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Каші
Страви з круп готуються за допомогою 

програми Каша. Якщо мультиварка відклю-
чилась раніше, страва готова. Щоб страва 
готувалась довше та була більш розвариста, 
додайте трохи більше води.

Рис / Гречка 
Крупа – 2 чашки
Вода – 4-5 чашок
Сіль за смаком
Підготуйте крупу (рис промийте до про-

зорої води, гречка підготовки не потребує).
Покладіть в каструлю крупу. Налийте бу-

льон або воду. Додайте сіль. Виберіть про-
граму Каша. Натисніть кнопку Старт.

Рис з куркою
Курка бедро, філе – 200г
Рис – 180г
Цибуля, морква – по 100г кожен
Олія – 50мл
Вода – 250мл
Сіль, спеції 
Рис промийте до прозорої води. Курку 

промийте та наріжте кубиками по 2-2,5см, 
моркву натріть на крупній терці, цибулю на-
шинкуйте соломкою. Всі інгредієнти покла-
діть в каструлю, додайте воду, олію, сіль, 
спеції. Перемішайте. Розрівняйте лопаткою. 
Закрийте кришку. Виберіть програму Каша. 
Встановіть час 35хв. Натисніть кнопку Старт.

Рис південний
Курка філе – 370г 
Рис шліфований – 260г
Морква – 200г
Помідори – 140г
Болгарський перець – 100г
Олія – 100мл
Горошок зелений консервований – 50г
Вода – 330мл
Сіль, спеції за смаком
Рис промийте до прозорої води. Куряче 

філе промийте, наріжте кубиками по 1см. 

Помідори, перець наріжте соломкою 
0,5х3см. Моркву натріть на крупній тер-
ці. Злийте рідину з горошка, Покладіть в 
каструлю всі інгредієнти та розрівняйте. 
Додайте олію, сіль, спеції. Налийте воду. 
Закрийте кришку. Виберіть програму Каша. 
Встановіть час 45хв. Натисніть кнопку Старт.

Рис з морепродуктами
Морський коктейль заморожений – 300г
Рис шліфований – 200г
Олія оливкова – 30мл
Вода – 370мл
Сіль, спеції за смаком
Морепродукти розморозьте, одкиньте 

на дуршлаг, дайте стікти. Рис промийте до 
прозорої води. Покладіть в каструлю всі ін-
гредієнти. Налийте воду. Додайте сіль, спе-
ції. Перемішайте. Закрийте кришку. Виберіть 
програму Каша. Натисніть кнопку Старт.

Рисовий гарнір
Рис – 200г
Морква – 130г
Цибуля ріпчата – 50г
Оливки – 50г
Олія оливкова – 40мл
Часник – 5г
Вода – 270мл
Сіль, спеції за смаком
Рис промийте до прозорої води. Моркву, 

часник натріть на крупній терці, цибулю на-
ріжте мілкими кубиками. Оливки розріжте 
навпіл. Покладіть в каструлю всі інгредієнти, 
налийте олію, додайте сіль, спеції. Налийте 
воду. Розрівняйте лопаткою. Закрийте криш-
ку. Виберіть програму Каша. Натисніть Старт.

Рис з кукурудзою та яблуками
Рис шліфований – 200г
Яблука – 200г
Кукурудза консервована – 200г
Вода – 340мл
Сіль, цукор за смаком
Рис промийте до прозорої води. 

Кукурудзу одкиньте на дуршлаг. Яблука 
почистіть, видаліть сердцевину та насін-
ня, наріжте мілкими кубиками. Покладіть в 
каструлю всі інгредієнти, додайте сіль, цу-
кор. Налийте воду. Перемішайте. Закрийте 

Для кращого смаку 
пропорції і час дещо 

змінюйте. Чашка 120мл.
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кришку. Виберіть програму Каша. Натисніть 
кнопку Старт.

Гречка з грибами
Гречка – 2ч
Бульон - 7ч
Масло вершкове – 100г
Гриби – 400г
Сіль, сметана за смаком
Покладіть в каструлю розтоплене масло, 

гриби. Перемішайте. Додайте гречку, залий-
те бульоном, посоліть. Виберіть програму 
Каша. Натисніть кнопку Старт. Готову страву 
перемішайте та подавайте зі сметаною.

Молочні страви

Молочна каша, суп, вермішель тощо 
готуються за допомогою програми 

Молочна страва, в якій молочне вариться, 
але не збігає.

Каша молочна вівсяна
Крупа геркулес – 150г
Молоко (2,5%) – 750мл
Масло вершкове – 20г
Сіль, цукор за смаком
Покладіть крупу в каструлю, налийте мо-

локо, покладіть вершкове масло, сіль, цукор. 
Перемішайте. Закрийте кришку. Виберіть 
програму Молочна страва. Встановіть час 
20хв. Натисніть кнопку Старт. В кашу можна 
додати сухофрукти.

Каша молочна гречана
Гречка (ядриця) – 150г
Молоко (2,5%) – 500мл (свіже або 

пряжене)
Масло вершкове – 20г
Сіль, цукор за смаком
Промийте крупу до прозорої води. 

Покладіть крупу в каструлю, налийте моло-
ко, покладіть вершкове масло, сіль, цукор. 
Перемішайте. Закрийте кришку. Виберіть 
програму Молочна страва. Натисніть кнопку 
Старт. 

Каша молочна гарбузова
Гарбуз – 500г
Рис – 150г
Молоко 2,5% - 300мл
Вода – 150мл
Масло вершкове – 50г
Цукор, сіль 
Почистіть гарбуз від шкірки, наріжте 

кубиками, покладіть в каструлю, додайте 
воду, покладіть масло. Виберіть програму 
Запікання. Втановіть час 25 хв. Натисніть 
кнопку Старт. По закінченні програми від-
крийте кришку, додайте промитий рис, мо-
локо, цукор, сіль. Перемішайте. Закрийте 
кришку. Виберіть програму Молочна страва. 
Натисніть кнопку Старт.

Каша молочна кукурудзяна
Крупа кукурудзяна – 150г
Молоко 2,5% - 750мл
Масло вершкове – 40г
Цукор, сіль 
Крупу перемеліть до стану борошна, по-

кладіть в каструлю, додайте молоко, масло, 
цукор, сіль. Перемішайте. Закрийте криш-
ку. Виберіть програму Молочна страва. 
Натисніть кнопку Старт.

Каша молочна рисова
Рис – 180г
Молоко 2,5% - 750мл
Масло вершкове – 50г
Цукор, сіль 
Рис промийте до прозорої води, покла-

діть в каструлю, додайте молоко, масло, 
цукор, сіль. Перемішайте. Закрийте криш-
ку. Виберіть програму Молочна страва. 
Натисніть кнопку Старт.

Каша молочна ячнева
Крупа ячнева – 100г
Молоко (2,5%) – 650мл
Масло вершкове – 20г
Сіль, цукор за смаком
Промийте крупу до прозорої води. 
Покладіть крупу в каструлю, налийте мо-

локо, покладіть вершкове масло, сіль, цукор.
 Перемішайте. Закрийте кришку. 
Виберіть програму Молочна страва. 

Натисніть кнопку Старт
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 Супи

Перші страви готують за допомогою про-
грами Суп. Щоб суп не витікав через 

клапан, рівень рідини має бути нижче мак-
симальної відмітки. При закипанні знімайте 
білкову піну. 

Борщ
Яловичина (філе) – 100г
Капуста білокачанна – 150г
Картопля – 80г
Буряк – 80г
Морква — 80 г 
Цибуля ріпчата — 50 г 
Томатна паста – 50г
Часник — 5 г 
Сіль, спеції за смаком
М’ясо промийте, наріжте разом з цибу-

лею, буряком, морквою, капустою та карто-
плею соломкою 0,5х3см. Часник подрібніть 
ножем. Покладіть всі інгредієнти в каструлю. 
Додайте воду, томатну пасту, сіль, спеції. 
Перемішайте. Закрийте кришку. Виберіть 
програму Суп. Натисніть кнопку Старт. 

Солянка збірна
Яловичина (філе) – 80г
Свинина (філе) 80г
Курка копчена – 80г
Картопля – 100г
Морква – 50г
Цибуля ріпчата – 50г
Огірки солоні – 80г
Огірковий розсол – 100мл
Томатна паста – 50г
Сіль, спеції
М’ясо та курку промийте, наріжте разом з 

картоплею кубиками по 2см, моркву, огірки 
та цибулю – кубиками по 0,8-1см. Моркву, 
цибулю, огірки та томатну пасту покладіть 
в каструлю. Виберіть програму Смаження. 
Натисніть кнопку Старт. Смажте 10хв при 
відкритій кришці, помішуючи, потім додайте 

огірковий розсол, закрийте кришку та готуй-
те до закінчення програми. Потім покладіть 
в каструлю інші інгредієнти, залийте водою, 
додайте, сіль, спеції. Перемішайте. Закрийте 
кришку. Виберіть програму Суп. Натисніть 
кнопку Старт.

Суп фруктово-вершковий
Ананаси консервовані – 80г
Яблука, персики, полуниця, банани, 

манго – по 80г кожен
Полуничний сироп – 40мл
Грецькі горіхи – 50г
Вершки 5% - 100мл
Фрукти та ягоди наріжте кубиками по 

1см, горіхи подрібніть ножем. Всі інгреді-
єнти покладіть в каструлю, додайте верш-
ки, сироп, воду за потребою. Перемішайте. 
Закрийте кришку. Виберіть програму Суп. 
Встановіть час 20 хв. Натисніть кнопку Старт.

Суп гороховий з копченими 
реберцями

Реберця свинячі копчені – 300г
Горох калібрований сушений – 1 чашка
Картопля – 100г
Морква – 80г
Цибуля ріпчата – 80г
Сіль, спеції
Горох замочіть з вечора. Картоплю на-

ріжте кубиками по 1-1,5см, моркву з цибу-
лею – кубиками по 0,5-0,8см. Реберця про-
мийте та відділіть одне від одного, розрубіть 
навпіл. З гороха злийте воду та покладіть в 
каструлю. Налийте воду. Виберіть програму 
Суп. Встановіть час 2 год. Натисніть кнопку 
Старт. По закінченні програми відкрийте 
кришку, додайте інші інгредієнти, долий-
те воду, додайте сіль, спеції. Перемішайте. 
Закрийте кришку. Виберіть програму Суп. 
Натисніть кнопку Старт. 

Суп з беконом
Бекон варено-копчений – 150г
Картопля – 100г
Морква – 60г
Цибуля ріпчата – 60г
Зелень свіжа
Сіль, спеції
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Бекон наріжте кубиками по 1см. 
Картоплю наріжте кубиками по 1,5см, мор-
кву з цибулею – кубиками по 0,5см, зелень 
подрібніть ножем. Всі інгредієнти покладіть в 
каструлю, залийте водою, додайте сіль, спе-
ції. Перемішайте. Закрийте кришку. Виберіть 
програму Суп. Натисніть кнопку Старт.

Суп сирний
Курка (філе) – 250г
Сир плавлений – 30г
Рис шліфований – 300г
Картопля – 100г
Морква – 80г
Вершки 10% - 50мл
Сіль, спеції
Рис промийте до прозорої води. Курку 

промийте, наріжте кубикми по 1,5см, кар-
топлю та моркву - кубиками по 1см. Сир 
натріть на крупній терці. Всі інгредієнти по-
кладіть в каструлю, залийте водою, додайте 
вершки, сіль, спеції. Перемішайте. Закрийте 
кришку. Виберіть програму Суп. Натисніть 
кнопку Старт. 

Суп часничний
Курка копчена (філе) – 300г
Часник – 6г
Яйця – 3шт
Вино біле сухе – 100мл
Томатна паста – 80г
Сіль, спеції
Курку промийте, наріжте соломкою 

0,5х3см, часник подрібніть ножем, яйця 
збийте до однорідної маси. Всі інгредієнти 
(крім яєць) покладіть в каструлю, залийте 
водою, додайте томатну пасту, вино, сіль, 
спеції. Перемішайте. Закрийте кришку. 
Виберіть програму Суп. Натисніть кнопку 
Старт. Коли програма закінчиться, відкрийте 
кришку та влийте, помішуючи, тонкою ців-
кою яйця. Закрийте кришку. Залиште в ре-
жимі підігрів на 10 хвилин.

Суп весняний
Індичка (філе) – 150г
Капуста кольорова – 100г
Капуста брокколі – 100г
Картопля – 100г
Сіль, спеції

Філе індички промийте, наріжте з кар-
топлею соломкою 1х4см, кольрову капусту 
та брокколі розділіть на суцвіття. Всі інгреді-
єнти покладіть в каструлю, залийте водою, 
додайте сіль, спеції. Перемішайте. Закрийте 
кришку. Виберіть програму Суп. Натисніть 
кнопку Старт. 

Суп з щуки
Щука (філе) – 250г
Картопля – 250г
Цибуля ріпчата – 100г
Часник – 6г
Масло вершкове – 20г
Сік лимонний – 20мл
Томатна паста – 80г
Сіль, спеції
Рибу (без шкіри та кісточок) промий-

те, наріжте кубиками по 2,5см, картоплю 
– кубиками по 1,5см, цибулю та часник по-
дрібніть ножем. Всі інгредієнти (крім лимон-
ного соку) покладіть в каструлю, залийте 
водою, додайте сіль, спеції, томатну пасту. 
Перемішайте. Закрийте кришку. Виберіть 
програму Суп. Натисніть кнопку Старт. В го-
товий суп додайте лимонний сік.

Суп молочний з тріскою 
Тріска (філе) – 200г
Картопля – 100г
Цибуля ріпчата – 100г
Морква – 100г
Молоко 2,5% - 350мл
Сіль, спеції
Рибу (без шкіри та кісточок) промийте, 

наріжте кубиками по 2см, картоплю – куби-
ками по 1,5см, моркву натріть на крупній 
терці, цибулю наріжте тонкою соломкою. 
Всі інгредієнти покладіть в каструлю, за-
лийте водою, додайте сіль, спеції, молоко. 
Перемішайте. Закрийте кришку. Виберіть 
програму Суп. Натисніть кнопку Старт. 
Готовий суп подавайте зі свіжою зеленню.

Суп рибний з вершками
Лосось (філе) – 300г
Картопля – 150г
Цибуля ріпчата – 80г
Морква – 80г
Вершки 10% - 300мл
Соєвий соус – 40мл
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Сіль, спеції
Рибу (без шкіри та кісточок) промийте, 

наріжте кубиками по 1,5см, картоплю, ци-
булю та моркву – кубиками по 1см. Всі інгре-
дієнти покладіть в каструлю, залийте водою, 
додайте сіль, спеції, вершки, соєвий соус. 
Перемішайте. Закрийте кришку. Виберіть 
програму Суп. Натисніть кнопку Старт. 
Готовий суп збийте блендером до однорід-
ної маси.

Суп з креветками та вершками
Креветки чищені – 300г
Картопля – 100г
Цибуля ріпчата – 80г
Кукурудза консервована – 80г
Часник – 4г
Масло вершкове – 15г
Вершки 15% - 200мл
Сіль, спеції
Креветки розморозьте, промийте. 

Картоплю наріжте кубиками по 1,5-2см, 
цибулю та часник подрібніть ножем, з ку-
курудзи злийте рідину. Всі інгредієнти (крім 
вершків) покладіть в каструлю, залийте 
водою, додайте сіль, спеції. Перемішайте. 
Закрийте кришку. Виберіть програму Суп. 
Натисніть кнопку Старт. В готовий суп до-
дайте вершки та перемішайте.

Суп гарбузовий
Гарбуз – 400г
Сік апельсиновий – 120мл
Вершки 33% - 300мл
Цибуля ріпчата – 120г
Горіхи кедрові – 100г
Базилик сушений – 10г
Сіль, спеції
Гарбуз почистіть від шкірки, наріжте 

кубиками по 0,5см, цибулю подрібніть но-
жем. Всі інгредієнти покладіть в каструлю, 
залийте водою, додайте вершки, сіль, спе-
ції. Перемішайте. Закрийте кришку. Виберіть 
програму Суп. Натисніть кнопку Старт. 

Суп-гуляш гострий
Яловичина (філе) – 200г
Картопля – 100г
Морква – 100г
Цибуля ріпчата – 100г
Помідори – 100г

Часник – 8г
Томатна паста – 100г
Цукіні – 100г
Перець чілі червоний (стручок) – 10г
Сіль, спеції
Яловичину промийте, наріжте разом з 

картоплею, помідорами та цукіні кубиками 
по 2-2,5см, моркву та цибулю – кубиками по 
1-1,5см, перець та часник подрібніть ножем. 
Всі інгредієнти покладіть в каструлю, залийте 
водою, додайте томатну пасту, сіль, спеції. 
Перемішайте. Закрийте кришку. Виберіть 
програму Суп. Натисніть кнопку Старт. 

Суп-лапша
Курка (філе) – 300г
Морква – 80г
Цибуля ріпчата – 80г
Лапша домашня – 70г
Зелень свіжа
Сіль, спеції
Курку промийте, наріжте разом з мор-

квою та цибулею кубиками по 1см, зелень 
подрібніть ножем. Всі інгредієнти (крім лап-
ші та зелені) покладіть в каструлю, залийте 
водою, додайте сіль, спеції. Перемішайте. 
Закрийте кришку. Виберіть програму Суп. 
Натисніть кнопку Старт. За 10хв до закінчен-
ня додайте лапшу та зелень. 

Суп-пюре з лосося
Лосось (філе) – 300г
Картопля – 180г
Морква – 100г
Цибуля ріпчата – 100г
Вершки 22% - 200мл
Сіль, спеції
Рибу (без шкірки та кісточок) промий-

те, наріжте разом з картоплею, цибулею та 
морквою кубиками по 2см. Всі інгредієнти 
(крім вершків) покладіть в каструлю, залий-
те водою, додайте сіль, спеції. Перемішайте. 
Закрийте кришку. Виберіть програму Суп. 
Натисніть кнопку Старт. Готовий суп пере-
лийте в іншу ємніть, додайте вершки, збийте 
блендером до однорідної маси. 

Суп-пюре з кальмарами та 
вершками

Кальмари (кільця) – 300г
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Картопля – 180г
Морква – 200г
Цибуля ріпчата – 150г
Вершки 33% - 200мл
Масло вершкове – 20г
Сіль, спеції
Кільця кальмарів розріжте на чотири ча-

стини, картоплю наріжте кубиками по 1см, 
моркву та цибулю – кубиками по 0,5см. Всі 
інгредієнти (крім вершків) покладіть в ка-
струлю, залийте водою, додайте сіль, спеції. 
Перемішайте. Закрийте кришку. Виберіть 
програму Суп. Натисніть кнопку Старт. Суп 
перелийте в іншу ємніть, додайте вершки, 
збийте блендером до однорідної маси.

Суп-пюре грибний
Шампіньони свіжі – 300г
Цибуля ріпчата – 100г
Вершки 22% - 200мл
Сіль, спеції
Гриби розріжте на чотири частини, ци-

булю наріжте кубиками по 0,5см. Всі ін-
гредієнти (крім вершків) покладіть в ка-
струлю, залийте водою, додайте сіль, спеції. 
Перемішайте. Закрийте кришку. Виберіть 
програму Суп. Натисніть кнопку Старт. Суп 
перелийте, додайте вершки, збийте бленде-
ром до однорідної маси.

Щі
Яловичина (суповий набір) – 250г
Капуста білокачанна – 180г
Картопля – 100г
Морква – 60г
Цибуля ріпчата – 60г
Часник – 3г
Сіль, спеції
Яловичину промийте, наріжте кусочками 

по 3см, капусту та цибулю наріжте тонкою 
соломкою, картоплю - соломкою 1х4,5см, 
моркву натріть на крупній терці, часник по-
дрібніть ножем. Всі інгредієнти покладіть в 
каструлю, залийте водою, додайте сіль, спе-
ції. Перемішайте. Закрийте кришку. Виберіть 
програму Суп. Натисніть кнопку Старт. При 
закіпанні зніміть білкову піну. Закрийте 
кришку та готуйте до закінчення.

Щі з чорносливом
Свинина – 250г

Капуста квашена– 100г
Картопля – 200г
Цибуля ріпчата – 100г
Чорнослив – 100г
Зелень свіжа
Сіль, спеції
М’ясо промийте, наріжте разом з карто-

плею соломкою 1х4см, чорнослив промийте 
та наріжте разом з цибулею тонкою солом-
кою. Всі інгредієнти покладіть в каструлю, 
залийте водою, додайте сіль, спеції, капусту. 
Перемішайте. Закрийте кришку. Виберіть 
програму Суп. Натисніть кнопку Старт. 
Подавати зі свіжою зеленню.

Уха з червоної риби
Лосось (філе) – 250г
Картопля – 200г
Цибуля ріпчата – 80г
Морква – 80г
Цукіні – 100г
Томатна паста – 50г
Сіль, спеції
Рибу (без кісточок) промийте, наріжте з 

цукіні кубиками по 2,5см, картоплю – куби-
ками по 1,5см, моркву – кубиками по 1см, 
цибулю подрібніть ножем. Всі інгредієнти по-
кладіть в каструлю, залийте водою, додайте 
сіль, спеції, томатну пасту. Перемішайте. 
Закрийте кришку. Виберіть програму Суп. 
Натисніть кнопку Старт. 

Хаш особливий
Баранина на кістці – 280г
Помідори – 140г
Морква – 100г
Цибуля ріпчата – 80г
Перець болгарський – 100г
Часник – 20г
Сіль, спеції
М’ясо промийте, нарубіть на шматочки 

по 70-80г, помідори, моркву, перець, ци-
булю наріжте кубиками по 2см, часник по-
дрібніть ножем. Всі інгредієнти покладіть в 
каструлю, залийте водою, додайте сіль, спе-
ції. Перемішайте. Закрийте кришку. Виберіть 
програму Суп. Натисніть Старт.
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Головні страви

Головна страва обіду зазвичай готується за 
допомогою програми Тушкування з вико-

ристанням програми Смаження або програ-
ми На пару у якості допоміжних.

Асорті м’ясне
Яловичина (філе) – 100г
Свинина (філе) – 100г
Курка (філе) – 100г
Картопля – 100г
Томатна паста – 100г
Олія – 40мл
Сіль, спеції
М’ясо та курку промийте, наріжте куби-

ками по 1,5-2см, картоплю - кубиками по 
2см. Всі інгредієнти покладіть в каструлю, 
додайте томатну пасту, олію, сіль, спеції. 
Перемішайте. Закрийте кришку. Виберіть 
програму Тушкування. Встановіть час 90хв. 
Натисніть кнопку Старт.

Буженина
Свинина, шейка – 700г
Олія оливкова – 30мл
Часник – 6г
Імбир молотий, кореандр, базилик – 1г 

кожен
Вода – 200мл
Сіль за смаком
М’ясо промийте. Змішайте оливкову 

олію, сіль, приправи. Натріть цією сумішшю 
м’ясо, зробіть ножем надрізи, нашпигуйте 
зубчиками часнику, залиште маринуватись 
в холодильнику протягом 4-8 годин. Потім 
покладіть в каструлю м’ясо. Закрийте криш-
ку. Виберіть програму Жарка. Натисніть кно-
пку Старт. Після закінчення програми залий-
те м’ясо водою. Закрийте кришку. 

Виберіть програму Холодець. Встановіть 
час 2год. Натисніть кнопку Старт. 

Гриби шампіньони в сметані
Шампіньони свіжі – 300г

Цибуля ріпчата – 100г
Сметана 15-20% - 200г
Сіль, спеції
Гриби розріжте на чотири частини, ци-

булю подрібніть ножем. Всі інгредієнти по-
кладіть в каструлю, додайте сметану, сіль, 
спеції. Перемішайте. Закрийте кришку. 
Виберіть програму Тушкування. Натисніть 
кнопку Старт.

Гриби лісові
Лисички – 100г
Опеньки – 100г
Білі гриби – 100г
Картопля – 150г
Цибуля ріпчата – 80г
Сир твердий – 80г
Сметана 15-20% - 300г
Олія – 20мл
Сіль, спеції
Картоплю наріжте кубиками по 2-2,5см, 

гриби – кубиками по 0,5см, сир натріть на 
крупній терці, цибулю подрібніть ножем. Всі 
інгредієнти покладіть в каструлю, додай-
те сметану, олію, сіль, спеції. Перемішайте. 
Закрийте кришку. Виберіть програму 
Тушкування. Натисніть кнопку Старт.

Картопля з беконом
Картопля – 400г
Бекон варено-копчений – 300г
Вода – 200мл
Сіль, спеції
Картоплю наріжте кубиками по 2,5см, 

бекон – кубиками по 1см. Всі інгредієнти по-
кладіть в каструлю, додайте воду, сіль, спе-
ції. Перемішайте. Закрийте кришку. Виберіть 
програму Тушкування. Натисніть кнопку 
Старт. 

Карась в сметані
Карась філе – 300г
Сметана 15-20% - 300г
Помідори – 120г
Кріп свіжий – 20г
Петрушка свіжа – 20г
Сіль, спеції
Філе риби промийте, наріжте разом з 

помідорами кубиками по 2,5см. Зелень по-
дрібніть ножем. Всі інгредієнти покладіть 
в каструлю, додайте сметану, сіль, спеції. 
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Перемішайте. Закрийте кришку. Виберіть 
програму Тушкування. Натисніть кнопку 
Старт.

Картопля відварена
Картопля  – 600г
Вода – 1л
Сіль, спеції 
Картоплю наріжте кубиками по 4-5см. 

Налийте в каструлю воду. Покладіть в 
каструлю картоплю, додайте сіль, спе-
ції. Закрийте кришку. Виберіть програму 
Тушкування. Натисніть кнопку Старт.

Кальмари в сметані
Кальмари кільця – 400г
Цибуля ріпчата – 150г
Морква – 100г
Сметана 15-20% - 400г
Кріп свіжий – 20г
Сіль, спеції
Цибулю нашинкуйте тонкою соломкою, 

моркву натріть на крупній терці, кріп по-
дрібніть ножем. Покладіть в каструлю кільця 
кальмара, зверху розподіліть інші інгредієн-
ти, додайте сметану, сіль, спеції. Закрийте 
кришку. Виберіть програму Тушкування. 
Натисніть кнопку Старт.

Ковбаски з овочами у вершках
Ковбаски мисливські – 200г
Квасоля біла консервавона – 100г
Морква – 60г
Перець болгарський – 100г
Помідори – 100г
Цибуля ріпчата – 60г
Кукурудза консервована – 60г
Горошок зелений консервований – 60г
Вершки 15-22% - 300мл
Часник – 10г
Сіль, спеції
З кукурудзи, квасолі та горошку злий-

те рідину. Ковбаски наріжте кусочками по 
1,5-2см, перець, помідори, моркву, цибулю 
- кубиками по 0,5-1см, часник подрібніть 
ножем. Всі інгредієнти покладіть в каструлю, 
додайте вершки, сіль, спеції. Перемішайте. 
Закрийте кришку. Виберіть програму 
Тушкування. Натисніть кнопку Старт. 

Кукурудза по-болгарськи
Кукурудза консервована – 200г
Помідори – 180г
Перець болгарський – 150г
Кабачки – 150г
Олія оливкова – 40мл
Сіль, спеції
Помідори, перець, кабачки наріжте куби-

ками по 1,5-2см.З кукурудзи злийте рідину. 
Всі інгредієнти покладіть в каструлю, додай-
те олію, сіль, спеції. Перемішайте. Закрийте 
кришку. Виберіть програму Тушкування. 
Натисніть кнопку Старт. 

Курка з сиром
Курка (голені) – 400г
Сир твердий – 100г
Сметана 15-20% - 200г
Аджика – 10г
Олія – 20мл
Сіль, спеції
Курку промийте. Аджику змішайте зі 

сметаною, сіллю та спеціями. В цій суміші 
маринуйте курку протягом 40-50хв. Сир 
натріть на крупній терці. Голені разом з 
маринадом покладіть в каструлю, додайте 
олію, посипте тертим сиром. Закрийте 
кришку. Виберіть програму Тушкування. 
Встановіть час 90хв. Встановіть температуру 
98°С. Натисніть кнопку Старт.

Курка з квашеною капустою
Курка (філе) – 200г
Капуста білокачанна – 350г
Цибуля ріпчата – 60г
Морква – 100г
Томатна паста – 100г
Вода – 200мл
Сіль, спеції
Курку промийте та наріжте соломкою 

0,5х3см, моркву натріть на крупній терці, 
цибулю нашинкуйте тонкою соломкою 
завширшки 1см. Покладіть в каструлю 
цибулю, моркву, додайте трохи олії. 
Виберіть програму Смаження. Встановіть 
час 10хв. Натисніть кнопку Старт. Смажте 
перемішуючи, з відкритою кришкою. По 
закунченні програми покладіть в каструлю 
філе, додайте воду, томатну пасту, сіль, 
спеції. Перемішайте. Покладіть зверху 
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капусту, посипте сіллю та спеціями. Закрийте 
кришку. Виберіть програму Тушкування. 
Встановіть час 90хв. Встановіть температуру 
98°С. Натисніть кнопку Старт.

Куряче рагу по-китайськи
Курка (філе) – 200г
Перець болгарський – 100г
Кабачок – 100г
Горошок зелений консервований – 50г
Помідори – 150г
Баклажани – 100г
Соус териякі – 30мл
Вода – 250мл
Сіль, спеції
Курку промийте та наріжте соломкою 

0,8х3см, перець, кабачок, помідори, 
баклажани - соломкою 1х4см. З горошку 
злийте рідину. Всі інгредієнти покладіть в 
каструлю, додайте воду, соус, сіль, спеції. 
Перемішайте. Закрийте кришку. Виберіть 
програму Тушкування. Встановіть час 90хв. 
Встановіть температуру 98°С. Натисніть 
кнопку Старт.

Курячі крильця мариновані
Курячі крильця – 400г
Помідори – 200г
Цибуля ріпчата – 100г
Часник – 8г
Соус териякі – 100мл
Аджика – 10г
Сіль, спеції
Крильця промийте. Часник подрібніть 

ножем. Аджику змішайте з соусом, додайте 
часник. Залийте цією сумішшю крильця, 
додайте сіль та спеції, перемішайте, залишіть 
маринуватись протягом 40хв. Помідори та 
цибулю наріжте кубиками по 1,5см. Цибулю, 
помідори, крильця разом з маринадом 
покладіть в каструлю, додайте соус, сіль, 
спеції, розрівняйте лопаткою. Закрийте 
кришку. Виберіть програму Тушкування. 
Встановіть час 1год 20хв. Встановіть 
температуру 98°С. Натисніть кнопку Старт.

Курячі шийки в сметані
Курячі шийки – 380г
Сметана 15-20% - 400г
Цибуля ріпчата – 150г
Вода – 200мл

Сіль, спеції
Шийки промийте, розріжте впоперек 

на три рівні частини, цибулю нашинкуйте 
соломкою 0,1х2,5см. Всі інгредієнти 
покладіть в каструлю, додайте сметану, 
воду, сіль, спеції. Перемішайте. Закрийте 
кришку. Виберіть програму Тушкування. 
Натисніть кнопку Старт. 

Курячі серця з овочами
Курячі серця – 200г
Шампіньони свіжі – 100г
Цибуля ріпчата – 100г
Перець болгарський – 100г
Квасоля червона консервована – 150г
Соус териякі – 100мл
Олія оливкова – 30мл
Вода – 150мл
Сіль, спеції
Серця промийте, розріжте вдовж на дві 

частини, шампіньони наріжте дольками, 
перець – кубиками по 1-1,5см, цибулю 
подрібніть ножем. З квасолі злийте рідину. 
Всі інгредієнти покладіть в каструлю, додайте 
соус, воду, олію, сіль, спеції. Перемішайте. 
Закрийте кришку. Виберіть програму 
Тушкування. Натисніть кнопку Старт. 

Куряча печінка у вершках
Куряча печінка – 200г
Рис шліфований – 200г
Цибуля ріпчата – 100г
Олія оливкова – 20мл
Вершки 22-33% - 150мл
Вода – 200мл
Сіль, спеції
Рис промийте до прозорої води. Печінку 

промийте та наріжте кубиками по 1-1,5см, 
цибулю подрібніть ножем. Всі інгредієнти 
покладіть в каструлю, додайте воду, вершки, 
олію, сіль, спеції. Перемішайте. Закрийте 
кришку. Виберіть програму Тушкування. 
Натисніть кнопку Старт.

Курячі шлунки з кукурудзою
Курячі шлунки – 500г
Морква – 100г
Цибуля ріпчата – 100г
Кукурудза консервована – 80г
Олія оливкова – 20мл
Вершки 10-15% - 230мл
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Сіль, спеції
Шлунки промийте, почистіть та наріжте 

соломкою 0,5х2,5см, моркву та цибулю 
– кубиками по 0,5см. З кукурудзи злийте 
рідину. Всі інгредієнти покладіть в каструлю, 
додайте вершки, олію, сіль, спеції. 
Перемішайте. Закрийте кришку. Виберіть 
програму Тушкування. Натисніть кнопку 
Старт.

Лечо
Помідори – 200г
Цибуля ріпчата – 200г
Перець болгарський – 200г
Морква – 100г
Цукіні – 100г
Томатна паста – 100г
Сіль, спеції
Овочі наріжте кубиками по 1см. Всі 

інгредієнти покладіть в каструлю, додайте 
томатну пасту, сіль, спеції. Перемішайте. 
Закрийте кришку. Виберіть програму 
Тушкування. Натисніть кнопку Старт.

М’ясо тушковане з сиром
Яловичина (філе) – 250г
Цибуля ріпчата – 80г
Сир твердий – 150г
Майонез 67% - 70г
Вода – 180мл
Сіль, спеції
М’ясо промийте, наріжте кубиками 

по 1-1,5см. Цибулю наріжте кубиками по 
0,5-1см, Сир натріть на крупній терці. Всі 
інгредієнти покладіть в каструлю, додайте 
воду, сіль, спеції. Перемішайте. Закрийте 
кришку. Виберіть програму Тушкування. 
Встановіть час 1год. 10хв. Встановіть 
температуру 98°С. Натисніть кнопку Старт.

М’ясо по-грецьки
Телятина (філе) – 380г
Морква – 100г
Цибуля ріпчата – 100г
Часник – 4г
Вино біле сухе – 240мл
Сіль, спеції
М’ясо промийте, наріжте кубиками по 

2-2,5см, цибулю та моркву наріжте кубиками 
по 1см, зубчики часнику розріжте навпіл. 
Покладіть в каструлю цибулю, моркву, 

додайте трохи олії. Виберіть програму 
Смаження. Встановіть час 10хв. Натисніть 
кнопку Старт. Смажте перемішуючи, з 
відкритою кришкою. По закінченні програми 
покладіть в каструлю інші інгредієнти, 
додайте вино, сіль, спеції. Перемішайте. 
Закрийте кришку. Виберіть програму 
Тушкування. Встановіть час 90хв. Встановіть 
температуру 98°С. Натисніть кнопку Старт.

Овочі з шинкою
Шинка – 200г
Квасоля стручкова свіжа – 100г
Перець болгарський – 200г
Помідори – 200г
Капуста білокачанна – 200г
Горошок зелений консервований – 60г
Томатна паста – 100г
Вода – 200мл
Сіль, спеції
З горошку злийте рідину. Шинку, перець, 

помідори, капусту наріжте кубиками 
по 2-2,5см, квасолю розріжте навпіл. 
Всі інгредієнти покладіть в каструлю, 
додайте воду, томатну пасту, сіль, спеції. 
Перемішайте. Закрийте кришку. Виберіть 
програму Тушкування. Натисніть кнопку 
Старт. 

Овочі в вершковому соусі
Гарбуз – 100г
Морква – 100г
Цибуля ріпчата – 120г
Квасоля біла консервована – 150г
Кукурудза консервована – 150г
Вершки 33% - 300мл
Вода – 100мл
Зелень свіжа
Сіль, спеції
Гарбуз почистіть від шкірки та наріжте 

кубиками по 0,5см, цибулю та моркву - 
напівкільцями, зелень подрібніть ножем.З 
квасолі та кукурудзи злийте рідину. Покладіть 
в каструлю цибулю, моркву, додайте 
трохи олії. Виберіть програму Смаження. 
Встановіть час 10хв. Натисніть кнопку Старт. 
Смажте перемішуючи, з відкритою кришкою. 
По закінченні програми покладіть в каструлю 
інші інгредієнти, додайте воду, вершки, сіль, 
спеції. Закрийте кришку. Виберіть програму 
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Тушкування. Встановіть час 2 год. Встановіть 
температуру 95°С. Натисніть кнопку Старт. 
Готову страву перемішайте.

Печеня з грибами
Яловичина (філе) – 400г
Шампіньони свіжі – 180г
Морква – 100г
Соєвий соус – 80мл
Вино біле сухе – 100мл
Імбир (корінь) – 30г
Олія – 40мл
Вода – 150мл
Сіль, спеції
М’ясо промийте, наріжте кубиками 

по 1-1,5см, моркву - кубиками по 1см, 
шимпіньони – дольками, імбир подрібніть 
ножем. Всі інгредієнти покладіть в каструлю, 
додайте воду, олію, вино, соус, сіль, спеції. 
Перемішайте. Закрийте кришку. Виберіть 
програму Тушкування. Встановіть час 1год 
20хв. Встановіть температуру 97°С. Натисніть 
кнопку Старт.

Перці фаршировані
Фарш – 200г
Рис відварений – 150г
Перець болгарський – 6шт
Вода – 200мл
Сіль, спеції
Фарш змішайте з відвареним рисом, 

додайте сіль, спеції. Перці почистіть від 
сердцевини, нафаршируйте та покладіть 
в каструлю щоб не витікав сік, налийте 
воду. Закрийте кришку. Виберіть програму 
Тушкування. Натисніть кнопку Старт. 

Рагу мисливське
Ковбаски мисливські – 350г
Морква – 100г
Перець болгарський – 100г
Помідори – 150г
Кабачок – 200г
Цибуля ріпчата – 100г
Квасоля стручкова свіжа – 100г
Вершки 15-22% - 150мл
Вода – 200мл
Сіль, спеції
Ковбаски наріжте кубиками по 1,5-

2см, перець, помідори, кабачок, моркву, 
цибулю - кубиками по 1см, квасолю 

розріжте навпіл. Покладіть в каструлю 
цибулю, моркву, додайте трохи олії. 
Виберіть програму Смаження. Встановіть 
час 10хв. Натисніть кнопку Старт. Смажте 
перемішуючи, з відкритою кришкою. По 
закінченні програми покладіть в каструлю 
інші інгредієнти, додайте воду, вершки, 
сіль, спеції. Перемішайте. Закрийте кришку. 
Виберіть програму Тушкування. Натисніть 
кнопку Старт. 

Свинина в фользі
Свинина (філе) – 250г
Гарбуз – 120г
Морква – 80г
Сельдерей стебло – 80г
Цибуля ріпчата – 80г
Перець болгарський – 80г
Сік апельсиновий – 70мл
Вода – 150мл
Сіль, спеції
М’ясо промийте, наріжте на шматочки по 

40-50г, гарбуз почистіть від шкірки та наріжте 
разом з морквою, сельдереєм, цибулею, 
перцем кубиками по 1см. Всі інгредієнти 
(крім води) покладіть на двошаровий лист 
фольги та полийте апельсиновим соком. 
Фольгу загорніть, залишивши невеликий 
отвір зверху. Налийте в каструлю воду та 
покладіть свинину з овочами в фользі. 
Закрийте кришку. Виберіть програму 
Тушкування. Встановіть час 2год. Встановіть 
температуру 97°С. Натисніть кнопку Старт.

Свинина в апельсиновому соусі
Свинина (філе) – 400г
Апельсини (м’якоть) – 100г
Курага – 100г
Мед – 30г
Вода – 150мл
Сіль, спеції
М’ясо промийте, наріжте кубиками по 

2см, апельсини – кубиками по 1,5-2см, 
курагу нашинкуйте тонкою соломкою. Всі 
інгредієнти покладіть в каструлю, додайте 
воду, сіль, спеції, мед. Перемішайте. 
Закрийте кришку. Виберіть програму 
Тушкування. Натисніть кнопку Старт. 

Свинина в пиві
Свинина (філе) – 500г
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Чорнослив – 100г
Цибуля ріпчата – 200г
Пиво живе – 150мл
Олія – 15мл
Сіль, спеції
М’ясо промийте, наріжте кубиками по 

2-2,5см, цибулю – кубиками по 1-1,5см, 
чорнослив розріжте навпіл. Всі інгредієнти 
покладіть в каструлю, додайте пиво, олію, 
сіль, спеції. Перемішайте. Закрийте кришку. 
Виберіть програму Тушкування. Натисніть 
кнопку Старт.

Свинина з квасолею
Свинина (філе) – 450г
Квасоля стручкова свіжа – 200г
Цибуля ріпчата – 100г
Олія оливкова – 60мл
Оцет – 60мл
Аджика – 7г
Кінза свіжа – 70г
Сіль, спеції
Квасолю замочіть з вечора, потім злийте 

воду. М’ясо промийте, наріжте кубиками по 
2-2,5см, цибулю, кінзу подрібніть ножем. 
Всі інгредієнти покладіть в каструлю, 
додайте олію, аджику, оцет, сіль, спеції. 
Перемішайте. Закрийте кришку. Виберіть 
програму Тушкування. Встановіть час 1год 20 
хв. Встановіть температуру 98°С. Натисніть 
кнопку Старт.

Свинина з рисовою лапшою
Свинина (філе) – 200г
Картопля – 100г
Цибуля ріпчата – 100г
Лапша рисова – 100г
Вершки 22% - 100мл
Вода – 400мл
Сіль, спеції
М’ясо промийте, наріжте разом з 

картоплею кубиками по 2-2,5см, цибулю 
подрібніть ножем, лапшу наламайте 
(довжина – 4-5см). Всі інгредієнти (крім 
лапші та вершків) покладіть в каструлю, 
додайте воду, сіль, спеції. Перемішайте. 
Закрийте кришку. Виберіть програму 
Тушкування. Встановіть час 1год 10 хв. 
Натисніть кнопку Старт. За 15хв до закінчення 
додайте лапшу та вершки, перемішайте. 

Закрийте кришку, готуйте до закінчення 
програми.

Свинина з картоплею
Свинина (філе) – 200г
Картопля – 100г
Помідори – 150г
Цибуля ріпчата – 50г
Морква – 100г
Горошок зелений консервований – 60г
Перець болгарський – 100г
Імбир (корінь) – 20г
Вода – 200мл
Сіль, спеції
З горошка злийте рідину. М’ясо промийте, 

наріжте кубиками по 1,5-2см, моркву 
натріть на крупній терці, картоплю наріжте 
дольками, цибулю, перець, помідори 
– кубиками по 1,5см, імбир почистіть та 
подрібніть ножем. Всі інгредієнти покладіть 
в каструлю, додайте воду, сіль, спеції. 
Перемішайте. Закрийте кришку. Виберіть 
програму Тушкування. Встановіть час 90хв. 
Натисніть кнопку Старт. 

Свинина по-селянські
Свинина (філе) – 200г
Картопля – 100г
Морква – 100г
Капуста білокачанна – 100г
Цибуля ріпчата – 100г
Сельдерей (корінь) – 60г
Кукурудза консервована – 60г
Цибуля-порей – 60г
Часник – 10г
Вода – 400мл
Сіль, спеції
М’ясо промийте та наріжте кубиками 

по 2см, картоплю, моркву, капусту, цибулю 
ріпчату, цибулю порей наріжте соломкою, 
часник подрібніть ножем. Покладіть 
в каструлю цибулю, моркву, додайте 
трохи олії. Виберіть програму Смаження. 
Встановіть час 10хв. Натисніть кнопку Старт. 
Смажте перемішуючи, з відкритою кришкою. 
По закінченні програми покладіть в каструлю 
інші інгредієнти, додайте воду, сіль, спеції. 
Перемішайте. Закрийте кришку. Виберіть 
програму Тушкування. Встановіть час 90хв. 
Натисніть кнопку Старт. 
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Свинина з квасолею та 
гарбузом

Свинина (філе) – 400г
Квасоля стручкова свіжа – 150г
Гарбуз – 150г
Вершки 22% - 150мл
Вода – 200мл
Сіль, спеції
Квасолю замочіть з вечора, злийте воду. 

Гарбуз почистіть, наріжте кубиками по 2см. 
М’ясо наріжте кубиками по 2см. Все (крім 
вершків) покладіть в каструлю, додайте 
квасолю, воду, сіль, спеції. Перемішайте. 
Закрийте кришку. Виберіть програму 
Тушкування. Встановіть час 2год. Встановіть 
температуру 97°С. Натисніть кнопку Старт.

За 20хв до закінчення додайте вершки та 
перемішайте. Закрийте кришку.

Свинина з ананасами
Свинина (філе) – 300г
Ананаси свіжі – 100г
Помідори – 280г
Майонез, сир твердий – по 100г
Сіль, спеції
М’ясо промийте, наріжте кубиками 

по 2-2,5см, помідори – кубиками по 2см, 
ананаси – кубиками по 1-1,5см, сир натріть 
на крупній терці. Всі інгредієнти покладіть 
в каструлю, додайте майонез, сіль, спеції. 
Перемішайте. Закрийте кришку. Виберіть 
програму Тушкування. Натисніть Старт. 

Свинина з овочами
Свинина (філе) – 200г
Перець, цибуля – по 100г
Помідори, кабачок – по 100г
Вода – 400мл
Сіль, спеції
М’ясо промийте, наріжте разом з 

перцем, помідорами, кабачком, цибулею 
кубиками по 2-2,5см. Всі інгредієнти 
покладіть в каструлю, додайте воду, сіль, 
спеції. Перемішайте. Закрийте кришку. 
Виберіть програму Тушкування. Натисніть 
кнопку Старт. 

Телятина з яблуками та 
чорносливом

Телятина (філе) – 380г

Яблука – 180г
Чорнослив – 60г
Коньяк – 80мл
Соус ткемалі – 100г
Соус териякі – 80мл
Олія оливкова – 20мл
Сіль, спеції
М’ясо промийте, наріжте кубиками 

по 2-2,5см. Яблука почистіть від шкірки 
та сердцевини, наріжте кубиками по 
1,5см, чорнослив розріжте навпіл. Всі 
інгредієнти (крім коньяку) покладіть в 
каструлю, додайте соуси, олію, сіль, спеції. 
Перемішайте. Закрийте кришку. Виберіть 
програму Тушкування. Встановіть час 1год 
45хв. Встановіть температуру 98°С. Натисніть 
кнопку Старт.

За 10хв до закінчення додайте коньяк.

Яловичина тушкована
Яловичина (філе) – 350г
Цибуля, морква – по 100г
Часник, перець стручковий – по 10г
Вино біле сухе – 300мл
Сіль, спеції
М’ясо промийте, наріжте кубиками 

по 1,5-2см. Цибулю та моркву наріжте 
кубиками по 0,5-1см, часник та перець 
подрібніть ножем. Всі інгредієнти покладіть 
в каструлю, додайте вино, сіль, спеції. 
Перемішайте. Закрийте кришку. Виберіть 
програму Тушкування. Встановіть час 1год 30 
хв. Встановіть температуру 97°С. Натисніть 
кнопку Старт.

Яловичина в сирному соусі
Яловичина (філе) – 300г
Цибуля ріпчата – 100г
Сир плавлений – 200г
Морква – 100г
Квасоля біла консервована – 100г
Вода – 200мл
Сіль, спеції
М’ясо промийте, наріжте кубиками по 

1см. Цибулю наріжте кубиками по 0,5см, 
моркву – кружочками товщиною по 0,2-
0,4см, з фасолі злийте рідину, Сир натріть 
на крупній терці. Всі інгредієнти покладіть 
в каструлю, додайте воду, сіль, спеції. 
Перемішайте. Закрийте кришку. Виберіть 
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програму Тушкування. Встановіть час 90хв. 
Натисніть кнопку Старт. 

Яловичина в соусі
Яловичина (філе) – 400г
Цибуля ріпчата – 60г
Морква – 60г
Помідори – 130г
Перець болгарський – 130г
Томатна паста – 100г
Вода – 300мл
Сіль, спеції
М’ясо промийте, наріжте кубиками по 

0,5-1см. Помідори, перець, моркву, цибулю 
наріжте кубиками по 0,5-1см. Всі інгредієнти 
покладіть в каструлю, додайте воду, томатну 
пасту, сіль, спеції. Перемішайте. Закрийте 
кришку. Виберіть програму Тушкування. 
Встановіть час 90хв. Натисніть кнопку Старт. 

Яловичина з лапшою
Яловичина (філе) – 300г
Лапша – 80г
Цибуля ріпчата – 150г
Морква, помідори –по 100г
Майонез 67% - 30г
Часник – 10г
Вода – 80мл
Сіль, спеції
М’ясо промийте, наріжте з помідорами, 

цибулею, морквою кубиками по 1см, часник 
подрібніть ножем. Всі інгредієнти (крім 
лапші) покладіть в каструлю, додайте воду, 
майонез, сіль, спеції. Перемішайте. Закрийте 
кришку. Виберіть програму Тушкування. 
Встановіть час 1год 10хв. Натисніть кнопку 
Старт. За 10 хвилин до закінчення додайте 
лапшу.

Холодець
Ніжки свинячі – 2шт (загальна вага 

орієнтовно 700г-1кг)
Окорочки курячі – 2шт або телятина 

– 500г
Цибуля ріпчата – 1шт велика
Морква – 1шт велика
Вода за потребою
Перець чорний – 5 горошин, лавровий 

лист – 2шт, часник 2-3 зубчика
Сіль за смаком

М’ясо, свинячі ніжки промийте. 
Моркву, цибулю почистіть. Покладіть в 
каструлю м’ясо, ніжки, моркву, цибулю, 
перець, лавровий лист. Налийте воду до 
максимальної відмітки. Закрийте кришку.

Виберіть програму Холодець. .
Через 8 годин відкрийте кришку, 

посоліть, закрийте кришку та готуйте до 
кінця програми. 

Коли приготування закінчиться, витягніть 
м’ясо. В бульон додайте декілька зубчиків 
подрібненого часнику, дайте охолонути та 
настоятись. 

Відділіть м’ясо від кісток, подрібніть. 
Бульон процедіть. Розкладіть м’ясо по 
глибоких тарілках, залийте бульоном. 
Поставте тарілки в холодильник, щоб 
застигло.

Холодець з качки
Ніжки свинячі – 2шт (загальна вага 

орієнтовно 700г-1кг)
Качка - третина
Цибуля ріпчата – 1шт велика
Морква – 1шт велика
Вода за потребою
Перець чорний – 5 горошин, лавровий 

лист – 2шт, часник 2-3 зубчика
Сіль за смаком
Качку залийте водою та залиште на 5 

годин щоб вимочувалась. Моркву, цибулю 
почистіть.

Покладіть в каструлю качку, ніжки. 
Налийте воду до максимальної відмітки. 
Закрийте кришку. Виберіть програму 
Холодець. Натисніть кнопку Старт. 

Через 8 годин відкрийте кришку, 
посоліть, додайте перець, лавровий 
лист, закрийте кришку та готуйте до кінця 
програми. 

По закінченні дайте охолонути, витягніть 
м’ясо, розберіть та розкладіть по глибоких 
тарілках. Моркву та часник наріжте тонкими 
пластинками та розкладіть по тарілках. 
Залийте бульоном. Поставте тарілки в 
холодне місце. Коли холодець застигне, 
подавайте до столу з гірчицею або хріном.
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Парові страви

Дієтичні страви можна приготувати за 
допомогою програми На пару.

Овочі на пару
Картопля – 150г
Перець болгарський – 120г
Квасоля стручкова – 100г
Броколі заморожена – 100г
Вода – 1,5л
Сіль, спеції за смаком
Перець очистіть від серцевини та насіння. 

Поріжте картоплю та перець кубиками. 
Налийте в каструлю воду. Встановіть 
пароварку. Покладіть в пароварку 
рівномірно інгредієнти. Посоліть, поперчіть. 
Закрийте кришку. Виберіть програму На 
пару. Натисніть кнопку Старт.

Голубці на пару
Свинина філе – 400г
Капуста білокачанна – 200г
Рис відварний – 120г
Цибуля ріпчата – 60г
Яйце – 1шт
Часник – 6г
Вода – 500мл
Сіль, спеції 
Капустяні листки потримайте у кип’ятку 

протягом 2-3 хвилин. М’ясо, цибулю, 
часник пропустіть через м’ясорубку, 
додайте відварений рис, сіль, спеціїї, 
яйце. Перемішайте. На кожен капустяний 
лист покладіть невелику порцію фаршу, 
щільно загорніть. Налийте в каструлю воду. 
Встановіть пароварку. Покладіть в пароварку 
голубці в один шар. Закрийте кришку. 
Виберіть програму На пару. Встановіть час 
40хв. Натисніть кнопку Старт.

Кукурудза в початках
Кукурудза в початках – 800г
Вода – 800мл
Сіль 

Початки натріть сіллю. Налийте в 
каструлю воду. Встановіть пароварку. 
Покладіть в пароварку початки. Закрийте 
кришку. Виберіть програму На пару. 
Встановіть час 1 година. Натисніть кнопку 
Старт.

Курячі крильця на пару
Крильця курячі – 400г
Картопля – 300г
Соус ткемалі – 10мл
Вода – 500мл
Сіль, спеції 
Крильця промийте, натріть сіллю, 

спеціями, залийте соусом та залиште 
маринуватись протягом 30 хвилин. 
Картоплю наріжте на чотири частини. 
Налийте в каструлю воду. Встановіть 
пароварку. Покладіть в пароварку крильця 
та картоплю. Закрийте кришку. Виберіть 
програму На пару. Встановіть час 40хв. 
Натисніть кнопку Старт.

Котлети курячі парові
Курка бедро філе – 400г
Яйце – 1шт
Цибуля ріпчата – 100г
Часник – 6г
Вода – 500мл
Сіль, спеції 
М’ясо промийте, пропустіть через 

м’ясорубку разом з цибулею та часником. 
Додайте яйце, сіль, спеції. Фарш розмішайте. 
В каструлю налийте воду. Встановіть 
пароварку. Зформуйте з фаршу котлети та 
покладіть в пароварку. Закрийте кришку. 
Виберіть програму На пару. Встановіть час 
40хв. Натисніть кнопку Старт.

Манти
Тісто:
Борошно – 500г
Вода – 200мл
Яйця – 2шт
Олія – 15мл
Сіль
Фарш:
Яловичина (філе) – 300г
Свинина (філе) – 300г
Цибуля ріпчата – 80г
Яйця – 2шт
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Цибуля ріпчата – 100г
Часник – 6г
Вода – 500мл
Сіль, спеції 
Змішайте борошно, воду, сіль, яйця, 

олію, вимісіть круте тісто.
М’ясо промийте, пропустіть через 

м’ясорубку разом з цибулею та часником, 
додайте яйця, сіль, спеції. Розкатайте тісто 
товщиною 0,3см, виріжте кола діаметром 
8см. В середину кожного кола покладіть 
невелику порцію фаршу та круговим рухом 
защіпайте краї тіста.

Налийте в каструлю воду. Змажте 
пароварку олією, встановіть в мультиварку, 
покладіть в пароварку манти. Закрийте 
кришку. Виберіть програму На пару. 
Встановіть час 50хв. Натисніть кнопку Старт. 

Свинячі реберця на пару
Реберця свинячі – 400г
Картопля – 200г
Часник – 10г
Вода – 800мл
Сіль, спеції 
Часник подрібніть ножем. Реберця 

відділіть одне від одного, натріть сіллю, 
спеціями, часником. Картоплю наріжте на 
чотири частини. Налийте в каструлю воду. 
Встановіть пароварку. Покладіть в пароварку 
реберця та картоплю. Закрийте кришку. 
Виберіть програму На пару. Встановіть час 1 
година. Натисніть кнопку Старт.

Тріска на пару
Тріска філе – 300г
Перець болгарський – 100г
Квасоля стручкова заморожена – 100г
Морква (міні) – 100г
Горошок зелений консервований – 60г
Вода – 500мл
Сіль, спеції 
Філе промийте. Квасолю розморозьте. 

Злийте рідину з квасолі та горошку. З перця 
видаліть сердцевину та насіння, наріжте 
кубиками по 0,5см. Налийте в каструлю 
воду. Встановіть пароварку. Покладіть в 
пароварку рибу, овочі, додайте сіль та 
спеції. Закрийте кришку. Виберіть програму 
На пару. Натисніть кнопку Старт.

Щука на пару
Щука філе – 400г
Квасоля стручкова заморожена – 100г
Вода – 500мл
Сіль, спеції 
Філе промийте, наріжте на стейки вагою 

по 200г, натріть сіллю та перцем. Квасолю 
розморозьте та злийте рідину. Налийте 
в каструлю воду. Встановіть пароварку. 
Покладіть в пароварку всі інгредієнти. 
Закрийте кришку. Виберіть програму На 
пару. Натисніть кнопку Старт.

Вироби з борошна 

Продукти, які треба класти у киплячу воду 
(вареники, макарони, пельмені тощо), 

легко готувати за допомогою програми 
Паста. 

Пельмені
Пельмені – пів-пачки
Вода – 1,5л
Налийте в каструлю воду. Виберіть 

програму Паста. Натисніть кнопку Старт. 
Коли вода закипить, пролунає сигнал. 
Покладіть в воду пельмені. Після закінчення 
приготуваання одкиньте пельмені на 
дуршлаг, додайте вершкове масло, оцет або 
гірчицю.

Вареники з сиром
Сир кисломолочний – 220г
Вода на тісто – 180мл
Борошно – 9ст.л
Яйце – 1шт
Вода – 1л
Сіль, цукор за смаком
Змішайте сир з цукром. Тісто: посоліть 

борошно, додайте яйце, замісіть з водою, 
розкатайте товщиною 0,5см, наріжте 
колами діаметром 8см, в центр кожного 
кола покладіть сир, сформуйте вареники. 
Налийте в каструлю воду. 
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Закрийте кришку. Виберіть програму 
Паста. Натисніть кнопку Старт. Коли вода 
закипить, пролунає сигнал. Покладіть 
вареники, закрийте кришку.

Вареники з вишнями
Вишня без кісточок – 200г
Вода на тісто – 150мл
Борошно – 9ст. л
Яйце – 1шт
Вода – 1л
Сіль за смаком
Тісто: посоліть борошно, додайте яйце, 

замісіть з водою, розкатайте товщиною 
0,5см, наріжте колами діаметром 8см, в 
центр кожного кола покладіть декілька 
вишень, сформуйте вареники. 

Налийте в каструлю воду. Закрийте 
кришку. 

Виберіть програму Паста. Натисніть 
кнопку Старт. 

Коли вода закипить, пролунає сигнал. 
Покладіть в каструлю вареники, закрийте 
кришку.

Макаронні вироби
Макаронні вироби – 300г (вермішель, 

спагетті, макарони, ріжки тощо) 
Сіль, вешкове масло, соус – за смаком
Налийте в каструлю воду. Виберіть 

програму Паста. Встановіть час 8 хвилин. 
Натисніть кнопку Страт. Коли вода закипить, 
пролунає сигнал.  

Покладіть в воду макаронні вироби. 
Після закінчення приготуваання одкиньте 
макаронні вироби на дуршлаг, додайте сіль, 
вершкове масло, соус.

Макарони з сосисками.
Макарони – 300г
Сосиски – 4шт
Сіль, вешкове масло, соус – за смаком
Налийте в каструлю воду. 
Виберіть програму Паста. 
Натисніть кнопку Страт. 
Коли вода закипить, пролунає сигнал.  

Покладіть в воду макарони з сосисками. 
Після закінчення приготуваання одкиньте 
макарони з сосисками на дуршлаг, додайте 
сіль, вершкове масло, соус.

Плов

Різновиди плову готують з використанням 
корисних для життедіяльності продуктів 

– м’яса (або птиці, субпродуктів, 
морепродуктів, сухофруктів), крупи, овочів.

Плов с м’ясом
Свинина (філе) – 250г
Рис шліфований – 200г
Морква – 250г
Цибуля ріпчата – 200г
Часник – 20г
Олія – 20мл
Вода – 250мл
Сіль, спеції
Рис промийте до прозорої води. М’ясо 

промийте, наріжте кубиками по 1см, цибулю 
та моркву – соломкою, часник подрібніть 
ножем. Покладіть в каструлю рівним шаром 
м’ясо, на нього – моркву, цибулю, додайте 
сіль, спеції. Зверху рівномірно розподіліть 
рис, залийте водою, посипте часником, 
додайте олію. Закрийте кришку. Виберіть 
програму Плов. Натисніть кнопку Старт. 
Готовий плов перемішайте, закрийте кришку 
та залишіть в режимі підіргів на 30хв.

Плов з курячими серцями
Курячі серця – 250г
Рис шліфований – 180г
Морква – 100г
Цибуля ріпчата – 80г
Часник – 20г
Олія – 50мл
Вода – 230мл
Сіль, спеції
Рис промийте до прозорої води. Серця 

промийте, розріжте серця та часник навпіл, 
цибулю нашинкуйте соломкою, моркву 
натріть на крупній терці. Покладіть в 
каструлю серця, цибулю, моркву, додайте 
олію, сіль, спеції. Перемішайте. Зверху 
покладіть рис та розрівняйте лопаткою. На 
рис рівномірно покладіть часник, залийте 
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водою. Закрийте кришку. Виберіть програму 
Плов. Натисніть кнопку Старт. 

Плов фруктовий
Рис шліфований – 200г
Яблука – 50г
Курага – 50г
Апельсин – 50г
Родзинки – 50г
Горіхи грецькі – 50г
Чорнослив – 50г
Мед – 40г
Вода – 250мл
Рис промийте до прозорої води. З 

апельсинів зніміть шкірку. Курагу, родзинки, 
чорнослив наріжте соломкою, яблука та 
апальсин – кубиками по 0,5см, горіхи 
подрібніть ножем. Покладіть в каструлю 
рівним шаром фрукти, сухофрукти та 
горіхи. Перемішайте. Зверху покладіть рис 
та розрівняйте лопаткою. Залийте водою. 
Закрийте кришку. Виберіть програму Плов. 
Встановіть час 45хв. Натисніть кнопку Старт. 
В готову страву додайте мед, перемішайте, 
закрийте кришку та залиште в режимі 
підігрів на 30 хвилин.

Плов з морепродуктами 
(Паелья)

Коктейль морський заморожений – 300г
Рис шліфований – 200г
Морква – 120г
Цибуля ріпчата – 100г
Олія – 50мл
Вода – 200мл
Сіль, спеції
Рис промийте до прозорої води. Цибулю 

нашинкуйте, моркву натріть на крупній терці. 
Морський коктейль розморозьте, 

промийте, одкиньте на дуршлаг щоб стікло. 
Покладіть в каструлю морепродукти, 

цибулю, моркву. 
Перемішайте. 
Зверху покладіть рис та розрівняйте 

лопаткою. 
Додайте олію, сіль, спеції, залийте 

водою. 
Закрийте кришку. 
Виберіть програму Плов. Натисніть 

кнопку Старт.

За власним рецептом

Готувати за власним рецептом, також 
дві страви зразу, можна за домопогою 

програми Ycook.

Курка з картоплею
Курка (голені) – 400г
Картопля – 300г
Вода – 370мл
Сіль, спеції
Картоплю почистіть. Курку промийте, 

натріть сіллю та спеціями. Покладіть в 
каструлю картоплю, додайте сіль, спеції, 
налийте воду. Встановіть зверху пароварку 
та покладіть туди голені. Закрийте кришку. 
Виберіть програму Ycook. Встановіть 
час 60хв. Встановіть температуру 110 °С. 
Натисніть кнопку Старт. 

Картопля з шампіньонами
Картопля – 400г
Шампіньони – 130г
Цибуля ріпчата – 50г
Олія – 60мл
Сіль, спеції за смаком
Картоплю наріжте соломкою, гриби – 

дольками, цибулю – мілкими кубиками. 
Покладіть в каструлю всі інгредієнти. Додайте 
олію. Додайте сіль, спеції. Перемішайте.
Закрийте кришку. Виберіть програму Ycook. 
Встановіть час 40хв. Встановіть температуру 
100 °С. Натисніть кнопку Старт.

Картопля під шубою
Картопля – 600г
Майонез – 200г
Цибуля ріпчата – 150г
Олія – 70мл
Сіль, спеції за смаком
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Картоплю наріжте кубиками по 1,5см, 
цибулю нашинкуйте соломкою. Покладіть в 
каструлю всі інгредієнти. Додайте майонез, 
олію. Додайте сіль, спеції. Закрийте кришку. 
Виберіть програму Ycook. Встановіть 
час 40хв. Встановіть температуру 100 °С. 
Натисніть кнопку Старт.

Картопля з баклажанами
Картопля – 460г
Баклажани – 400г
Часник – 15г 
Олія – 70мл
Сіль, спеції за смаком
Наріжте картоплю та баклажани 

кубиками по 1см, часник подрібніть ножем. 
Покладіть в каструлю всі інгредієнти. Додайте 
олію. Додайте сіль, спеції. Перемішайте. 
Закрийте кришку. Виберіть програму Ycook. 
Встановіть час 60хв. Встановіть температуру 
105 °С. Натисніть кнопку Старт.

Картопля з сиром та 
стручковою квасолею

Картопля – 500г
Сир твердий – 100г
Квасоля стручкова заморожена – 150г
Помідори – 150г
Олія оливкова – 70мл
Сіль, спеції за смаком
Наріжте картоплю та помідори кубиками 

по 2,5-3см, сир натріть на крупній терці. 
Покладіть в каструлю картоплю. Додайте 
олію. Закрийте кришку. Виберіть програму 
Ycook. Встановіть час 60хв. Встановіть 
температуру 110 °С. Натисніть кнопку 
Старт. Час від часу перемішуйте. За 8хв до 
закінчення додайте помідори та квасолю, 
посипте сиром. Додайте сіль, спеції. 
Перемішайте. Готуйте до закінчення.

Овочеве асорті
Баклажани – 1000г
Перець, помідори – по 500г
Морква, цибуля – по 250г
Олія – 100мл
Часник – 40г
Перець чілі – 20г
Кінза – 10г
Сіль, спеції за смаком

Баклажани наріжте навіпкільцями 
товщиною 1,5см, моркву натріть на крупній 
терці, цибулю, часник, перець чілі, кінзу 
подрібніть ножем, перець болгарський та 
помідори наріжте соломкою. Покладіть 
в каструлю всі інгредієнти. Додайте сіль, 
спеції. Додайте олію. Перемішайте. Закрийте 
кришку. Виберіть програму Ycook. Встановіть 
час 1год 30хв. Встановіть температуру 98 °С. 
Натисніть кнопку Старт. 

Солодка картопля
Картопля – 500г
Молоко 2,5% - 300мл
Цукор – 30г
Сіль за смаком
Наріжте картоплю дольками. Покладіть 

в каструлю картоплю, залийте молоком, 
додайте сіль, цукор. Перемішайте. Закрийте 
кришку. Виберіть програму Ycook. Встановіть 
час 1год 10хв. Встановіть температуру 95 °С. 
Натисніть кнопку Старт.

Випічка

Бісквіт, кекс, коржі, інша здоба 
печеться у програмі Випічка. В 

програмі Запікання, можна запекти рибу або 
приготувати омлет.

Бісквіт молочний
Борошно – 180г
Яйця – 5 шт
Молоко 2,5% - 50мл
Масло вершкове – 10г
Розпушувач – 5г
Цукор – 150г
Яйця з цукром збийте міксером до 

густої піни. Додайте борошно, розпушувач, 
молоко, перемішайте міксером. Каструлю 
змажте маслом. Покладіть в каструлю 
тісто. Закрийте кришку. Виберіть програму 
Випічка. Натисніть кнопку Старт. 
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Кекс
Суміш для кексу – 400г
Яйця – 5 шт
Молоко 2,5% - 160мл
Масло вершкове – 100г
Цукати – 30г
Цукор – 150г
Вершкове масло розтопіть. Яйця з цукром 

збийте міксером до густої піни. Додайте 
суміш для кексу, молоко, вершкове масло, 
цукати, перемішайте міксером. Каструлю 
змажте маслом. Покладіть в каструлю 
тісто. Закрийте кришку. Виберіть програму 
Випічка. Натисніть кнопку Старт. Готовий 
кекс залиште в мультиварці на 10-15хв.

Кекс шоколадний
Суміш для кексу – 200г
Яйця – 4 шт
Молоко 2,5% - 20мл
Масло вершкове – 100г
Шоколод гіркий – 100г
Цукор – 150г
Шоколад натріть на мілкій терці. 

Вершкове масло розтопіть. Яйця з цукром 
збийте міксером до густої піни. Додайте 
суміш для кексу, вершкове масло, шоколад, 
молоко, перемішайте міксером. Каструлю 
змажте маслом. Покладіть в каструлю 
тісто. Закрийте кришку. Виберіть програму 
Випічка. Натисніть кнопку Старт. Готовий 
кекс залиште в мультиварці на 10хв.

Короп запечений
Короп (тушка) – 500г (1шт)
Помідори – 50г
Цибуля-порей – 20г
Кріп свіжий – 10г
Петрушка свіжа – 10г
Сіль, спеції
Рибу промийте, почистіть, натріть 

сіллю та спеціями. Помідори наріжте 
кубиками пл 0,5см, цибулю-порей та 
зелень подрібніть ножем. Овочі змішайте 
з зеленню. Нафаршируйте цією сумішшю 
тушку, загорніть в двошаровий лист 
фольги, щільно прижміть краї та покладіть 
в каструлю. Закрийте кришку. Виберіть 
програму Запікання. Натисніть кнопку Старт.

Лосось з креветками та 
помідорами

Лосось (філе) – 200г
Креветки салатні чищені – 100г
Помідори – 100г
Сіль, спеції
Рибу промийте, наріжте разом з 

помідорами кубиками по 2-2,5см. Креветки 
розморозьте, відкиньте на сито щоб стікло. 
Всі інгредієнти змішайте в окремій ємності, 
додайте сіль та спеції, покладіть в центр 
двошарового листа фольги, загорніть краї 
до центру, щільно прижміть та покладіть 
в каструлю. Закрийте кришку. Виберіть 
програму Запікання. Натисніть кнопку Старт. 

Омлет
Яйце – 8 шт
Молоко 2,5% - 400мл
Масло вершкове, сіль, спеції – за смаком
Подрібнені помідори або болгарський 

перець – за смаком
Каструлю змажте маслом. Яйця, молоко, 

сіль, спеції збийте венчиком, вилийте в 
каструлю. Додайте подрібнені овочі (за 
бажанням). Закрийте кришку. Виберіть 
програму Запікання. Встановіть час 25 
хвилин. Натисніть кнопку Старт.

Тортик банановий з карамеллю
Банани – 6 шт
Яйця – 3 шт
Олія – 80 мл
Цукор білий – півсклянки
Кориця мелена – 1ст.л
Борошно півтори склянки
Масло вершкове – 80г
Цукор коричневий - 3/4 склянки 
Розімніть 4 банани виделкою, 

додайте яйця, олію, цукор білий, корицю, 
розмішайте, додайте борошно, перемішайте 
тісто міксером.

Розтопіть вершкове масло в кастрюльці, 
додайте коричневий цукор, розмішайте, 
збільшіть вогонь щоб закипіло, потім зніміть 
з вогню, вилийте в каструлю мультиварки, 
змащену маслом. Почекайте, поки 
карамель загусне. Поріжте банани товстими 
кружочками, розкладіть по карамелі, 
вилийте зверху тісто.
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Закрийте кришку. Виберіть програму 
Випічка. Натисніть кнопку Старт. По 
закінченні приготування почекайте поки 
випічка охолоне до ледь теплого стану, 
накрийте каструлю кришкою або дошкою та 
витягніть тортик, перегорнувши його, щоб 
корж був знизу, а банани під карамеллю 
зверху. 

Подавати до столу з морозивом, 
порізавши на квадрати.

Форель райдужна
Форель райдужна (тушка) – 500г (1шт)
Сік лимонний – 60мл
Сіль, спеції
Рибу промийте, почистіть, натріть сіллю 

та спеціями, збризніть лимонним соком, 
покладіть в центр двошарового листа 
фольги розміром 40х40, загорніть краї 
до центру, щільно прижміть та покладіть 
в каструлю. Закрийте кришку. Виберіть 
програму Запікання. Натисніть кнопку Старт. 

Шарлотка
Яблука – 430г
Яйце – 5шт
Цукор – 200г
Борошно – 180г
Розпушувач – 10г
Масло вершкове – 10г
Кориця за потребою
Почистіть яблука від насіння, наріжте 

ломтиками по 0,5см. Змажте каструлю 
вершковим маслом. Покладіть в каструлю 
яблука. В окремому посуді збийте яйця з 
цукром до стійкої піни. 

Помішуючи, додайте борошно, 
розпушувач, дрібку кориці. 

Перемішайте міксером. Покладіть в 
каструлю тісто. Закрийте кришку. Виберіть 
програму Випічка. Натисніть кнопку Старт. 

Смаження
Смажити потрібно при готуванні окремої 

страви або щоб обсмажити інгредієнти для 
іншої (супу, рагу, салату). 

Картопля смажена з грибами
Картопля – 300г
Гриби – 80г
Олія – 20мл

Сіль, спеції
Картоплю наріжте соломкою 0,5х2,5см, 

гриби – дольками. Покладіть в каструлю всі 
інгредієнти (крім солі та спецій), додайте 
олію. Перемішайте.Закрийте кришку. 
Виберіть програму Смаження. Натисніть 
кнопку Старт. За 7 хв до закінчення відкрийте 
кришку, додайте сіль, спеції, перемішайте та 
готуйте до закінчення. 

Креветки королевські
Королевські креветки – 500г
Масло вершкове – 80г
Часник – 6г
Сіль, спеції
Креветки промийте, часник подрібніть 

ножем. Покладіть в каструлю всі інгредієнти, 
додайте сіль, спеції. Закрийте кришку. 
Виберіть програму Смаження. Встановіть час 
5хв. Натисніть кнопку Старт. 

Овочі смажені
Стебло сельдерея – 120г
Морква – 120г
Перець болгарський – 120г
Цибуля ріпчата – 80г
Олія – 50мл
Сіль, спеції
Овочі наріжте кубиками по 1см. Покладіть 

в каструлю всі інгредієнти, додайте олію, 
сіль, спеції. Перемішайте.Закрийте кришку. 
Виберіть програму Смаження. Натисніть 
кнопку Старт. 

Салат Ніжний
Курка філе – 300г
Сир твердий – 200г
Ананаси консервовані – 200г
Сухарики з білого хліба – 100г
Майонез – 100г
Листя салату – 100г
Олія оливкова – 20мл
Сік лимонний – 40мл
Сіль, спеції
Філе промийте та наріжте соломкою 

1х3см, сир натріть на крупній терці, ананаси 
наріжте кубиками по 1см, листя салату 
нарвіть руками. Покладіть в каструлю філе, 
додайте олію, сіль, спеції. Закрийте кришку. 
Виберіть програму Смаження. Встановіть час 
5хв. Натисніть кнопку Старт. По закінченні 
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програми покладіть інгредієнти шарами 
в такому порядку: лист салату, майонез, 
лимонний сік, ананас, куряче філе, сухарики, 
тертий сир.

Салат Цезар 
Курка філе – 150г
Помідори – 100г
Перець болгарський – 100г
Огірки – 100г
Сир твердий – 100г
Листя салату – 200г
Оцет – 10мл
Сухарики з білого хліба – 30г
Олія оливкова – 20мл
Соєвий соус – 20мл
Сіль, спеції
Філе промийте та наріжте разом з 

помідорами, перцем, огірками кубиками по 
1см, сир натріть на мілкій терці, листя салату 
нарвіть руками. Покладіть в каструлю філе, 
додайте олію, соус, сіль, спеції. Перемішайте. 
Закрийте кришку. Виберіть програму 
Смаження. Встановіть час 5хв. Натисніть 
кнопку Старт. Готуйте перемішуючи. По 
закінченні програми покладіть інгредієнти 
шарами в такому порядку: лист салату, 
помідори, огірки, перець, куряче філе, 
сухарики, тертий сир. Салат полийте оцетом.

Йогурти

Йогурти молочні, шоколадні, з 
фруктами, варенням, іншими 

наповнювачами готуються в програмі 
Йогурт.

Йогурт питний
Молоко 3,2% - 350мл
Вершки 10% - 350мл
Простокваша 2,5% - 300мл

Молоко змішайте з вершками та 
простоквашею, ретельно перемішайте 
вінчиком. Вилийте суміш в каструлю. 
Закрийте кришку. Встановіть програму 
Йогурт. Натисніть кнопку Старт. Готовий 
йогурт поставте на 3 години в холодильник.

Йогурт з сиропом
Молоко - біля 1 л
Закваска (суха або готовий йогурт) - 1 

пакетик або 50 мл
Сироп (фруктовий, квітковий або 

м’ятний) - 4-5 ст л
В окремий посуд покладіть закваску, 

додайте сироп. Поступово вливаючи молоко 
перемішуйте міксером. Вилийте суміш в 
каструлю. Закрийте кришку. Встановіть 
програму Йогурт. Натисніть кнопку Старт. 
Готовий йогурт поставте на 3 години в 
холодильник.

Шоколадно-кавовий йогурт 
Молоко - біля 1 л
Закваска (суха або готовий йогурт) - 1 

пакетик або 50 мл
Цукор – 100г
Кава або какао порошок - 3-4 ст. л
В окремий посуд всипте цукор, каву або 

какао порошок. Збиваючи міксером додайте 
половину теплого молока. Додайте закваску, 
добре перемішайте. Ретельно перемішуючи 
додайте молоко що залишилось. Охолодіть 
до кімнатної температури.Вилийте суміш 
в каструлю. Закрийте кришку. Встановіть 
програму Йогурт. Натисніть кнопку Старт. 
Готовий йогурт поставте на 3 години в 
холодильник.

Йогурт з варенням 
Молоко - біля 1 л
Закваска (суха або готовий йогурт) - 1 

пакетик або 50 мл
Варення - 4-5 ст л
В каструльці на малому вогні розведіть 

варення. Поступово влийте половину 
молока. Охолодіть. Додайте молоко що 
залишилось та закваску. Перемішайте 
міксером. Вилийте суміш в каструлю. 
Закрийте кришку. Встановіть програму 
Йогурт. Натисніть кнопку Старт. Готовий 
йогурт поставте на 3 години в холодильник.
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Дитяче харчування

Страви для дитячого харчування 
готують за допомогою таких програм 

як Суп, Молочна страва, На пару.

Бульон м’ясний
Яловичина філе – 100г
Морква – 10г
Петрушка – 5г
Цибуля ріпчата – 10г
Вода – 400мл
Солений розчин – 3мл
Філе промийте, наріжте кубиками по 1см. 

Овочі промийте, замочіть у воді протягом 1 
години, потім моркву натріть на крупній 
терці, цибулю подрібніть ножем, петрушку 
крупно наріжте. Покладіть в каструлю філе, 
овочі, зелень, залийте водою, додайте 
солений розчин. Перемішайте. Закрийте 
кришку. Виберіть програму Суп. Натисніть 
кнопку Старт. Готовий бульон процедіть.

Каша манна 
Крупа манна – 20г
Молоко 2,5% - 150мл
Масло вершкове – 5г
Сироп фруктовий – 3мл
Вода – 150 мл
Змажте каструлю маслом, покладіть 

манку, додайте молоко, налийте воду. 
Перемішайте. Закрийте кришку. Виберіть 
програму Молочна страва. Встановіть час 
20хв. Натисніть кнопку Старт. За 3хв до 
закінчення додайте сироп та перемішайте. 
Закрийте кришку, готуйте до закінчення, 
готову кашу ретельно перемішайте.

Каша рисова протерта
Рис нешліфований – 30г
Молоко 2,5% - 100мл
Вода – 200мл
Масло вершкове – 5г
Сироп фруктовий – 10мл

Солений розчин – 3мл
Рис промийте до прозорої води. Каструлю 

змажте маслом. Покладіть в каструлю рис, 
додайте молоко, воду, фруктовий сироп 
та солений розчин. Перемішайте. Закрийте 
кришку. Виберіть програму Молочна страва. 
Натисніть кнопку Старт. Готову кашу протріть 
крізь сито або збийте блендером.

Каша гречана протерта
Гречка – 30г
Молоко 2,5% - 130мл
Вода – 200мл
Сироп фруктовий – 5мл
Солений розчин – 5мл
Крупу промийте до прозорої води, 

покладіть в каструлю. Закрийте кришку. 
Виберіть програму Запікання. Встановіть час 
20хв. Натисніть кнопку Старт. По закінченні 
відкрийте кришку, перемішайте, налийте 
воду та молоко, додайте солений розчин, 
сироп та перемішайте. Закрийте кришку. 
Виберіть програму Молочна страва. 
Натисніть кнопку Старт. Готову кашу протріть 
крізь сито, залийте утвореним відваром та 
перемішайте.

Каша манна на овочевому 
бульоні

Крупа манна – 15г
Морква – 120г
Картопля – 110г
Масло вершкове – 5г
Вода – 300 мл
Сіль – 3г
Овочі почистіть та замочіть у воді 

протягом 1 години, потім наріжте кубиками 
по 1см, покладіть в каструлю, налийте воду, 
додайте сіль. Закрийте кришку. Виберіть 
програму Суп. Встановіть час 30хв. Натисніть 
кнопку Старт. Готовий бульон процедіть. 
Каструлю змажте маслом, влийте бульон, 
додайте манку, перемішайте. Закрийте 
кришку. Виберіть програму Молочна страва. 
Встановіть час 15хв. Натисніть кнопку Старт. 
Готову кашу ретельно перемішайте.

Каша манна з яблучним пюре
Крупа манна – 20г
Молоко 2,5% - 300мл
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Масло вершкове – 5г
Яблуко – 120г
Сіль – 3г
Яблуко почистіть від шкірки та 

серцевини, натріть на мілкій терці. Змажте 
каструлю маслом, покладіть манку, додайте 
молоко, сіль. Перемішайте. Закрийте 
кришку. Виберіть програму Молочна страва. 
Встановіть час 15хв. Натисніть кнопку Старт. 
В готову кашу додайте терте яблуко та 
ретельно перемішайте.

Каша з гречаного та рисового 
борошна

Борошно гречане – 10г
Борошно рисове – 10г
Молоко 2,5% - 150мл
Масло вершкове – 5г
Вода – 50мл
Сироп фруктовий – 5мл
Солений розчин – 3мл
Борошно рисове та гречане змішайте в 

окремій ємності з 50мл молока, перемішайте 
до однорідної маси. Каструлю змажте 
маслом, влийте в каструлю воду та залишок 
молока, додайте солений розчин, сироп. 
Перемішайте. Закрийте кришку. Виберіть 
програму Молочна страва. Встановіть час 
10хв. Натисніть кнопку Старт. За 5 хв до 
закінчення відкрийте кришку, додайте 
гречано-рисову суміш, перемішайте, 
закрийте кришку та готуйте до закінчення. 
Готову кашу ретельно перемішайте.

Каша рисова з сиром
Рис нешліфований – 40г
Вода – 300мл
Сир – 50г
Масло вершкове – 10г
Фруктовий сироп – 5г
Рис промийте до прозорої води. Покладіть 

в каструлю рис, додайте масло, налийте 
воду, фруктовий сироп. Перемішайте. 
Закрийте кришку. Виберіть програму Каша. 
Встановіть час 30хв. Натисніть кнопку Старт. 
Готову рис з відваром перекладіть в іншу 
ємність, додайте сир та збийте блендером.

Каша манна на курячому 
бульоні

Курка філе – 100г
Манка – 20г
Масло вершкове – 3г
Вода – 380мл
Філе промийте, наріжте кубиками по 

0,5см, покладіть в каструлю, залийте водою. 
Закрийте кришку. Виберіть програму Суп. 
Встановіть час 40хв. Натисніть кнопку Старт. 
Готовий бульон процедіть. Змажте каструлю 
маслом, влийте бульон, додайте манку, 
перемішайте. Закрийте кришку. Виберіть 
програму Молочна страва. Встановіть час 
15хв. Натисніть кнопку Старт. Готову кашу 
ретельно перемішайте.

Котлети парові
Яловичина філе – 190г
Хліб пшеничний – 30г
Солений розчин – 5мл
Вода – 500мл
Хліб замочіть у 60мл води протягом 10хв. 

Філе промийте, пропустіть разом з хлібом 
через м’ясорубку, додайте солений розчин, 
вимісіть, зформуйте котлети. Налийте 
в каструлю воду, встановіть контейнер-
пароварку, покладіть в пароварку котлети. 
Закрийте кришку. Виберіть програму На 
пару. Встановіть час 40хв. Натисніть кнопку 
Старт. 

Пюре з яблук та груш
Груші зелених сортів – 240г
Яблука зелених сортів – 240г
Сироп фруктовий – 3мл
Вода – 500мл
Фрукти почистіть від шкірки та серцевини, 

наріжте кубиками по 3см. Налийте в 
каструлю воду, встановіть контейнер-
пароварку, покладіть в пароварку фрукти, 
полийте сиропом. Закрийте кришку. 
Виберіть програму На пару. Встановіть 
час 25хв. Натисніть кнопку Старт. Готові 
фрукти перекладіть в іншу ємність та збийте 
блендером.

Пюре з суміші овочів
Морква – 70г
Капуста білокачанна – 70г
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Картопля – 70г
Масло вершкове – 5г
Сироп фруктовий – 5мл
Солений розчин – 3мл
Вода – 100мл
Овочі почистіть та замочіть у воді 

протягом 1 години, потім наріжте кубиками 
по 1см. Каструлю змажте маслом, покладіть 
в каструлю овочі, налийте воду, додайте 
сироп, солений розчин. Перемішайте. 
Закрийте кришку. Виберіть програму 
Тушкування. Натисніть кнопку Старт. Готові 
овочі перекладіть в іншу ємність, залийте 
утвореним відваром та збийте блендером.

Пюре рибне
Тріска філе – 150г
Молоко 2,5% кипячене - 80мл
Вода – 600мл
Солений розчин – 3мл
Рибу почистіть, промийте. Налийте 

в каструлю воду, встановіть контейнер-
пароварку, покладіть в пароварку рибу, 
полийте соленим розчином. Закрийте 
кришку. Виберіть програму На пару. 
Встановіть час 40хв. Натисніть кнопку 
Старт. Готову рибу покладіть в іншу ємність, 
додайте молоко, збийте блендером.

Суп-пюре з кольорової капусти 
та кабачка

Капуста кольорова – 100г
Кабачок – 100г
Масло вершкове – 5г
Вода – 250мл
Солений розчин – 3мл
Кабачок почистіть від шкірки та натріть 

на крупній терці, капусту подрібніть ножем. 
Овочі замочіть в холодній воді протягом 1 
години, потім покладіть в каструлю, залийте 
водою, додайте вершкове масло, солений 
розчин. Перемішайте. Закрийте кришку. 
Виберіть програму Суп. Натисніть кнопку 
Старт. Готовий суп перелийте в іншу ємніть, 
збийте блендером до однорідної маси.

Суп-пюре з курки
Курка філе – 70г
Борошно пшеничне – 5г
Цибуля ріпчата – 5г

Молоко 2,5% - 50мл
Масло вершкове – 5г
Вода – 200мл
Солений розчин – 3мл
Цибулю замочіть в холодній воді протягом 

1 години. Філе промийте, пропустіть разом 
з цибулею через м’ясорубку двічі. Молоко 
змішайте з водою, додайте борошно, 
розмішайте до однорідної маси. Покладіть 
в каструлю фарш, залийте молочно-
борошняною сумішшю, додайте вершкове 
масло, солений розчин. Перемішайте. 
Закрийте кришку. Виберіть програму 
Суп. Натисніть кнопку Старт. Готовий суп 
перелийте в іншу ємніть, збийте блендером 
до однорідної маси.

Суп-пюре з печінки
Печінка теляча – 50г
Хліб білий без скоринки – 50г
Молоко 2,5% - 50мл
Масло вершкове – 5г
Овочевий відвар – 200мл
Солений розчин – 3мл
Яйце жовток – 10г
Печінку промийте, виріжте жовчні 

протоки, пропустіть через м’ясорубку. 
Хліб замочіть в молоці протягом 10хв, 
потім разом з печінкою протріть крізь сито, 
додайте жовток. Перемішайте. Покладіть в 
каструлю печінкову суміш, залийте овочевим 
відваром, додайте вершкове масло, 
солений розчин. Перемішайте. Закрийте 
кришку. Виберіть програму Суп. Встановіть 
час 30хв. Натисніть кнопку Старт. Готовий 
суп перелийте в іншу ємніть, ретельно 
перемішайте

Суп картопляний протертий
Картопля – 200г
Молоко 2,5% - 100мл
Масло вершкове – 5г
Вода – 150мл
Солений розчин – 3мл
Картоплю промийте, замочіть в воді 

протягом 1години, потім наріжте кубиками 
по 0,5-1см. Покладіть в каструлю картоплю, 
налийте молоко та воду, додайте вершкове 
масло, солений розчин. Перемішайте. 
Закрийте кришку. Виберіть програму Суп. 
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Натисніть кнопку Старт. Готову картоплю 
разом з відваром протріть крізь сито, 
ретельно перемішайте

Відвар з шипшини
Шипшина – 20г
Цукор за смаком
Вода – 300мл
Шипшину переберіть, промийте, 

покладіть в каструлю, залийте водою, 
додайте цукор. Перемішайте. Закрийте 
кришку. Виберіть програму Суп. Встановіть 
час 20хв. Натисніть кнопку Старт. Готовий 
відвар залиште на 6-8 годин, потім процедіть 
крізь марлю.

Компот з свіжих фруктів та ягід
Яблука – 120г
Вишня без кісточки – 120г
Абрикоси – 120г
М’ята – 20г
Цукор – 120г
Вода – 1л
З яблук видаліть насіння, з абрикосів 

– кісточки. Фрукти наріжте кубиками по 
2-2,5см. Всі інгредієнти покладіть в каструлю, 
залийте водою, додайте цукор. Закрийте 
кришку. Виберіть програму Суп. Натисніть 
кнопку Старт. 

Напій освіжаючий
Тархун зелень – 100г
Базилик зелень – 100г
Цукор за смаком
Вода – 1,3л
Лимон наріжте ломтиками. Всі 

інгредієнти покладіть в каструлю, залийте 
водою, додайте цукор. Закрийте кришку. 
Виберіть програму Суп. Натисніть кнопку 
Старт. 

Напій ягідний
Брусніка, вишня без кісточки – по 100г
Черешня, полуниця – по 100г
Цукор – 150г
Вода – 800мл
Ягоди одкиньте на дуршлаг та промийте 

холодною водою. Всі інгредієнти покладіть 
в каструлю, залийте водою, додайте цукор. 
Закрийте кришку. Виберіть програму Суп. 
Натисніть кнопку Старт.

Консервація

Приготування маринаду та продуктів, 
до консервації зазвичай відбувається 

за допомогою програм Суп та Тушкування.

Маринад для помідорів
Оцет 9% - 150мл
Цукор – 40г
Сіль – 30г
Лавровий лист – 0,5г
Вода – 1,7л
Все покладіть в каструлю, залийте водою. 

Перемішайте. Закрийте кришку. Виберіть 
програму Суп. Натисніть кнопку Старт. 

Маринад для огірків
Оцет 9% - 120мл, Цукор – 80г
Сіль – 90г
Лавровий лист – 0,5г
Перець чорний горошок – 1г
Вода – 1,2л
Все покладіть в каструлю, залийте водою. 

Перемішайте. Закрийте кришку. Виберіть 
програму Суп. Натисніть кнопку Старт. 

Опеньки мариновані
Опеньки свіжозоморожені – 600г
Оцет 9% - 7мл
Цукор – 33г
Сіль – 46г
Лавровий лист, гвоздика – по 0,5г
Перець чорний та духмяний – по 0,5г
Часник – 3г
Вода – 2л
Опеньки покладіть в каструлю, налийте 

1л води. Закрийте кришку. Виберіть 
програму Суп. Встановіть час 30хв. Натисніть 
Старт. По закінченні відкрийте кришку та 
злийте воду. Налийте 1л води, додайте сіль, 
цукор, лавровий лист, перець-горошок, 
перець духмяний, гвоздику, часник, оцет. 
Перемішайте. Закрийте кришку. Виберіть 
програму Суп. Натисніть кнопку Старт. 
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Лечо домашнє для консервації
Помідори, перець болгарський – по 800г
Олія, цукор – по 60г
Сіль – 8г
Часник – 4г
Оцет 9% - 2мл
Помідори пропустіть через м’ясорубку. 

Перець почистіть та наріжте дольками по 
1,5см. Все покладіть в каструлю, додайте 
олію, сіль, цукор, мілко нарізаний часник, 
оцет. Перемішайте. Закрийте кришку. 
Виберіть програму Тушкування. Встановіть 
час 1 год.40хв. Натисніть кнопку Старт. 

Лечо по-казанськи для 
консервації

Помідори – 600г
Перець болгарський – 900г
Морква – 120г
Петрушка, кріп – по 10г
Перець чілі стручковий – 3г
Олія – 50мл
Цукор – 60г
Часник – 30г
Оцет 9% - 30мл
Сіль засмаком
Помідори та моркву пропустіть через 

м’ясорубку. Зелень, часник, перець чілі 
подрібніть ножем. Перець болгарський 
почистіть та наріжте кільцями. 

Всі інгредієнти покладіть в каструлю, 
додайте олію, сіль, цукор, оцет. Перемішайте. 

Закрийте кришку. Виберіть програму 
Тушкування. Встановіть час 1 год.30хв. 
Натисніть кнопку Старт. 

Ікра кабачків для консервації
Кабачки – 1кг
Морква – 400г
Цибуля ріпчата – 100г
Олія – 80мл
Цукор – 2 ч.л. (12г)
Часник – 20г
Перець чорний – 1г
Оцет 9% - 2 ч.л. (14мл)
Сіль – 1 ч.л. 
Кабачки почистіть, наріжте по 1,5х2см. 

Моркву натріть на терці. Цибулю наріжте 
напівкільцями. Часник наріжте ломтиками. 
В каструлю налийте олію, покладіть цибулю, 

моркву, часник. Перемішайте. Закрийте 
кришку. Виберіть програму Смаження. 
Встановіть час 20хв. Через 10хв перемішайте 
та готуйте до закінчення. 

Відкрийте кришку, покладіть кабачки, 
перемішайте. Закрийте кришку. Виберіть 
програму Тушкування. Натисніть Старт. 

По закінченні пропустіть все через 
м’ясорубку, додайте перець, оцет, цукор, 
сіль. Перемішайте. 

Покладіть все в каструлю. Закрийте 
кришку. Виберіть програму Тушкування. 
Встановіть час 20хв. Натисніть кнопку Старт. 

Десерти

Варення, мусс, фондю, інші ласощі 
готуються за допомогою програм 

Ycook, Молочна страва та деяких інших.

Варення з ревеня
Ревень, цукор – по 600г
Ревень наріжте по 1см. Покладіть все в 

каструлю. Перемішайте. Закрийте кришку. 
Виберіть програму Молочна страва. 
Встановіть час 1год. Натисніть кнопку Старт. 

Варення з баклажанів
Баклажани – 400г
Цукор – 300г
Баклажани почистіть від шкірки, 

наріжте дольками. Покладіть в каструлю всі 
інгредієнти. Перемішайте. Закрийте кришку. 
Виберіть програму Ycook. Встановіть час 
1год. Встановіть температуру 105°С. Натисніть 
кнопку Старт. 

Варення з інжиру
Інжир – 680г
Цукор – 500г
Інжир почистіть від шкірки, засипте 

цукром на 3 години. Покладіть в каструлю 
всі інгредієнти. Перемішайте. Закрийте 
кришку. Виберіть програму Молочна страва. 
Встановіть час 1год. Натисніть кнопку Старт. 
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Мармелад лимонний
Лимони – 0,5кг
Цукор – 1,25кг
Вода – 0,5л
Лимони вимийте, обсушіть, розріжте 

навпіл, вичавіть сік, видаліть кісточки, 
відділіть цедру та м’якоть. Цедру мілко 
поріжте. Покладіть в окремий посуд сік, 
м’якоть, цедру, налийте воду та дайте 
настоятись протягом 8 годин. Потім 
перелийте суміш в каструлю мультиварки. 
Закрийте кришку. 

Виберіть програму Ycook. Встановіть час 
1 етапу 60хв, температуру 98°С. Натисніть 
кнопку Старт. Для 2 етапу встановіть час 30 
хв, температуру 160°С. Натисніть кнопку 
Старт.  На 2 етапі відкрийте кришку, покладіть 
цукор, перемішайте. 

По закінченні приготування розкладіть 
мармелад по баночках.

Мусс шоколадно-апельсиновий
Шоколад гіркий – 200г
Яйце – 4шт
Цукор – 50г
Масло вершкове – 50г
Цедра апельсина – 15г
Сік апельсиновий – 20мл
Вершки 22% - 200мл
Жовтки відділіть від білків. Білки 

збийте до стійкої піни. Жовтки змішайте з 
апельсиновою цедрою та соком. Розламайте 
шоколад на дольки. Покладіть в каструлю 
шоколад, вершкове масло, цукор. Закрийте 
кришку. Виберіть програму Молочна страва. 
Встановіть час 5хв. Натисніть кнопку Старт. 
Після закінчення перемішайте до однорідної 
суміші. В окремому посуді змішайте яєчну 
суміш з шоколадною сумішшю, потім 
додайте до білків та ще раз перемішайте. 
Розлийте по бокалам або формочкам та 
поставте в холодильник на 2-3 години щоб 
застигло.

Фондю шоколадне
Шоколад гіркий – 200г
Вершки 22% - 200мл
Розламайте шоколад на дольки. 

Покладіть в каструлю шоколад, налийте 
вершки. Закрийте кришку. Виберіть 

програму Молочна страва. Встановіть час 
5хв. Натисніть кнопку Старт. Кожну хвилину 
перемішувати.

Шоколадна помадка
Вершки 33% 
Цукор – по 100г
Масло вершкове – 60г
Какао-порошок – 15г
Покладіть в каструлю всі інгредієнти. 

Перемішайте. Закрийте кришку. Виберіть 
програму Молочна страва. Натисніть кнопку 
Старт. 

Пюре яблучно-апельсинове
Яблука, апельсини – по 300г
Цукор – 400г
Фрукти почистіть від шкірки, покладіть в 

окрему ємність, засипте цукром и залиште 
на 2-3 години. Всі інгредієнти покладіть 
в каструлю. Закрийте кришку. Виберіть 
програму Тушкування. Натисніть кнопку 
Старт.

Пюре фруктове
Персики – 200г
Апельсини м’якоть – 200г
Ананаси свіжі – 200г
Банани – 100г
Вершки 22-33% - 180мл
Цукор – 400г
Фрукти наріжте кубиками по 1,5-2см. Всі 

інгредієнти покладіть в каструлю, додайте 
вершки, цукор. Перемішайте. Закрийте 
кришку. Виберіть програму Тушкування. 
Натисніть кнопку Старт. По закінченні 
програми перекладіть пюре в окрему ємність 
та збийте блендером.

Яблука медові
Яблука – 300г
Мед – 60г
Кориця - дрібка
З яблук зріжте верхню частину, видаліть 

серцевину. Покладіть у порожнину мед, 
додайте корицю, накрийте верхньою 
частиною яблука. Покладіть в каструлю 
яблука так, щоб мед не витікав. Закрийте 
кришку. Виберіть програму Ycook. 
Встановіть час 1год. Встановіть температуру 
95°С. Натисніть кнопку Старт.



YUMMY Corporation, Japan

18, 5-ChoMe, MoriYa-Cho, Kanagawa-KU, YoKohaMa 221, Japan


