air Fry (fritovanie horúcim vzduchom). Stlačte tlačidlo 
teploty a nastavte teplotu pečenia na 200 ° C. Stlačte 
tlačidlo časovača a nastavte čas pečenia na 3 . Proces 
varenia spustíte stlačením tlačidla štart. Fritujte horúcim 
vzduchom, až povrch bude zlatistý (1–2 min.).

Mac & Cheese
8 – 10 porcií



Príprava Prísady  

5



Príprava Prísady  

6

1. Vložte vnútorný hrniec do základne. Vajcia vložíme do 
vnútorného hrnca a zalejeme vodou. Vnútorný hrniec 
prikryte skleneným vekom. 

2. Otočte otočným ovládačom a zvoľte nastavenie Steam 
(Varenie na pare) (100° C). Stlačte tlačidlo časovača a 
nastavte čas pečenia na 20 min . Proces varenia spustíte 
stlačením tlačidla štart.

3. Akonáhle sú vajíčka uvarené natvrdo, stlačte tlačidlo 
zrušiť. Vyberte vajíčka z vnútorného hrnca a ochlaďte ich 
v ľadovom kúpeli, kým nie sú dostatočne chladné, aby 
ich bolo možné spracovať. Vajcia ošúpeme a rozpolíme. 
Vyberte vaječné žĺtky a dajte do misy.

4. Do miešacej nádoby pridajte majonézu, ocot, horúcu 
omáčku, horčicu a soľ a premiešajte.

5. Nalejte zmes do vrecka na pečenie a naplňte ju do stredu 
polovíc vajec. 

6. Pred podávaním ozdobte paprikou. 

12 vajec

1/³ šálky majonézy

1 ČL bieleho octu

¼ ČL ostrej omáčky

2 ČL dijonskej horčice

¼ ČL soli

Paprika na ozdobenie 

Pikantné plnené vajíčka
12 porcií
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1. Vajcia a mlieko rozšľaháme v miske. Potom za stáleho 
miešania pridajte múku.

2. Vložte vnútorný hrniec do základne.

3. Vložte kúsky zemiakov do vnútorného hrnca. Kúsky 
zemiakov pokryjeme vaječnou zmesou, šunkou, cibuľou, 
na kocky nakrájanú papriku, špenát, syr čedar a ochutíme 
soľou a korením.

4. Otočte otočný ovládač do polohy Bake (Pečenie). Stlačte 
tlačidlo teploty a nastavte teplotu varenia na 121 ° C. 
Stlačte tlačidlo časovača a nastavte čas varenia na 60 
minút. . Proces varenia spustíte stlačením tlačidla štart.

5. Hneď ako bude časovač zapnutý na 0, stlačte tlačidlo 
Zrušiť. Na zariadenie položte veko horúceho vzduchu. 
Otočte otočný ovládač do polohy Air Fry (fritovanie 
horúcim vzduchom). Stlačte tlačidlo časovača a nastavte 
čas pečenia na 20 min . Stlačte tlačidlo teploty a nastavte 
ho na 149 ° C. Proces varenia spustíte stlačením tlačidla 
štart.

25 vajec

¾ šálky mlieka

2 PL múky

680 g kúskov zemiakov

170 g šunky nakrájanej na 
kocky

1 cibuľa, nakrájaná na kocky

½ červenej papriky, nakrájanej 
na kocky

½ zelenej papriky, nakrájanej 
na kocky

150g Baby špenátu

1 ½ šálky strúhaného syra 
čedar

½ ČL morskej soli

½ ČL mletého čierneho korenia

Zemiaková frittata 
12 porcií
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1. Vložte vnútorný hrniec do základne. 

2. Otočte otočným ovládačom na nastavenie Sauté 
(restovanie) (177°C, 35 min). Proces varenia spustíte 
stlačením tlačidla štart.

3. Do vnútorného hrnca dáme olivový olej a rozpálime ho.

4. Hovädzie mäso nakrájané na prúžky ochutíme korením 
fajita. Pridajte hovädzie prúžky a restujte, kým nezhnednú.

5. Stlačte tlačidlo Zrušiť. Otáčajte otočným ovládačom 
a zvoľte nastavenie Rice (ryža) (45 min. doba varenia). 
Proces varenia spustíte stlačením tlačidla štart.

6. Papriky, salsu, hovädzí vývar a ryžu vložíme do vnútorného 
hrnca s opečeným mäsom. Premiešame. Vnútorný hrniec 
prikryte skleneným vekom.

7. Keď je jedlo hotové, stlačte tlačidlo Cancel a ihneď 
pridajte syr, ešte kým je ryža horúca. Vnútorný hrniec 
prikryte skleneným vekom.

8. Keď sa syr rozpustí, nalejte zmes na tortilly a zabaľte do 
burrita. Ozdobte kyslou smotanou a koriandrom.

3 PL olivového oleja

450 g hovädzích prúžkov

1 balenie korenia fajita po 30 g

400 g papriky nakrájanej na 
prúžky

0,5 l čerstvej salsy

3  šálky hovädzieho vývaru

1 ½ šálky bielej ryže

2 šálky strúhaného syra čedar

8 tortíl Ø 20 cm

Kyslá smotana

Koriander, nasekaný 

Hovädzie burritos  
8-10 porcií
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1. Múku vysypte do misky.

2. Zmiešajte v miske vajce a mlieko.

3. Strúhanku dajte do oddelenej misky.

4. Každý kurací strips prevaľkajte najprv v múke, potom vo 
vaječnej zmesi a nakoniec v strúhanke. 

5. Na zariadenie položte veko horúceho vzduchu. Umiestnite 
grilovaciu platňu do vnútorného hrnca.

6. Otočte otočný ovládač do polohy Air Fry (fritovanie 
horúcim vzduchom). Stlačte tlačidlo teploty a nastavte 
teplotu pečenia na 200 ° C. Stlačte tlačidlo časovača a 
nastavte čas pečenia na 17 minút. . Proces varenia spustíte 
stlačením tlačidla štart. Prístroj 3 min. predhrejte, potom 
otvorte veko.

7. Kuracie prúžky položte na grilovaciu platňu.

8. Kuracie prúžky v polovici pečenia obráťte.

½ šálky múky

3 veľké vajcia

60 ml mlieka

1 šálka hrubej strúhanky 

8 kuracích stripsov

1 ČL morskej soli

½ ČL mletého čierneho korenia

1 ČL olivového oleja

120 g medovej horčice na 
servírovanie 

Pečené kuracie 
stripsy 

4 porcie
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1. Vložte kuracie prsia do uzatvárateľného plastového 
vrecúška a vrecúško tesne uzatvorte.

2. Vložte vnútorný hrniec do základne. Vnútorný hrniec 
naplňte do troch štvrtín teplou vodou.

3. Otočte otočný ovládač do polohy Sous Vide. Stlačte 
tlačidlo teploty a nastavte teplotu varenia na 66 ° C. 
Stlačte tlačidlo časovača a nastavte čas varenia na 60 
minút. . Proces varenia spustíte stlačením tlačidla štart.

4. Keď zariadenie pípnutím oznámi, že bola dosiahnutá 
teplota, pridajte vrecúška do vody.

5. Hneď ako bude časovač zapnutý na 0, stlačte tlačidlo 
Zrušiť. Kuracie prsia opatrne vyberte z vody a osušte 
papierovými utierkami. Vyprázdnite vodu z vnútorného 
hrnca a vysušte vnútorný hrniec.

6. Vložte vnútorný hrniec do základne. Otočte otočným 
ovládačom na nastavenie Sauté (restovanie) (177°C, 
35 min). Proces varenia spustíte stlačením otočného 
ovládača.

7. Kuracie prsia vložíme do vnútorného hrnca a opekáme 
1 minútu z každej strany. Keď je kura opečené, stlačte 
tlačidlo Cancel.

8. Dajte prísady na zálievku do misky a zamiešajte ich.
9. Do zálievky pridajte miešanú listovú zeleninu, vajíčka, 

cibuľu, slaninu, nivu a cherry paradajky.
10. Kuracie mäso nakrájame na pásiky a podávame na šaláte.

2 vopred okorenené kuracie 
prsia

Zálievka

¼ šálky extra panenského 
olivového oleja

2 PL červeného vínneho octu

1 ČL cukru

¼ ČL morskej soli

¼ ČL cesnakového prášku

¼ ČL cibuľového prášku

____________

1 l miešanej listovej zeleniny

2 vajíčka uvarené na tvrdo na 
kocky

½ červenej cibule, na kocky

4 prúžky slaniny, nakrájané

¼ šálky syru s modrou plesňou

½ šálky cherry paradajok, 
polených

Hydinový šalát cobb. 
2 porcie

Varenie vo vákuu
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1. Vložte vnútorný hrniec do základne. Bravčové pliecko 
vložte do vnútorného hrnca a zalejte grilovacou omáčkou, 
bourbon whisky a javorovým sirupom.

2. Otočte otočným ovládačom a zvoľte nastavenie (Pomalé 
varenie) (90°C). Stlačte tlačidlo časovača a nastavte čas 
varenia na 8 hod . Proces varenia spustíte stlačením 
tlačidla štart.

3. Keď je časovač na 0, stlačte tlačidlo Cancel. Bravčové 
pliecko pred podávaním natrhajte. Podávajte s tacos 
alebo Mac & Cheese. 

bravčové pliecko vykostené 
cca 1,3 kg

1 šálka grilovacej omáčky (BBQ 
omáčka)

¼ šálky bourbon whisky

¼ šálky javorového sirupu

Bravčová javorová 
pečienka
8 porcií 
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1. 2 krajce chleba potrite na jednej strane s maslom.

2. Položte sendviče maslovou stranou nadol na krájaciu 
dosku.

3. Na každý krajec chleba pridajte po vrstvách švajčiarsky 
syr, morčacie mäso, kapustový šalát a dressing. Navrch 
položte krajce chleba bez masla.

4. Na zariadenie položte veko horúceho vzduchu. 
Umiestnite grilovaciu platňu do vnútorného hrnca.

5. Otočte otočný ovládač do polohy Air Fry (fritovanie 
horúcim vzduchom). Stlačte tlačidlo teploty a nastavte 
teplotu varenia na 154 ° C. Stlačte tlačidlo časovača a 
nastavte čas pečenia na 12 minút. . Proces varenia spustíte 
stlačením tlačidla štart. Prístroj 3 min. predhrejte, potom 
otvorte veko.

6. Sendviče položte na grilovaciu platňu.

7. V polovici doby pečenia sendviče otočte.

8. Pred podávaním sendviče rozkrojte na polovicu. 

2 PL nesoleného masla

4 krajce ražného toastového 
chleba

8 plátkov švajčiarskeho syra

8 plátkov opečených 
morčacích pŕs, bez kože

4 PL kapustového šalátu

2 PL francúzskeho dresingu 
alebo koktailovej omáčky

Reubenov sendvič s 
morčacím mäsom 

2 porcie
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1. Vložte nakrájané kusy kuraťa do misky a polejte ich 
cmarom. Kuracie kúsky marinujte cez noc v cmare v 
chladničke.

2. Vložte vnútorný hrniec do základne. Do vnútorného hrnca 
nalejte toľko oleja, aby bol naplnený do jednej tretiny.

3. Otočte otočným ovládačom na nastavenie Roast(pečenie) 
(191°C, 45 min). Proces varenia spustíte stlačením 
otočného ovládača.

4. V oddelenej miske zmiešajte múku, cesnakový prášok, 
cibuľový prášok, kajenské korenie a papriku.

5. Vyberte kúsky kuracieho mäsa z misky a sceďte 
prebytočný cmar. Kura povaľkajte v zmesi múky a potom 
pečte na oleji.

6. Podávasjte s Mac & Cheese.

8 kusov kurčaťa

1 l cmaru

1 l a 2 šálky repkového alebo 
rastlinného oleja

3 šálky múky

1 PL cesnakového prášku

1 PL cibuľového prášku

¼ ČL mletého kajenského 
korenia

1 PL papriky 

Farmárske
pečené kurča

8 porcií 
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1. Na zariadenie položte veko horúceho vzduchu. 
Umiestnite grilovaciu platňu do vnútorného hrnca.

2. Otočte otočný ovládač do polohy Air Fry (fritovanie 
horúcim vzduchom). Stlačte tlačidlo teploty a nastavte 
teplotu pečenia na 200 ° C. Stlačte tlačidlo časovača a 
nastavte čas pečenia na 25 minút. . Proces varenia spustíte 
stlačením tlačidla štart. Prístroj 3 min. predhrejte, potom 
otvorte veko.

3. Kuracie krídelká položte na grilovaciu platňu.

4. Po uplynutí polovice doby pečenia kuracie krídelká 
obráťte.

5. Kuracie krídelká vyberte a zalejte omáčkou Buffalo.

6. Kuracie krídelká vložte späť do košíka.

7. Otočte otočný ovládač do polohy Air Fry (fritovanie 
horúcim vzduchom). Stlačte tlačidlo teploty a nastavte 
teplotu varenia na 200°C. Stlačte tlačidlo časovača a 
nastavte čas pečenia na 8 minút. . Proces varenia spustíte 
stlačením tlačidla štart. 

30 surových kuracích krídeliek

1 šálka omáčky Buffalo

Horúce krídelká 
5 porcií
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Morčací koláč 
8 porcií

1. Vložte vnútorný hrniec do základne. Do vnútorného hrnca 
vložte morčacie mäso, mrkvu, zeler, hrášok, zemiaky, 
perličkovú cibuľu a polievku. Vnútorný hrniec prikryte 
skleneným vekom.

2. Otočte otočný ovládač do polohy Simmer (Dusenie) (96° 
C). Stlačte tlačidlo časovača a nastavte čas pečenia na 20 
min . Proces varenia spustíte stlačením tlačidla štart.

3. Keď je časovač na 0, stlačte tlačidlo Cancel. Guláš vo 
vnútornom hrnci prikryte lístkovým cestom. Lístkové cesto 
potrieme rozšľahaným vajíčkom.

4. Na zariadenie položte veko horúceho vzduchu. Otočte 
otočný ovládač do polohy Air Fry (fritovanie horúcim 
vzduchom). Stlačte tlačidlo časovača a nastavte čas 
pečenia na 35 min . Stlačte tlačidlo teploty a nastavte 
teplotu varenia na 163°C. Stlačte tlačidlo Start. Fritujte na 
horúcom vzduchu, dokým povrch nebude zlatistý (35-45 
min).

5. Podávajte teplé. 

1 stredne veľké morčacie prsia, 
uvarené a nakrájané na veľké 
kúsky

2 šálky olúpanej a tenké plátky 
nakrájanej mrkvy

1 šálka jemne nasekaného 
zeleru

350 g mrazeného hrášku

900 g červených baby 
zemiakov, rozpolených

2 šálky perličkovej cibule

850 ml krémovej kuracej 
polievky

2 balíčky lístkového cesta

Vajíčko na potretie (1 
rozšľahané vajíčko s 1 lyžicou 
vody alebo mlieka) 
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1. Krevety položte na papierové utierky.

2. Kokosové vločky a strúhanku zmiešajte na papieri na 
pečenie.

3. Na druhom papieri na pečenie premiešajte múku a 
kukuričný škrob.

4. Bielka dajte do šálky.

5. Krevety po jednom ponárajte do múčnej zmesi, potom 
do bielka a nakoniec do kokosovej zmesi. Opakujte, kým 
nie sú obalené všetky krevety.

6. Na zariadenie položte veko horúceho vzduchu. 
Umiestnite grilovaciu platňu do vnútorného hrnca.

7. Otočte otočný ovládač do polohy Air Fry (fritovanie 
horúcim vzduchom). Stlačte tlačidlo teploty a nastavte 
teplotu varenia na 160°C. Stlačte tlačidlo časovača a 
nastavte čas pečenia na 15 min . Proces varenia spustíte 
stlačením tlačidla štart. Prístroj 3 min. predhrejte, potom 
otvorte veko.

8. Krevety položte na grilovaciu platňu a uistite sa, že nie sú 
príliš blízko seba a že sa neprekrývajú.

9. V polovici doby pečenia krevety obráťte. 

18 veľkých kreviet, olúpaných 
a zbavených vnútorností 
(pripravené na varenie)

1 1/4 šálky nesladeného 
nesladených kokosových 
vločiek

1 1/2 šálky strúhanky

170 g múky

1 PL kukuričného škrobu

½ šálky vaječného bielka, 
surového

Krevety na kokose
5 porcií 
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Dusený losos
2 porcie 

2 fi lety z lososa po 140 g

1 jarná cibuľka, jemne 
nasekaná

½ ČL mletého čierneho korenia

1 ČL papriky

½ citróna nakrájaného na tenké 
plátky

1 vetvička kôpru

2 jarné cibuľky, nasekané

½ šálky bieleho vína

½ šálky vody

1 PL sójovej omáčky 

1. Vložte vnútorný hrniec do základne. Umiestnite grilovaciu 
platňu do vnútorného hrnca. Lososa položte na grilovaciu 
platňu a posypte jarnou cibuľkou, čiernym korením a 
paprikou.

2. Na lososa položte kolieska citrónu, kôpor a jarnú cibuľku.

3. Pridajte víno, vodu a sójovú omáčku. Vnútorný hrniec 
prikryte skleneným vekom.

4. Otočte otočným ovládačom a zvoľte nastavenie Steam 
(Varenie na pare) (100° C). Stlačte tlačidlo časovača a 
nastavte čas pečenia na 10 min . Proces varenia spustíte 
stlačením tlačidla štart.

5. Hneď ako bude časovač na 0, stlačte tlačidlo Cancel. 
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1. V hrnci na miernom ohni zmiešajte všetky ingrediencie 
okrem lososa, soli a čierneho korenia.

2. Zmes priveďte k varu a potom duste 15 minút za stáleho 
miešania a nechajte variť.

3. Každé fi lé z lososa potrieme olivovým olejom a ochutíme 
soľou a korením.

4. Na zariadenie položte veko horúceho vzduchu. 
Umiestnite grilovaciu platňu do vnútorného hrnca.

5. Otočte otočný ovládač do polohy Air Fry (fritovanie 
horúcim vzduchom). Stlačte tlačidlo teploty a nastavte 
teplotu varenia na 160°C. Stlačte tlačidlo časovača a 
nastavte čas pečenia na 12 minút. . Proces varenia spustíte 
stlačením tlačidla štart. Prístroj 3 min. predhrejte, potom 
otvorte veko.

6. Položte lososa na grilovaciu platňu.

7. Hneď ako je proces varenia dokončený, lososa potrite 
omáčkou.

8. Položte lososa späť na grilovaciu platňu. Otočte otočný 
ovládač do polohy Air Fry (fritovanie horúcim vzduchom). 
Stlačte tlačidlo teploty a nastavte teplotu varenia na 
188°C. Stlačte tlačidlo časovača a nastavte čas pečenia na 
4 min. . Proces varenia spustíte stlačením tlačidla štart.

9. Servírujte s omáčkou a nasekanými jarnými cibuľkami. 

¾ šálky medu

1/3 šálky sladkej sójovej 
omáčky

2 PL hnedého cukru

¼ šálky pomarančového džúsu

2 PL citrónovej šťavy

2 PL červeného vínneho octu

2 ČL olivového oleja

2 strúčiky cesnaku

1 jarná cibuľka, jemne 
nasekaná

2 fi lety z lososa po 125 g 

Soľ a mleté čierne korenie na 
dochutenie 

Pečený losos na 
mede  

2 porcie 
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1. V miske zmiešajte sušenú srirachu a kukuričný škrob.

2. Krevety rozvaľkáme v zmesi s kukuričným škrobom. 
Obalené krevety zľahka pokvapkáme olejom. 

3. Na zariadenie položte veko horúceho vzduchu. 
Umiestnite grilovaciu platňu do vnútorného hrnca.

4. Otočte otočný ovládač do polohy Air Fry (fritovanie 
horúcim vzduchom). Stlačte tlačidlo teploty a nastavte 
teplotu pečenia na 200 ° C. Stlačte tlačidlo časovača a 
nastavte čas pečenia na 16 min. . Proces varenia spustíte 
stlačením tlačidla štart. Prístroj 3 min. predhrejte, potom 
otvorte veko. 

5. Krevety položte v jednej vrstve na grilovaciu platňu.

6. Obráťte krevety po 8 minútach.

7. Kým sa krevety varia, zmiešajte majonézu a sladkú chilli 
omáčku.

8. Krevety podávajte na ľadovom šaláte a s omáčkou na 
namáčanie.

¼ ČL sušeného prášku Sriracha

1 šálka kukuričného škrobu

900 g (= cca 21-25 ks.) kreviet 
olúpaných a zbavených 
vnútorností (pripravené na 
varenie)

¼ šálky sladkej chili omáčky

¼ šálky majonézy

Ľadový šalát na servírovanie

Bang Bang krevety 
6 porcií
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1. Vložte vnútorný hrniec do základne. Vnútorný hrniec 
naplňte do troch štvrtín vodou.

2. Otočte otočný ovládač do polohy Simmer (dusenie). 
Stlačte tlačidlo teploty a nastavte teplotu varenia na 99 ° 
C. Stlačte tlačidlo časovača a nastavte čas pečenia na 20 
min . Proces varenia spustíte stlačením tlačidla štart. Vodu 
priveďte k varu a potom pridajte špagety.

3. Akonáhle sú špagety hotové, špagety scedíme. Špagety 
odložte nabok, vyčistite vnútorný hrniec a vložte ho späť 
do základne.

4. Otočte otočným ovládačom na nastavenie Sauté 
(restovanie) (177°C, 35 min). Proces varenia spustíte 
stlačením otočného ovládača.

5. Do vnútorného hrnca dáme olivový olej a rozpálime ho.
6. Pridajte cesnak a restujte, kým mierne nezhnedne.
7. Pridajte paradajky, chilli vločky, soľ, oregano, bazalku 

a mušle. Vnútorný hrniec prikryte skleneným vekom. 
Priveďte do varu a potom stlačte tlačidlo Zrušiť.

8. Otočte otočný ovládač do polohy Simmer (Dusenie) (96° 
C). Stlačte tlačidlo časovača a nastavte čas pečenia na 10 
min . Proces varenia spustíte stlačením tlačidla štart.

9. Hneď ako bude časovač zapnutý na 0, stlačte tlačidlo 
Zrušiť. Vyhoďte všetky mušle, ktoré sa neotvorili. Špagety 
zalejeme „venušinými“ mušľami a posypeme chilli 
vločkami. 

400 g špagety

2 PL olivového oleja

6 strúčikov cesnaku, 
nakrájaných na tenké plátky

1 plechovka pyré z paradajok 
(800 g)

¼ ČL čili vločiek

1 ČL soli

¼ ČL sušeného oregana

¼ šálky listov bazalky, 
nasekaných

900 „venušiných“ mušlí, 
očistených 

Marinara z mušlí 
4 porcie 

TIP!
Mušle pred vložením do 
vnútorného hrnca opláchnite 
studenou vodou. Odstráňte všetky 
nečistoty prichytené na škrupinách 
mušlí a zlikvidujte všetky otvorené 
alebo zlomené škrupiny. Odstráňte 
všetky pramene podobné vlasom 
visiace z mušlí.
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1. Vložte vnútorný hrniec do základne.

2. Otočte otočným ovládačom na nastavenie Sauté 
(restovanie) (177°C, 35 min). Stlačte tlačidlo Start.

3. Roštenku ochutíme soľou a korením. Pridáme roštenku do 
hrnca.

4. Pridajte olivový olej a mäso opečte zo všetkých strán.

5. Stlačte tlačidlo Zrušiť. Pridajte cibuľu, zeler, cesnak, 
bobkový list, paradajkový pretlak, tymian, zemiaky a 
mrkvu, víno a hovädzí vývar.

6. Otočte otočný ovládač do polohy Simmer (dusenie). 
Stlačte tlačidlo teploty a nastavte teplotu varenia na 99 ° 
C. Stlačte tlačidlo časovača a nastavte čas pečenia na 90 
min. . Proces varenia spustíte stlačením tlačidla štart.

7. Keď je roštenka jemná a rozpadáva sa, stlačte tlačidlo 
Zrušiť a vyberte ju. 

1,5 kg pliecka

2 ČL morskej soli

1 ČL mletého čierneho korenia

1 PL olivového oleja

1 stredná cibuľa, nasekaná

1 stonka zeleru, nakrájaná na 
drobno

1 ČL nasekaného cesnaku

1 bobkový list

1 PL paradajkového pretlaku

4 vetvičky tymianu

4 stredné (červené) zemiaky, na 
štvrtiny

10 baby karotiek, olúpaných

½ šálky červeného vína

2 šálky hovädzieho vývaru 

Roštenka
4 porcie 



Príprava Prísady  

32

1. Prísady maslovej zmesi zmiešame v miske a dáme 
bokom.

2. Filety ochutíme soľou a korením.

3. Vložte vnútorný hrniec do základne. Umiestnite 
grilovaciu platňu do vnútorného hrnca.

4. Otočte otočný ovládač do polohy Air Fry (fritovanie 
horúcim vzduchom). Stlačte tlačidlo teploty a 
nastavte teplotu pečenia na 260°C. Stlačte tlačidlo 
časovača a nastavte čas pečenia na 30 min. . Proces 
varenia spustíte stlačením tlačidla štart. Prístroj 10 
min. predhrejte.

5. Vložte fi lety prudko osmažte z každej strany až do 
dosiahnutia želaného stupňa opečenia.*

6. Ihneď ako sú steaky opečené, stlačte tlačidlo Zrušiť. 
Podávame s 1 lyžicou maslovej zmesi na každom 
fi lé. 

*Teploty varenia
Rare (krvavé): 54° C
Medium Rare (ružové): 57° C
Stredné: 60° C
Well done (prepečené): 71° C 

Maslová zmes

125 g masla

3 PL syru s modrou plesňou

1 ČL dijonskej horčice

½ ČL mletého čierneho korenia

½ jarná cibuľka, jemne 
nasekaná

Hovädzie fi lé

4 hovädzie rezne po 170 g

1 ČL morskej soli

½ ČL mletého čierneho korenia

¼ šálky olivového oleja 

Hovädzie fi lé
4 porcie 
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1. Dajte do misky cibuľový prášok, cesnakový prášok, 
koriander soľ, čierne korenie a zmiešajte. Rebierka 
potrieme korením a potrieme ½ šálky grilovacej omáčky.

2. Vložte vnútorný hrniec do základne. Pridajte vodu a vložte 
rebierka do vnútorného hrnca. Vnútorný hrniec prikryte 
skleneným vekom.

3. Otočte otočným ovládačom a zvoľte nastavenie (Pomalé 
varenie) (90°C). Stlačte tlačidlo časovača a nastavte čas 
varenia na 8 hod . Proces varenia spustíte stlačením 
tlačidla štart.

4. Hneď ako bude časovač zapnutý na 0, stlačte tlačidlo 
Zrušiť. Vyberte rebierka a potrite ich grilovacou omáčkou.

Voliteľné:  Po upečení nechajte grilovaciu omáčku 
skaramelizovať nasadením teplovzdušného veka na 
spotrebič, predhriatím spotrebiča na 205 °C pomocou 
nastavenia Air Fry, položte rebierka v jednej vrstve na 
hliníkovú fóliu na pečenie a pečte na oboch stranách 
na horúcom vzduchu, kým nie sú pekne opečené (asi 5 
min. na stranu).

½ ČL cibuľového prášku

½ ČL cesnakového prášku

¼ ČL mletej rasce

¼ ČL mletého koriandra

½ ČL morskej soli

½ ČL mletého čierneho korenia

malé rebierka, rozpolené

1 šálka grilovacej omáčky, 
oddelene

2 šálky vody 

Grilované rebierka 
4 porcie
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1. V miske zmiešame cesnakový prášok, cibuľový prášok, 
zázvorový prášok a omáčku sriracha a rebierka potrieme 
zmesou korenia.

2. Vložte vnútorný hrniec do základne.

3. Otočte otočným ovládačom na nastavenie Sauté 
(restovanie) (177°C, 35 min). Proces varenia spustíte 
stlačením tlačidla štart.

4. Rebrá vložíme do vnútorného hrnca a opečieme zo 
všetkých strán.

5. Stlačte tlačidlo Zrušiť. Dajte prísady na omáčku do misky a 
zamiešajte. Vložte omáčku do vnútorného hrnca a prikryte 
vnútorný hrniec skleneným vekom.

6. Otočte otočný ovládač do polohy Simmer (dusenie). 
Stlačte tlačidlo teploty a nastavte teplotu varenia na 99 
° C. Stlačte tlačidlo časovača a nastavte čas varenia na 2 
hodiny . Proces varenia spustíte stlačením tlačidla štart.

7. Hneď ako bude časovač zapnutý na 0, stlačte tlačidlo 
Zrušiť. Vyberte rebrá a podávajte na ryži.

1 ČL cesnakového prášku

1 ČL cibuľového prášku

1 ČL zázvorového prášku

1 PL omáčky Sriracha

12 rebierok

Omáčka

1 plechovka koly

1 ½ šálky kečupu

2 ČL worčestrovej omáčky

2 PL sirupu

Krátke rebierka
12 porcií 
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1. Vložte všetky prísady do uzatvárateľného 
plastového vrecka a vrecko uzatvorte.

2. Vložte vnútorný hrniec do základne.
3. Vnútorný hrniec naplňte do troch štvrtín teplou vodou. 
4. Otočte otočný ovládač do polohy Sous Vide. 

Stlačte tlačidlo teploty a nastavte teplotu varenia 
na požadované podmienky. *Stlačte tlačidlo 
časovača a nastavte dobu varenia na 60 minút. . 
Proces varenia spustíte stlačením tlačidla štart.

5. Hneď ako bude časovač zapnutý na 0, stlačte 
tlačidlo Zrušiť. Vrecúška opatrne vyberte z vody, 
vyberte steaky a osušte papierovými utierkami.

6. Vnútorný hrniec očistite a osušte. Vložte 
vnútorný hrniec do základne.

7. Otočte otočným ovládačom na nastavenie 
Sauté (restovanie) (177°C, 35 min). Proces 
varenia spustíte stlačením tlačidla štart.

8. Steaky vložte do vnútorného hrnca a varte 2 
min. na stranu.

9. Akonáhle sú steaky opečené, stlačte tlačidlo Zrušiť.
*Teploty varenia
Rare (krvavé): 54° C
Medium Rare (ružové): 57° C
Stredné: 60° C
Well done (prepečené): 71° C

Sous Vide Newyorský pásikavý 
steak po 225g

2 strúčiky cesnaku

2 vetvičky rozmarínu

½ ČL morskej soli

¼ ČL mletého čierneho korenia

1 PL olivového oleja

Sous Vide Newyorský 
pásikavý steak
2 porcie  

Sous Vide 
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1. Vložte vnútorný hrniec do základne.
2. Otočte otočným ovládačom na nastavenie Sauté 

(restovanie) (177°C, 35 min). Proces varenia spustíte 
stlačením tlačidla štart.

3. Pridajte olivový olej, cibuľu a cesnak a restujte, kým 
nezhnednú.

4. Stlačte tlačidlo Zrušiť. Pridajte zvyšné prísady do 
paradajkovej omáčky.

5. Otočte otočný ovládač do polohy Simmer (dusenie). 
Stlačte tlačidlo teploty a nastavte teplotu varenia na 93 
°C. Stlačte tlačidlo časovača a nastavte čas varenia na 60 
minút. . Proces varenia spustíte stlačením tlačidla štart.

6. Kým sa omáčka varí, dajte do veľkej misy všetky 
ingrediencie na fašírky, s výnimkou mozzarelly, dobre 
premiešajte.

7. Zo zmesi vytvarujte 16 guličiek a do každej fašírky pridajte 
1 kocku mozzarelly.

8. Ihneď ako časovač dosiahne 0, dajte mäsové guľky do 
vriacej omáčky. Stlačte tlačidlo Zrušiť. Vnútorný hrniec 
prikryte skleneným vekom.

9. Otočte otočný ovládač do polohy Simmer (Dusenie). 
Stlačte tlačidlo teploty a nastavte teplotu varenia na 93 
°C. Stlačte tlačidlo časovača a nastavte čas varenia na 60 
minút. . Proces varenia spustíte stlačením tlačidla štart.

10. Hneď ako bude časovač zapnutý na 0, stlačte tlačidlo 
Zrušiť. Podávame na horúcich špagetách. 

Paradajková omáčka
3 PL olivového oleja
1 malá cibuľa, nakrájaná na jemno
3 strúčiky cesnaku, najemno 
nasekané
2 plechovky nakrájaných 
paradajok s hmotnosťou 800 g
1 ČL cukru
½ ČL morskej soli
½ ČL mletého čierneho korenia
1 bobkový list
¼ šálky nasekaného petržlenu
10 listov bazalky, nasekaných

Karbonátky
900 g hovädzieho mletého mäsa
½ šálky najemno nasekanej cibule
2 strúčiky cesnaku, najemno 
nasekané
½ ČL soli
¼ ČL mletého čierneho korenia
3 vajcia
½ šálky strúhanky
¼ šálky strúhaného parmezánu
¼ šálky nasekaného petržlenu
¼ šálky mlieka
400 g varené špagety
220 g syru mozzarella, 
nakrájaného na 16 kociek 

Plnené mäsové 
guľky

8 porcií
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1. Vložte vnútorný hrniec do základne. Vnútorný hrniec 
naplňte do jednej tretiny repkovým olejom alebo 
rastlinným olejom.

2. Otočte otočným ovládačom na nastavenie Roast(pečenie) 
(190°C, 45 min). Proces varenia spustíte stlačením tlačidla 
štart.

3. Vnútorný hrniec naplňte do jednej tretiny repkovým 
olejom alebo rastlinným olejom.

4. Akonáhle je všetko cesto vypražené, stlačte tlačidlo 
Cancel. Cesto opatrne položte na plech vystlaný 
papierovými utierkami, aby sa nasiakol prebytočný olej.

5. Cesto pokvapkáme karamelovou omáčkou a potom cesto 
poprášime práškovým cukrom.

1 l a 2 šálky repkového alebo 
rastlinného oleja

450 g cesta na pizzu, 
nakrájaného na 18 kúskov

½ šálky karamelovej omáčky

Práškový cukor 

Zeppole (tal.vyprážané 
guľôčky z cesta)

6 porcií
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1. Cesto rozvinieme a nakrájame na štyri trojuholníky.

2. Na špičku každého trojuholníka rozotrieme asi 1 čajovú 
lyžičku čokoládového lieskovo -orieškového krému, 
pričom okolo okrajov necháme asi 1 cm voľný.

3. Každý trojuholník stočte do rolky od najširšieho konca po 
špičku. Rolky opatrne ohnite do tvaru polmesiaca.

4. Na zariadenie položte veko horúceho vzduchu. 
Umiestnite grilovaciu platňu do vnútorného hrnca.

5. Otočte otočný ovládač do polohy Air Fry (fritovanie 
horúcim vzduchom). Stlačte tlačidlo teploty a nastavte 
teplotu varenia na 160°C. Stlačte tlačidlo časovača a 
nastavte čas pečenia na 11 min . Proces varenia spustíte 
stlačením tlačidla štart. Prístroj 3 min. predhrejte, potom 
otvorte veko.

6. Rožky položte na grilovaciu platňu.

7. Hneď ako bude časovač zapnutý na 0, stlačte tlačidlo 
Zrušiť. 

1 balenie lístkového cesta

8 ČL čokoládového 
orieškového krému

Croissant s čokoládovo-
orieškovou plnkou

4 porcie 
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Francúzske toastové 
rolky 

4 porcie

115 g smotanového syru

Kôra ½ pomaranča

2 PL, plus ½ šálky cukru, 
oddelene

12 krajcov bieleho chleba

500 g jahodového džemu

2 šálky repkového oleja

2 PL škorice

Šľahačka, k servírovaniu

Jahody na servírovanie 

1. Smotanový syr, pomarančovú kôru a 2 lyžice cukru 
zmiešajte v miske na krémovú plnku.

2. Krajce chleba položte na krájaciu dosku a pomocou 
valčeka ich rozvaľkajte.

3. Na každý krajec chleba natrieme 1 polievkovú lyžicu 
krémovej plnky.

4. Na krémový smotanový syr rozotrieme jahodový džem. 

5. Naplnený chlieb zvinieme do rolky.

6. Vložte vnútorný hrniec do základne.

7. Do vnútorného hrnca nalejte repkový olej.

8. Otočte otočným ovládačom na nastavenie Fry (Fritovanie) 
(190°C, 45 min) ). Proces varenia spustíte stlačením 
tlačidla štart.

9. Na tanieri zmiešajte škoricu s ½ šálky cukru.

10. Rolky fritujte vo vnútornom hrnci, kým nie sú do 
zlatohneda. Po dopečení vyberte každú rolku z oleja a 
položte na tanier prikrytý kuchynskou utierkou, aby sa 
prebytočný olej absorboval.

11. Ihneď ako sú všetky rolky vysmažené, stlačte tlačidlo 
Cancel. Pred podávaním rolky povaľkajte v škoricovo-
cukrovej zmesi a podávajte so šľahačkou a jahodami.
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1. Lístkové cesto nakrájajte na štyri časti.

2. Každý štvorec naplňte 2 PL broskyňového džemu. Zložte 
štvorce na trojuholníky a okraje pritlačte k sebe vidličkou, 
aby sa spojili.

3. Na zariadenie položte veko horúceho vzduchu. 
Umiestnite grilovaciu platňu do vnútorného hrnca.

4. Otočte otočným ovládačom na nastavenie Air Fry 
(Fritzovanie na horúcom vzduchu). Stlačte tlačidlo teploty 
a nastavte teplotu varenia na 160°C. Stlačte tlačidlo 
časovača a nastavte čas pečenia na 15 min . Proces 
varenia spustíte stlačením tlačidla štart. Prístroj 3 min. 
predhrejte, potom otvorte veko.

5. Taštičky upoukladáme na grilovaciu platňu.

6. V polovici varenia taštičky obrátime.

7. Potom taštičky vyberieme a posypeme cukrom. 

1 balenie lístkového cesta

8 PL broskyňového džemu

1 PL cukru 

Broskyňové taštičky 
4 porcie



Multi Cooker  12-in-1
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