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Kasza

Warzywa,
owoce

Mięso

Ryby

Drób

Grzyby

PRZyGotoWanIE PRoDUKtÓW

przebrać, opłukać zimną, bieżącą 
wodą
obrać i umyć pod bieżącą wodą

oddzielić od kości, umyć pod 
bieżącą wodą, osuszyć
usunąć łuski i wnętrzności, umyć 
pod bieżącą wodą
usunąć pióra i wnętrzności, umyć 
pod bieżącą wodą
Przebrać, oczyścić, umyć pod 
bieżącą wodą
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Cereals

Fruits and 
vegetables

Meat

Fish

Poultry

Mushrooms

PREPaRInG FooDS BEFoRE 
CooKInG

rinse in cold running water

rinse in cold running water, peel

take bones from meat (if needed), 
rinse, and dry

scale, take off guts, rinse in cold 
running water

take off guts, rinse in cold running 
water

peel and rinse in cold water
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UWaGI I WSKaZÓWKI DotyCZąCE 
PRoCESU PRZyGotoWanIa

W książce z przepisami podano wagę 
produktów w pełni przygotowanych do 
obróbki cieplnej: umytych, oczyszczonych, 
obranych, rozmrożonych i pokrojonych. Przy 
modyfikacjach przepisu należy zachować 
odpowiednie proporcje produktów, aby nie 
spowodować przypalenia lub wykipienia. W 
przypadku zmian przepisów należy również 
zmodyfikować czas i program przygotowania.
na czas gotowania mogą wpływać czynniki 
zewnętrzne: region, z którego pochodzi 
produkt, data jego produkcji i stopień 
schłodzenia. 
aby osiągnąć jak najlepszy efekt należy 
korzystać z funkcji <<Masterchief>>. Z jej 
pomocą z łatwością zmniejszysz lub zwiększysz 
czas i temperaturę przygotowania ulubionego 
dania.

заменить на праздничную 
симпатичную бабу с ножом 
в огнях или без ножа, как 
на lюмме книга 1446
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CooKInG tIPS

In this cookbook we offer optimal combinations 
of program settings and volumes of ingredients. 
Please be careful when changing our recipes. 
adjust settings according to volume of 
ingredients which you use to avoid 
disappointment. 
Please also note that cooking time which we 
offer in our recipes is recommended value and 
may vary depending on some objective reasons 
like your region of residence, ingredients region 
of origin, storage time and temperature.
always consider above points and follow 
recommendations of our Chef. 
Bon appetit!

100 przepisów dla multicookera
MARTA iCooker

100 recipes for MARTA iCooker
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SKŁADNIKI:
• Mleko 2,5%                                           1 l
• Płatki owsiane                                    150 g
• Masło śmietankowe                            50 g
• Cukier, sól

Wsyp płatki owsiane do misy multicookera, dodaj masło, sól i cukier. Całość zalej mlekiem 
i dokładnie wymieszaj. Zamknij pokrywę, ustaw program «Kasza» na 20 minut i wciśnij 
przycisk StaRt. Gotuj do zakończenia programu.

KASZA oWSIANA 

KaSZE
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SKŁADNIKI:
• Mleko 2,5%                                           1 l
• Kasza gryczana                                   200 g
• Masło śmietankowe                                     50 g
• Cukier, sól

KASZA GRYCZANA

opłucz kaszę i wsyp ją do misy multicookera. Dodaj masło, sól i cukier. Całość zalej 
mlekiem i dokładnie wymieszaj. Zamknij pokrywę, ustaw program «Kasza» na 40 
minut i wciśnij przycisk StaRt. Gotuj do zakończenia programu. 

KaSZE
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SKŁADNIKI:
• Mleko 2,5%                                           1 l
• Kasza manna                             150 g
• Masło śmietankowe                                50 g
• Cukier, sól

opłucz kaszę, sparz ją wrzątkiem i wsyp do misy multicookera. Dodaj masło, sól i 
cukier. Całość zalej mlekiem i dokładnie wymieszaj. Zamknij pokrywę, ustaw program 
«Kasza» na 40 minut i wciśnij przycisk StaRt. Gotuj do zakończenia programu.

KaSZE

KASZA mANNA



4

SKŁADNIKI:
• Mleko 2,5%                                             1 l
• Ryż                                           200 g
• Masło śmietankowe                                    50 g
• Cukier, sól

opłucz ryż i wsyp go do misy multicookera. Dodaj masło, sól i cukier. Całość zalej 
mlekiem i dokładnie wymieszaj. Zamknij pokrywę, ustaw program «Kasza» na 40 
minut i wciśnij przycisk StaRt. Gotuj do zakończenia programu.

KaSZE

KASZA RYŻoWA
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SKŁADNIKI:
• Kurczak                                                   500 g
• Marchew                                                100 g
• Cebula                                        100 g
• Seler (Korzeń)                                 50 g
• Woda                                                      2 l
• Sól, przyprawy

Umyj kurczaka, pokrój warzywa na duże kawałki. Włóż wszystkie składniki do misy 
multicookera, dodaj sól, przyprawy i wodę. Zamknij pokrywę, wybierz program 
«Zupa/Bulion» i wciśnij przycisk StaRt. Gotuj do zakończenia programu. Gotowy 
bulion przecedź.

ZUPy / BULIony

BUlIoN DRoBIoWY
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SKŁADNIKI:
• Wołowina bez kości                           500 g
• Marchew                                    100 g
• Cebula                                       100 g
• Woda                                              2 l
• Sól, przyprawy

Umyj mięso, pokrój warzywa na duże kawałki. Włóż wszystkie składniki do misy 
multicookera, dodaj sól, przyprawy i wodę. Zamknij pokrywę, wybierz program 
«Zupa/Bulion» i wciśnij przycisk StaRt. Gotuj do zakończenia programu. Gotowy 
bulion przecedź.

ZUPy / BULIony

BUlIoN mIĘSNY
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SKŁADNIKI:
• Ryba                         600 g
• Cebula                                100 g
• Woda                                           2 l
• Sól, przyprawy

Umyj rybę. Przekrój cebulę na połówki. Włóż rybę i cebulę do misy multicookera, 
dodaj sól, przyprawy i wodę. Zamknij pokrywę, wybierz program «Zupa/Bulion» i 
wciśnij przycisk StaRt. Gotuj do zakończenia programu. Gotowy bulion przecedź.

ZUPy / BULIony

BULION RYBNY
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SKŁADNIKI:
• Wołowina bez kości                                     400 g
• Burak                                          200 g
• Biała kapusta                          100 g
• Ziemniaki                                           100 g
• Pomidory                                           100 g
• Papryka                                 100 g
• Cebula                                      75 g
• Marchew                                           75 g
• Koncentrat pomidorowy                                        75 g
• olej roślinny                        50 ml
• Czosnek                                               20 g
• Woda                                              3 l
• Sól, przyprawy

Umyj wołowinę. Mięso i ziemniaki pokrój w kostkę. Cebulę, buraki, marchew, kapustę i 
paprykę pokrój w słupki. Posiekaj czosnek j i zblenduj pomidory. Wlej do misy olej i ustaw 
program «Zupa/Bulion» na 160°C na 1 godzinę 20 minut. naciśnij przycisk StaRt. Po 5 
minutach włóż do misy cebulę i marchewkę i smaż przez 5 minut od czasu do czasu 
mieszając. następnie dodaj wołowinę, buraki, kapustę, ziemniaki, sól i przyprawy. Całość 
zalej wodą i wymieszaj. Zamknij pokrywę i zmniejsz temperaturę do 100°C. Gotuj do 
zakończenia programu.

ZUPy / BULIony

BARSZcZ UKRAIŃSKI
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SKŁADNIKI:
• Żeberka wieprzowe wędzone                       300 g
• Groch (połówki)                                250 g
• Ziemniaki                                       200 g
• Marchew                                          150 g
• Cebula                                        100 g
• olej roślinny                             70 ml
• Woda                                            3 l
• Sól, przyprawy

Groch płucz aż woda będzie przezroczysta. Ziemniaki pokrój w kostkę 1-1,5 cm, marchew w 
kostkę 0,5-0,8 cm, cebulę w słupki. Umyj i rozdziel żeberka. W razie potrzeby pokrój je na 
połówki. Wlej do misy olej i ustaw program «Zupa/Bulion» na 160°C na 1 godzinę. naciśnij 
przycisk StaRt. Po 5 minutach włóż do misy cebulę i marchewkę i smaż przez 10 minut od 
czasu do czasu mieszając. następnie dodaj pozostałe składniki, sól i przyprawy. Całość zalej 
wodą i wymieszaj. Zamknij pokrywę i zmniejsz temperaturę do 100°C. Gotuj do zakończenia 
programu.

ZUPy / BULIony

ZUPA GRocHoWA Z WĘDZoNKĄ
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Umyj wołowinę. Mięso i ziemniaki pokrój w kostkę o średnicy 1,5-2 cm, marchew, cebulę i ogórki w 
kostkę o średnicy 0,5-1 cm. Kaszę perłową płucz aż woda będzie przezroczysta. Posiekaj czosnek .
Wlej do misy olej, ustaw program «Smażenie» na 160°C na 20 minut. naciśnij przycisk StaRt. Po 
rozpoczęciu wstecznego odliczania czasu przygotowania włóż do misy marchew i cebulę i smaż 
przez 5 minut, od czasu do czasu mieszając. następnie dodaj ogórki, czosnek, koncentrat 
pomidorowy i gotuj od czasu do czasu mieszając. 5 minut przed końcem programu dodaj zalewę 
z ogórków. Zamknij pokrywę i gotuj do końca programu. 
obsmażone warzywa wyłóż do oddzielnego naczynia. Włóż do misy mięso, kaszę i wlej wodę . 
Dodaj sól, przyprawy i wymieszaj. Zamknij pokrywę, ustaw program «Zupa/Bulion» na 1 godzinę 
10 minut i wciśnij przycisk StaRt. 40 minut przed końcem gotowania otwórz pokrywę, usuń z 
bulionu pianę, dodaj ziemniaki i obsmażone warzywa. Zamknij pokrywę i gotuj do końca programu.

ZUPy / BULIony

RAZSOLNIK

SKŁADNIKI:
• Wołowina bez kości                                   250 g 
• Ziemniaki                                        300 g 
• Cebula                                100 g 
• ogórki kiszone                            70 g 
• Marchew                                               80 g 
• Koncentrat pomidorowy                                80 g 
• Czosnek                                         10 g 
• olej roślinny                70 ml 
• Zalewa z kiszonych ogórków               100 ml 
• Woda                                        1,7 l
• Sól, przyprawy
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SKŁADNIKI:
• Wołowina bez kości                         400 g
• Żeberka wędzone                         300 g
• Kiełbaski myśliwskie                        150 g
• Ziemniaki                                 500 g
• Marchew                                     150 g
• ogórki kiszone                            150 g
• Cebula                                100 g
• Koncentrat pomidorowy                                100 g
• Zalewa z kiszonych ogórków                        100 ml
• olej roślinny                       100 ml
• Woda                                       2 l
• Sól, przyprawy

Rozdziel żeberka. Umyj wołowinę i pokrój ją razem z cebulą, ogórkami kiszonymi, 
marchewką, ziemniakami i kiełbaskami w słupki po 0,5 cm.
Wlej do misy olej, ustaw program «Smażenie» na 160°C na 20 minut. naciśnij przycisk 
StaRt. Po rozpoczęciu wstecznego odliczania czasu przygotowania włóż do misy 
marchew, cebulę i wołowinę smaż do końca programu. następnie włóż do misy 
pozostałe składniki, dodaj sól, przyprawy, zalej wodą i wymieszaj. Zamknij pokrywę i 
wybierz program «Zupa/Bulion». Ustaw czas na 1 godz. i wciśnij przycisk StaRt. Gotuj 
do końca programu.

ZUPy / BULIony

SOLANKA
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SKŁADNIKI:
• Kurczak (filet)                           300 g 
• Ziemniaki                                 300 g 
• Makaron domowy (nitki)                        120 g 
• Cebula                                 100 g 
• Marchew                                      100 g
• Woda                                                    2 l
• Sól, przyprawy

Rozdziel żeberka. Umyj filet i pokrój go razem z ziemniakami w średnie słupki. Cebulę 
i marchew pokrój w drobne słupki. Włóż wszystkie składniki (poza makaronem) do 
misy multicookera, zalej wodą, dodał sól, przyprawy i wymieszaj. Zamknij pokrywę, 
ustaw program «Zupa/Bulion» na 35 minut i wciśnij przycisk StaRt. 10 minut przed 
końcem pracy programu otwórz pokrywę, dodaj makaron i wymieszaj. Zamknij 
pokrywę i gotuj do zakończenia programu.

ZUPy / BULIony

SOLANKA DomoWA ZUPA Z mAKARoNEm
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SKŁADNIKI:
• Kalafior                          600 g
• Śmietana 22%                                        200 ml
• Bulion warzywny lub woda                  400 ml
• Sól, przyprawy

Włóż kalafior do misy multicookera, zalej bulionem i śmietaną. Dodaj sól, przyprawy 
i wymieszaj. Zamknij pokrywę, ustaw program «Zupa/Bulion» na 35 minut i wciśnij 
przycisk StaRt. Gotuj do zakończenia programu . 
Gotową zupę przelej do innego naczynia i zblenduj. 

ZUPy / BULIony

ZUPA-KREm Z KAlAFIoRA
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SKŁADNIKI:
• Ser «Cheddar»                                    150 g
• Serek topiony śmietankowy                   150 g
• Ziemniaki                                              300 g
• Brokuł                             150 g
• Cebula                                   100 g
• Czosnek                                                  5 g
• Bulion drobiowy lub woda                   500 ml
• Sól, przyprawy

Pokrój ziemniaki na ćwiartki. Podziel brokuł na różyczki i włóż go do pojemnika do 
gotowania na parze i posól. Pokrój cebulę w drobną kostkę, czosnek posiekaj . 
Wszystkie składniki (poza brokułem) włóż do misy multicookera, zalej bulionem, 
wymieszaj i posól. Zamknij pokrywę, ustaw program «Zupa/Bulion» na 40 minut i 
wciśnij przycisk StaRt. 10 minut przed końcem programu otwórz pokrywę i umieść w 
multicookerze pojemnik do gotowania na parze z brokułami. Zamknij pokrywę i gotuj 
do zakończenia programu. Gotową zupę przelej do innego naczynia i zblenduj. 
Podawaj z różyczkami brokuła.

ZUPy / BULIony

ZUPA SERoWA Z BRoKUŁAmI
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SKŁADNIKI:
• Filet z łososia                                 600 g
• Ziemniaki                                     300 g
• Por cebulowy                                 200 g
• Marchew                                          100 g
• Masło śmietankowe                                 50 g
• Śmietana 22%                                              1 l 
• Woda                                                       1 l
• Sól, przyprawy

Umyj filet z łososia. Ziemniaki i rybę pokrój w średnią kostkę, marchew w słupki, pora 
w plasterki. Włóż do misy multicookera ziemniaki i marchew. Zalej wodą i śmietaną, 
dodaj sól, przyprawy i wymieszaj. Zamknij pokrywę, ustaw program «ZUPa/BULIon» 
na 40 minut i wciśnij przycisk StaRt. 25 minut przed końcem programu dodaj masło 
śmietankowe, a następnie 10 minut przed końcem dodaj pora i filet z łososia. Zamknij 
pokrywę i gotuj do zakończenia programu.

ZUPy / BULIony

UcHA Po FIŃSKU
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SKŁADNIKI:
• Kurczak (filet)                      500 g
• Biała kapusta                400 g
• Ziemniaki                        400 g
• Cebula                        100 g
• Marchew                            100 g
• Woda                                2,5 l
• Sól, przyprawy

Umyj filet i pokrój go w kostkę razem z ziemniakami. Kapustę, cebulę i marchew 
pokrój w słupki. Włóż wszystkie składniki do misy multicookera, zalej wodą, dodaj 
przyprawy i wymieszaj. Zamknij pokrywę, ustaw program «ZUPa/BULIon» na 1 
godzinę i wciśnij przycisk StaRt. Gotuj do zakończenia programu.

ZUPy / BULIony

SZcZI ZE ŚWIEŻEJ KAPUSTY Z KURcZAKIEm
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SKŁADNIKI:
• Wołowina bez kości                                   400 g 
• Biała kapusta                          600 g 
• Cebula                                     100 g 
• Marchew                                              100 g 
• Koncentrat pomidorowy                                      100 g 
• olej roślinny                             70 ml
• Woda                                                  100 ml 
• Sól, przyprawy

Umyj wołowinę. Mięso, kapustę i cebulę pokrój w średnie słupki. Zetrzyj marchew na 
tarce o grubych oczkach. Wlej do misy olej. Ustaw program «Smażenie» na 160°C na 
20 minut i naciśnij przycisk StaRt. Po rozpoczęciu wstecznego odliczania czasu 
przygotowania włóż do misy mięso, cebulę, marchew i smaż od czasu do czasu 
mieszając. 5 minut przed końcem programu dodaj koncentrat pomidorowy, sól, 
przyprawy i gotuj do końca programu, od czasu do czasu mieszając. następnie dodaj 
kapustę, wymieszaj i zalej wodą. Zamknij pokrywę, ustaw program «Duszenie» na 40 
minut i naciśnij przycisk StaRt. Gotuj do zakończenia programu.

DanIa GŁÓWnE

BIGOS
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SKŁADNIKI:
• Ziemniaki                                 1 kg
• Wołowina bez kości                                     500 g
• Pieczarki                                 300 g
• Śmietana                                                200 g
• Koncentrat pomidorowy                                      200 g
• Marchew                                                100 g
• Cebula                                          70 g
• Korzeń pietruszki                                  30 g
• Mąka pszenna                                    20 g
• olej roślinny                              70 ml
• Woda                                          500 ml
• Sól, przyprawy

Umyj wołowinę i pokrój ją wraz z ziemniakami w średnią kostkę. Mięso wymieszaj z solą i 
przyprawami. Pokrój cebulę i marchew w słupki, pieczarki w plasterki, pietruszkę posiekaj. 
Wlej do misy olej, ustaw program «Smażenie» na 30 minut i naciśnij przycisk StaRt. Po 
rozpoczęciu wstecznego odliczania czasu przygotowania włóż do misy mięso i smaż przez 
15 minut od czasu do czasu mieszając. następnie dodaj cebulę, pieczarki i koncentrat 
pomidorowy. Smaż do zakończenia programu. następnie dodaj mąkę, zamieszaj, dodaj 
marchew, pietruszkę, ziemniaki, śmietanę i wlej wodę. Zamknij pokrywę, ustaw program 
«Duszenie» na 1 godzinę i naciśnij przycisk StaRt. Gotuj do zakończenia programu.

DanIa GŁÓWnE

WoŁoWINA Z GRZYBAmI I ZIEmNIAKAmI
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Poszatkuj kapustę, cebulę i marchew pokrój w słupki, posiekaj czosnek. opłucz ryż. Wlej 
do misy olej, ustaw program «Smażenie» na 25 minut i naciśnij przycisk StaRt. Po 
rozpoczęciu wstecznego odliczania czasu przygotowania włóż do misy marchew i cebulę 
i smaż przez 10 minut od czasu do czasu mieszając. następnie dodaj mięsny farsz i gotuj 
do zakończenia pracy programu. następnie dodaj ryż, kapustę, czosnek, sól, przyprawy i 
wodę. Ustaw program «Duszenie» na 50 minut i naciśnij przycisk StaRt. Gotuj do 
zakończenia programu. Gotowe danie wymieszaj.

DanIa GŁÓWnE

GoŁĄBKI lENIWE

SKŁADNIKI:
• Biała kapusta                               1 kg  
• Farsz mięsny                                 700 g
• Ryż                                       150 g
• Cebula                                      100 g
• Marchew                                                100 g
• Czosnek                                                20 g
• olej roślinny                               70 ml
• Woda                                                    300 ml
• Sól, przyprawy
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SKŁADNIKI:
• Wołowina bez kości                                    800 g
• Ziemniaki                                      500 g
• Cebula                                   200 g
• Koncentrat pomidorowy                                  100 g
• Czosnek                                             10 g
• Woda                                                     200 ml
• olej roślinny                              70 ml
• Sól, przyprawy

Umyj wołowinę. Mięso i cebulę pokrój w kostkę o grubości 1,5-2 cm. Włóż do misy 
mięso, cebulę, dodaj wodę, olej, sól, przyprawy, koncentrat pomidorowy i wymieszaj. 
na misie umieść pojemnik do gotowania na parze, włóż do niego pokrojone w 
ćwiartki ziemniaki i posól. Zamknij pokrywę, ustaw program «Duszenie» na 50 minut i 
naciśnij przycisk StaRt. Gotuj do zakończenia programu.

DanIa GŁÓWnE

GUlASZ WoŁoWY Z ZIEmNIAKAmI NA PARZE
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SKŁADNIKI:
• Wieprzowina                                        500 g  
• Ziemniaki                                    500 g
• Papryka                                 250 g
• Marchew                                           200 g
• Woda                                               200 ml
• Cebula                                        150 g
• olej roślinny                            100 ml
• Koncentrat pomidorowy                                        75 g
• Czosnek                                                   50 g
• Sól, przyprawy, liście laurowe

Umyj mięso i pokrój je wraz z ziemniakami w grubą kostkę. Cebulę i paprykę pokrój w 
słupki, marchew w średnią kostkę, posiekaj czosnek. Wlej do misy olej, ustaw program 
«Smażenie» na 30 minut i naciśnij przycisk StaRt. Po rozpoczęciu wstecznego 
odliczania czasu przygotowania włóż do misy mięso i smaż przez 20 minut od czasu 
do czasu mieszając. następnie dodaj cebulę, marchew, koncentrat pomidorowy, sól, 
przyprawy i gotuj do zakończenia programu, od czasu do czasu mieszając. Dodaj 
ziemniaki, paprykę, czosnek i wymieszaj. Zamknij pokrywę, ustaw program «Duszenie» 
na 40 minut i naciśnij przycisk StaRt. Gotuj do zakończenia programu.

DanIa GŁÓWnE

PIEcZoNA WIEPRZoWINA Z WARZYWAmI



SKŁADNIKI:
• Kurczak                                           1 kg
• Bulion drobiowy                              500 ml
• Cebula                                        300 g
• Brokuł                                            200 g
• Kalafior                                     200 g
• Marchew                                               150 g
• Seler naciowy                                70 g
• Sos sojowy                                          20 ml
• olej roślinny                              20 ml
• Sól, przyprawy

Umyj kurczaka, pokrój na kawałki, dodaj sól, przyprawy i wymieszaj. Brokuł i kalafior 
podziel na różyczki. Cebulę i marchew pokrój w słupki, seler posiekaj. Wlej do misy 
olej, włóż kurczaka, przykryj go warzywami, wlej bulion i sos sojowy. Zamknij pokrywę, 
ustaw program «Duszenie» na 40 minut i naciśnij przycisk StaRt. Gotuj do zakończenia 
programu.

DUSZoNY KURcZAK Z WARZYWAmI

22DanIa GŁÓWnE
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SKŁADNIKI:
• Ziemniaki                              350 g
• Marchew                                      200 g
• Biała kapusta                           150 g
• Dynia                                                    100 g
• Zielony groszek                                  100 g
• Mleko                                                100 ml
• Woda                                                 300 ml
• Sól, przyprawy

Warzywa pokrój w średnią kostkę, włóż do misy multicookera, zalej mlekiem i wodą, 
dodaj sól i przyprawy. Zamknij pokrywę, ustaw program «Duszenie» na 30 minut i 
naciśnij przycisk StaRt. Gotuj do zakończenia programu. Gotowe warzywa przełóż do 
innego naczynia i zblenduj. 

DanIa GŁÓWnE

PUREE WARZYWNE
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SKŁADNIKI:
• Żeberka wieprzowe                              1,5 kg
• Leczo po bułgarsku                              500 g
• Sól, przyprawy

Umyj żeberka, pokrój na kawałki wzdłuż kości i włóż do misy multicookera. Zalej 
gotowym leczo, dodaj sól, przyprawy i wymieszaj. Zamknij pokrywę, ustaw program 
«Duszenie» na 1 godzinę 30 minut i naciśnij przycisk StaRt. Gotuj do zakończenia 
programu

DanIa GŁÓWnE

ŻEBERKA Po BUŁGARSKU
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Warzywa pokrój w średnią kostkę, włóż do misy multicookera, zalej mlekiem i wodą, 
dodaj sól i przyprawy. Zamknij pokrywę, ustaw program «Duszenie» na 30 minut i 
naciśnij przycisk StaRt. Gotuj do zakończenia programu. Gotowe warzywa przełóż do 
innego naczynia i zblenduj. 

DanIa GŁÓWnE

SANDER Z ZIEmNIAKAmI I GRZYBAmI

SKŁADNIKI:
• Sander (filet)                                     600 g
• Ziemniaki                                        500 g
• Śmietana 22%                                    400 ml
• Pieczarki                                       200 g
• Cebula                                       200 g
• olej roślinny                               50 ml
• Czosnek                                             20 g
• Sól, przyprawy
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SKŁADNIKI:
• Mięso mielone wołowe                                     600 g
• Ziemniaki (średnie)                              500 g
• Przecier pomidorowy                            200 g
• Cebula                              100 g
• Jajko                                               50 g / 1 szt.
• Czosnek                               10 g
• Woda                                           100 ml
• Sól, przyprawy

Pokrój ziemniaki na ćwiartki. Posiekaj cebulę i czosnek. Dodaj do mięsa mielonego 
cebulę, czosnek, jajko i przyprawy. Mieszaj do uzyskania jednolitej masy. Uformuj 
pulpety, włóż je do misy multicookera, dodaj przecier pomidorowy, wodę i wymieszaj. 
na misie umieść pojemnik do gotowania na parze, włóż do niego ziemniaki i posól. 
Zamknij pokrywę, ustaw program «Duszenie» na 40 minut i naciśnij przycisk StaRt. 
Gotuj do zakończenia programu.

DanIa GŁÓWnE

PUlPETY W SoSIE PomIDoRoWYm



27

SKŁADNIKI:
• Kurczak (udka)                                 400 g
• Przecier pomidorowy                        300 g
• Cebula                                     200 g
• Papryka (różne kolory)                     200 g
• Czosnek                                                20 g
• olej roślinny                           100 ml
• Sól, przyprawy 

Umyj kurczaka. Warzywa pokrój w słupki, posiekaj czosnek. Wlej do misy olej, ustaw 
program «Smażenie» na 20 minut i naciśnij przycisk StaRt. Po rozpoczęciu wstecznego 
odliczania czasu przygotowania włóż do misy kurczaka. Smaż przy otwartej pokrywie 
do końca programu, od czasu do czasu obracając. następnie dodaj pozostałe 
składniki, sól, przyprawy i wymieszaj. Zamknij pokrywę, ustaw program «Duszenie» na 
40 minut i naciśnij przycisk StaRt. Gotuj do zakończenia programu.

DanIa GŁÓWnE

CZACHOCHBILI 
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SKŁADNIKI:
• Wołowina (polędwica)                               400 g
• Śmietana 30%                                      100 g
• Cebula                                      50 g
• Koncentrat pomidorowy                                     10 g
• Musztarda                                              10 g
• Czosnek                                                 5 g
• olej roślinny                               20 ml
• Sól, przyprawy

Umyj mięso i pokrój je w średnie słupki. Cebulę pokrój w drobne słupki, czosnek 
posiekaj. Wlej do misy olej, ustaw program «Smażenie» na 20 minut i naciśnij przycisk 
StaRt. Po rozpoczęciu wstecznego odliczania czasu przygotowania włóż do misy 
mięso. Smaż przy otwartej pokrywie, od czasu do czasu mieszając. Po 10 minutach 
dodaj cebulę, czosnek, sól i przyprawy i wymieszaj. 5 minut przed końcem programu 
dodaj śmietanę, koncentrat pomidorowy, musztardę i wymieszaj. Gotuj do zakończenia 
programu.

DanIa GŁÓWnE

BoEUF STRoGANoW
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SKŁADNIKI:
• Mięso mielone wołowe                                      700 g
• Kabaczki                                              350 g
• twardy ser                                      150 g
• Jajko                                             150 g / 3 szt.
• Cebula                                         100 g
• Bułka tarta                            100 g
• Marchew                                                 70 g
• Czosnek                                               10 g
• olej roślinny                             100 ml
• Sól, przyprawy

Cebulę pokrój w drobną kostkę, czosnek posiekaj, marchew i ser zetrzyj na tarce o 
drobnych oczkach, kabaczki na tarce o grubych oczkach i odcedź sok. Przygotuj jajka do 
panierowania, lekko ubij je w oddzielnym naczyniu. Do misy multicookera wlej olej (50 ml), 
ustaw program «Smażenie» na 10 minut i naciśnij przycisk StaRt. Po rozpoczęciu 
wstecznego odliczania czasu przygotowania włóż do misy marchew i cebulę. Smaż do 
końca programu, od czasu do czasu mieszając.
W oddzielnym naczyniu wymieszaj mięso mielone, kabaczki, czosnek, cebulę, marchew, 
dodaj sól i przyprawy. Z farszu przygotuj bitki po 100 g, zamocz je w jajku i obtocz w bułce 
tartej. Wlej pozostały olej do misy multicookera. Ustaw program «Smażenie» na 20 minut 
i naciśnij przycisk StaRt. Po rozpoczęciu wstecznego odliczania czasu przygotowania 
włóż do misy bitki. obróć je po 10 minutach i gotuj do zakończenia programu.

DanIa GŁÓWnE

BITKI mIĘSNE Z SEREm I KABAcZKIEm
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SKŁADNIKI:
• Wołowina (polędwica)                             400 g
• olej roślinny                              70 ml
• Sól, pieprz

Wołowinę podziel na porcje i lekko rozbij. Wlej olej do misy multicookera, ustaw 
program «Smażenie» na 20 minut i naciśnij przycisk StaRt. Po rozpoczęciu wstecznego 
odliczania czasu przygotowania włóż do misy mięso, obsmażaj z jednej strony przez 
10 minut, następnie obróć i gotuj do zakończenia programu. Gotowe befsztyki posyp 
solą i pieprzem.

DanIa GŁÓWnE

BEFSZTYK
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SKŁADNIKI:
• Mięso mielone                                   250 g 
• Cebula                                     80 g 
• Ugotowane jajko                      50 g / 1 szt.
• Masło śmietankowe                                 20 g 
• Chleb pszenny                                     20 g 
• Bułka tarta                            20 g 
• Szczypior                                        20 g
• natka pietruszki                                10 g 
• olej roślinny                              50 ml 
• Mleko 2,5%                                         10 ml 
• Sól, przyprawy

Mocz chleb w zimnej wodzie przez 5 minut i dokładnie wyciśnij. Dodaj do mięsa mielonego chleb, 
mleko, sól, przyprawy i dokładnie wymieszaj do uzyskania jednolitej masy. natkę pietruszki i szczypiorek 
posiekaj, jajko zetrzyj na tarce o grubych oczkach, cebulę pokrój w kostkę o grubości 0,5 cm. Wlej olej 
do misy multicookera, ustaw program «Smażenie» na 10 minut i naciśnij przycisk StaRt. Po rozpoczęciu 
wstecznego odliczania czasu przygotowania włóż do misy cebulę i smaż do końca programu od czasu 
do czasu mieszając. obsmażoną cebulę przełóż do innego naczynia, dodaj jajko, natkę pietruszki i 
wymieszaj. Uformuj mięsny farsz w placki o grubości 1 cm, na środek każdego połóż mieszankę cebuli, 
jajka i natki. Połącz brzegi placków, uformuj zrazy i obtocz w bułce tartej. Wlej olej do misy multicookera, 
ustaw program «Smażenie» na 20 minut i naciśnij przycisk StaRt. Po rozpoczęciu wstecznego 
odliczania czasu przygotowania włóż do misy zrazy i smaż do końca programu od czasu do czasu 
mieszając.

DanIa GŁÓWnE

ZRAZY
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SKŁADNIKI:
• Ziemniaki                                    400 g 
• Pieczarki                             150 g 
• Cebula                                   80 g
• olej roślinny                         70 ml  
• Sól

Ziemniaki pokrój w kostkę, pieczarki w plasterki, cebulę w słupki. Wlej olej do misy 
multicookera, ustaw program «Smażenie» na 20 minut i naciśnij przycisk StaRt. Po 
rozpoczęciu wstecznego odliczania czasu przygotowania włóż do misy wszystkie 
składniki i smaż do końca programu od czasu do czasu mieszając. Pod koniec gotowania 
dodaj sól.

DanIa GŁÓWnE

ZIEmNIAKI SmAŻoNE Z GRZYBAmI



33

SKŁADNIKI:
• Kurczak (udka)                               500 g
• olej roślinny                      100 ml
• Czosnek                                     30 g
• Sól, przyprawy

Kurczaka umyj, natrzyj czosnkiem, solą i przyprawami.
Wlej olej do misy multicookera, ustaw program «Smażenie» na 30 minut i naciśnij 
przycisk StaRt. Po rozpoczęciu wstecznego odliczania czasu przygotowania włóż do 
misy udka i smaż przy odkrytej pokrywie przez 10 minut. następnie obróć kurczaka 
na drugą stronę, zamknij pokrywę i gotuj do końca programu.

DanIa GŁÓWnE

KURcZAK PIEcZoNY Z cZoSNKIEm



SKŁADNIKI:
• Ziemniaki gotowane                           800 g
• Mięso mielone                             300 g
• Cebula                                   80 g
• Jajko                                       50 g / 1 szt.
• olej roślinny                             50 ml
• Masło śmietankowe                               20 g
• Sól, przyprawy 

Pokrój cebulę w drobną kostkę. Zetrzyj ziemniaki na tarce o drobnych oczkach, posól 
i wymieszaj z jajkiem na jednolitą masę. Wlej olej do misy multicookera, ustaw program 
«Smażenie» na 15 minut i naciśnij przycisk StaRt. Po rozpoczęciu wstecznego 
odliczania czasu przygotowania włóż do misy cebulę. Smaż od czasu do czasu 
mieszając. Po upływie 5 minut dodaj mięso mielone, sól i przyprawy. Gotuj do 
zakończenia programu, od czasu do czasu mieszając. Gotowy farsz ostudź. Posmaruj 
misę multicookera masłem śmietankowym i włóż do niej połowę farszu ziemniaczanego, 
wyrównaj, następnie dodaj farsz mięsny oraz pozostałą część farszu ziemniaczanego 
i wyrównaj. Zamknij pokrywę, ustaw program «MULtICooK» na 130°С na 50 minut i 
naciśnij przycisk StaRt. Gotuj do zakończenia programu.

DanIa GŁÓWnE

ZAPIEKANKA ZIEmNIAcZANA Z mIĘSEm

34
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SKŁADNIKI:
• Wołowina bez kości                               500 g
• Wieprzowina (filet)                             500 g
• Jajko gotowane                          150 g / 3 szt.
• Jajko                                         100 g / 2 szt.
• twardy ser                             100 g
• natka pietruszki                                          20 g
• Sól, przyprawy

Umyj wołowinę i wieprzowinę i przemiel przez maszynkę do mięsa. Do farszu dodaj 
surowe jaja, sól, przyprawy i wymieszaj. Gotowane jajka i ser zetrzyj na tarce o 
drobnych oczkach, natkę posiekaj, dodaj sól i przyprawy. Wyłóż mięsny farsz na folię 
aluminiową (warstwa o grubości 2 cm), na wierzch wyłóż mieszankę serową i zwiń w 
roladę. następnie owiń roladę w 2 warstwy folii i włóż do misy multicookera. Zamknij 
pokrywę, ustaw program «MULtICooK» na 130°С na 40 minut i naciśnij przycisk 
StaRt. Gotuj do zakończenia programu. Po 20 minutach odkryj pokrywę, obróć 
roladę i zamknij pokrywę. Gotuj do zakończenia programu.

DanIa GŁÓWnE

RolADA mIĘSNA Z NADZIENIEm



SKŁADNIKI:
• Wieprzowina (karkówka)                                  400 g
• Pomidory                                            200 g
• Majonez                                          100 g
• Ser                                                      150 g
• olej roślinny                              20 ml
• Sól, przyprawy

Wieprzowinę pokrój wzdłuż włókien na porcje i rozbij młotkiem. Pomidory pokrój w 
plastry, ser zetrzyj na tarce o grubych oczkach. Wlej olej do misy multicookera, włóż 
wieprzowinę, posyp solą i przyprawami, na wierzch wyłóż pomidory, posmaruj 
majonezem i posyp serem. Zamknij pokrywę, ustaw program «MULtICooK» na 
130°С na 40 minut i naciśnij przycisk StaRt. Gotuj do zakończenia programu.

DanIa GŁÓWnE

WIEPRZoWINA ZAPIEKANA Z SEREm

36
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SKŁADNIKI:
• Pstrąg (wypatroszony)     700 g / 2 szt.
• Pomidory                                     80 g
• Marchew                                          80 g
• Sok z cytryny                                            20 ml
• olej roślinny                             10 ml
• natka                                                10 g
• Sól, przyprawy

Umyj rybę, natrzyj solą, przyprawami i skrop sokiem z cytryny. Marchew zetrzyj na 
tarce o grubych oczkach, pomidory pokrój w drobną kostkę i wymieszaj. otrzymaną 
masą nafaszeruj ryby. Posmaruj misę olejem i włóż do niej rybę do góry brzuchem. 
Zamknij pokrywę, ustaw program «MULtICooK» na 130°С na 30 minut i naciśnij 
przycisk StaRt. Gotuj do zakończenia programu.

DanIa GŁÓWnE

PSTRĄG FASZERoWANY



SKŁADNIKI:
• Kurczak (filet)                               350 g
• Biały chleb                             100 g
• Woda                                                      1 l
• Sól, pieprz

Filet z kurczaka i chleb przemiel przez maszynkę do mięsa, dopraw solą i pieprzem. Z 
farszu uformuj kotleciki. Do misy multicookera nalej wody. Umieść na misie pojemnik 
do gotowania na parze i włóż do niego kotleciki. Zamknij pokrywę, ustaw program 
«Para/Gotowanie» na 30 minut i wciśnij przycisk StaRt. Gotuj do zakończenia 
programu.

DanIa GŁÓWnE

KoTlETY DRoBIoWE NA PARZE

38
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SKŁADNIKI:
• Papryka                                 500 g
• Mięso mielone                                   250 g
• Gotowany ryż                                  200 g
• Cebula                                 100 g
• Woda                                            1,5 l
• Sól, przyprawy

Posiekaj cebulę. Do mięsa dodaj ryż, cebulę, sól, przyprawy i mieszaj do uzyskania 
jednolitej masy. otrzymanym farszem nadziej papryki. Wlej wodę do misy multicookera. 
Umieść na misie pojemnik do gotowania na parze i włóż do niego papryki. Zamknij 
pokrywę, ustaw program «Para/Gotowanie» na 40 minut i wciśnij przycisk StaRt. 
Gotuj do zakończenia programu.

DanIa GŁÓWnE

PAPRYKA FASZERoWANA
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SKŁADNIKI:
• Łosoś (stek)                                500 g / 2 szt.
• Brokuł                                          100 g
• Papryka                            100 g
• Woda                                            500 ml
• Sól, przyprawy

Steki natrzyj solą i przyprawami. Brokuły rozdziel na różyczki, paprykę pokrój w plastry. 
Wlej wodę do misy multicookera. Umieść na misie pojemnik do gotowania na parze i 
włóż do niego rybę i warzywa. Zamknij pokrywę, ustaw program «Para/Gotowanie» 
na 25 minut i wciśnij przycisk StaRt. Gotuj do zakończenia programu.

DanIa GŁÓWnE

ŁoSoŚ Z WARZYWAmI NA PARZE
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SKŁADNIKI:
• Wołowina bez kości                                  500 g 
• Cebula                                   150 g
• Mąka pszenna                                 500 g
• Jajko                                       100 g / 2 szt.
• olej roślinny                             50 ml
• Czosnek                                      10 g
• Woda                                                       1,7 l
• Sól, pieprz

Przygotuj ciasto: dodaj do mąki olej, sól i jajka. Wyrabiaj ciasto, stopniowo dodając 
wodę (200 ml). Gotowe ciasto zawiń w folię spożywczą i włóż do lodówki. Posiekaj 
mięso i cebulę i wraz z czosnkiem przemiel je przez maszynkę przez sitko o średnich 
oczkach. Dodaj do farszu sól, przyprawy i wymieszaj. Rozwałkuj ciasto cienko, wytnij 
kółka i obtocz je w mące. na środek każdego wyłóż farsz i ulep pielmieni.
Wlej wodę do misy multicookera i dodaj sól. Zamknij pokrywę, ustaw program «Para/
Gotowanie» na 35 minut i wciśnij przycisk StaRt. Po rozpoczęciu intensywnego 
parowania z zaworu wypuszczania pary otwórz pokrywę. Włóż pielmieni do misy i 
gotuj przy otwartej pokrywie do końca programu, od czasu do czasu mieszając. 

DanIa GŁÓWnE

PIElmIENI 
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SKŁADNIKI:
• Udziec barani                                   1 kg
• Imbir                                              50 g
• Miód                                                        30 g
• Czosnek                                                     30 g
• Świeży rozmaryn                         1–2 gałązki 
• oliwa z oliwek                                  50 ml
• Sos sojowy                                          50 ml
• Woda                                                200 ml
• Przyprawy

obierz imbir i czosnek i zetrzyj a tarce o drobnych oczkach. Przygotuj marynatę 
mieszając wodę, imbir, czosnek, sos sojowy, oliwę z oliwek, przyprawy i miód. Włóż 
mięso do woreczka spożywczego, zalej marynatą i wstaw na 4-5 godzin do lodówki. 
Włóż zamarynowane mięso do misy multicookera i zalej marynatą z woreczka. Zamknij 
pokrywę, ustaw program «Slow cook» na 3 godziny i wciśnij przycisk StaRt. Gotuj do 
zakończenia programu.

DanIa GŁÓWnE 

BARANINA W SoSIE SoJoWYm
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SKŁADNIKI:
• Mleko 2,5%                                     500 ml
• Jajko                                  250 g / 5 szt.
• Masło śmietankowe                             10 g
• Sól

Mleko, jajka i sól ubij na jednolitą masę i wlej do misy multicookera, posmarowanej 
masłem śmietankowym.
Zamknij pokrywę, ustaw program «MULtICooK» na 120°С na 20 minut i naciśnij 
przycisk StaRt. Gotuj do zakończenia programu.

DanIa GŁÓWnE

omlET
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SKŁADNIKI:
• Mleko 2,5%                                  200 ml 
• Jajko                            200 g / 4 szt.
• Szynka                                                 150 g 
• Ugotowany makaron                           300 g 
• Masło śmietankowe                            20 g
• Sól, przyprawy

Pokrój szynkę w kostkę o grubości 1 cm i wymieszaj z makaronem. Ubij jajka z mlekiem, 
solą i przyprawami. Wysmaruj misę multicookera masłem śmietankowym. Włóż do 
misy makaron z szynką i zalej masą mleczno-jajeczną.
Zamknij pokrywę, ustaw program «MULtICooK» na 130°С na 30 minut i naciśnij 
przycisk StaRt. Gotuj do zakończenia programu.

DanIa GŁÓWnE

omlET Z mAKARoNEm I SZYNKĄ
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SKŁADNIKI:
• Baranina bez kości                              300 g
• Ryż                                            300 g
• Marchew                                  150 g
• Cebula                                     100 g
• Suszone morele                                                 100 g
• Woda                                                    500 ml
• tłuszcz z kurczaka                                100 g
• Sól, przyprawy

Umyj baraninę i pokrój w grubą kostkę. tłuszcz i morele pokrój w drobną kostkę, 
marchew i cebulę w słupki. Włóż do misy tłuszcz drobiowy, ustaw program «Smażenie» 
na 30 minut i naciśnij przycisk StaRt. Po rozpoczęciu wstecznego odliczania czasu 
przygotowania włóż do misy baraninę i smaż przez 15 minut, od czasu do czasu 
mieszając. następnie dodaj cebulę, marchew, sól, przyprawy i smaż przy otwartej 
pokrywie do końca pracy programu. następnie dodaj morele, opłukany ryż i wodę. 
Zamknij pokrywę, ustaw program «Pilaw» na 45 minut i naciśnij przycisk StaRt. Gotuj 
do końca programu.

DanIa GŁÓWnE

PIlAW KAZAcHSKI
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SKŁADNIKI:
• Wieprzowina (karkówka)                                     500 g
• Ryż                                           300 g
• Cebula                                 250 g
• Marchew                                         250 g
• Czosnek                                         50 g
• olej roślinny                              50 ml
• Woda                                                500 ml
• Sól, przyprawy

Umyj mięso i opłucz ryż. Wieprzowinę pokrój w średnią kostkę, cebulę i marchew w 
słupki, posiekaj czosnek. Wlej olej do misy, ustaw program «Smażenie» na 30 minut i 
naciśnij przycisk StaRt. Po rozpoczęciu wstecznego odliczania czasu przygotowania 
włóż do misy mięso i smaż przez 20 minut od czasu do czasu mieszając. następnie 
dodaj cebulę i marchew i kontynuuj smażenie do końca programu. następnie dodaj 
czosnek, sól, przyprawy, ryż i wyrównaj. Całość zalej wodą. Zamknij pokrywę, ustaw 
program «Pilaw» na 45 minut i naciśnij przycisk StaRt. Gotuj do końca programu.

DanIa GŁÓWnE 

PIlAW Z WIEPRZoWINĄ
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SKŁADNIKI:
• Ryż arborio                                  300 g
• Cebula                                   50 g
• Masło śmietankowe                               30 g
• Bulion drobiowy                                  300 ml
• Kurczak (filet)                                 100 g
• Grzyby                                     80 g
• natka pietruszki                                   10 g
• Parmezan                                10 g
• Czosnek                                       6 g
• Białe wino wytrawne                             200 ml
• oliwa z oliwek                                  20 ml

Kurczaka pokrój w średnie słupki, grzyby i cebulę w średnią kostkę, posiekaj czosnek i 
natkę pietruszki, ser zetrzyj na tarce o grubych oczkach. Wlej oliwę z oliwek do misy 
multicookera, ustaw program «Smażenie» na 40 minut i naciśnij przycisk StaRt. Po 
rozpoczęciu wstecznego odliczania czasu przygotowania włóż do misy kurczaka, 
grzyby i cebulę. Smaż od czasu do czasu mieszając. 10 minut przed końcem programu 
dodaj wino, a po 5 minutach masło i ryż i gotuj do zakończenia programu. następnie 
dodaj bulion, wymieszaj, zamknij pokrywę, ustaw program «Pilaw» na 15 minut i 
naciśnij przycisk StaRt. Gotuj do końca programu. Przed podaniem danie posyp 
natką pietruszki i startym parmezanem.

DanIa GŁÓWnE

RISoTTo Z KURcZAKIEm I GRZYBAmI
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SKŁADNIKI:
• Wołowina bez kości                                     600 g
• Cebula                                      100 g
• Sos sojowy                                         50 ml
• Imbir                                                   20 g
• Woda                                                          2 l
• Sól, przyprawy

Umyj mięso, pokrój cebulę na połówki, imbir pokrój w grube kawałki. Włóż mięso do 
misy multicookera, dodaj cebulę, imbir, sos sojowy, sól i przyprawy. Całość zalej wodą. 
Zamknij pokrywę, ustaw program «Slow cook» na 3 godziny i wciśnij przycisk StaRt. 
Gotuj do zakończenia programu.

DanIa GŁÓWnE

GoToWANA WoŁoWINA Z ImBIREm
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SKŁADNIKI:
• Golonka wieprzowa                                     900 g 
• Kapusta kiszona                                1 kg
• Cebula                                    120 g 
• Czosnek                                        15 g 
• Bazylia                                     5 g 
• olej roślinny                             50 ml
• Woda                                                  200 ml 
• Sól, przyprawy

Umyj golonkę, głęboko natnij i naszprycuj ząbkami czosnku. Posiekaj cebulę, 
wymieszaj z solą i przyprawami. otrzymaną mieszanką natrzyj golonkę i włóż ją do 
misy multicookera, dookoła wyłóż kapustę, dodaj olej i wodę. Zamknij pokrywę, ustaw 
program «Slow cook» na 4 godziny i wciśnij przycisk StaRt. Gotuj do zakończenia 
programu.

DanIa GŁÓWnE

GoloNKA WIEPRZoWA Z KISZoNĄ KAPUSTĄ
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SKŁADNIKI:
• Golonka cielęca (z kością)                     1 kg
• Ziemniaki                                     400 g
• Pomidory                                     200 g
• Cebula                                     200 g
• Marchew                                     200 g
• oliwa z oliwek                                   40 ml
• Białe wino wytrawne                              100 ml
• Woda                                                200 ml
• Liść laurowy                                     2 szt.
• Sól, przyprawy

Umyj golonkę i natrzyj ją solą i przyprawami. Ziemniaki pokrój w duże plastry. Cebulę 
pokrój w duże słupki, marchew i pomidory w plastry.
Wlej oliwę z oliwek do misy i włóż golonkę. następnie włóż pozostałe składniki i zalej 
je wodą i winem. Zamknij pokrywę, ustaw program «Slow cook» na 4 godziny i wciśnij 
przycisk StaRt. Gotuj do zakończenia programu.
         

DanIa GŁÓWnE

GoloNKA cIElĘcA Z WARZYWAmI
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SKŁADNIKI:
• Kasza gryczana                                      900 g
• Kurczak (filet)                                      500 g
• Cebula                                      200 g
• Woda                                                          1 l
• olej roślinny                           70 ml
• Sól

opłucz kaszę. Filet z kurczaka umyj i pokrój w kostkę o grubości 1,5 cm, cebulę pokrój 
w słupki. Wlej olej do misy multicookera, włóż kurczaka, cebulę i wymieszaj. Kaszę 
włóż na warzywa z kurczakiem, wyrównaj, dodaj sól, przyprawy i zalej wodą. Zamknij 
pokrywę. Ustaw program «Ryż/Kasze» na 30 minut i wciśnij przycisk StaRt. Gotuj do 
zakończenia programu.

DanIa GŁÓWnE

KASZA GRYcZANA Z KURcZAKIEm
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SKŁADNIKI:
• Soczewica (żółta)                                150 g
• Cebula                                     100 g
• Marchew                                            100 g
• oliwa z oliwek                                   70 ml
• Woda                                     400 ml
• Sól

Umyj soczewicę. Cebulę i marchew pokrój w drobną kostkę. Wlej oliwę do misy 
multicookera. Ustaw program «Smażenie» na 10 minut i naciśnij przycisk StaRt. Po 
rozpoczęciu wstecznego odliczania czasu przygotowania włóż do misy warzywa i 
smaż przy odkrytej pokrywie do końca pracy programu, od czasu do czasu mieszając. 
następnie dodaj soczewicę, posól i zalej wodą. Zamknij pokrywę, ustaw program 
«Ryż/Kasze» na 20 minut i wciśnij przycisk StaRt. Gotuj do zakończenia programu.

DanIa GŁÓWnE

SocZEWIcA Z WARZYWAmI 
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SKŁADNIKI:
• Ziemniaki                                           1 kg
• Woda                                               1,5 l
• Sól
• Masło śmietankowe, koperek

Włóż ziemniaki do misy multicookera, zalej wodą i dodaj sól. Zamknij pokrywę, ustaw 
program «Para/Gotowanie» na 40 minut i wciśnij przycisk StaRt. Gotuj do zakończenia 
programu.

ZIEmNIAKI GoToWANE

DoDatKI
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SKŁADNIKI:
• Woda                                       1 l
• Makaron                                     300 g
• oliwa z oliwek                                   50 ml
• Sól

Wlej wodę do misy multicookera, zamknij pokrywę, ustaw program «Para/Gotowanie» 
na 35 minut i wciśnij przycisk StaRt. Po rozpoczęciu intensywnego parowania z 
zaworu wypuszczania pary otwórz pokrywę. Włóż makaron do misy i gotuj przy 
otwartej pokrywie do końca programu, od czasu do czasu mieszając. Gotowy makaron 
odcedź na durszlaku, polej oliwą z oliwek i wymieszaj.

mAKARoN

DoDatKI
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SKŁADNIKI:
• Kasza gryczana                                  300 g
• Woda                                           380 ml
• Sól

opłucz kaszę, włóż ją do misy multicookera, dodaj sól i zalej wodą. Zamknij pokrywę. 
Ustaw program «Ryż/Kasze» na 35 minut i wciśnij przycisk StaRt. Gotuj do zakończenia 
programu.

DoDatKI

KASZA GRYCZANA NA SYPKO
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SKŁADNIKI:
• Ryż                                              200 g
• Woda                                     350 ml
• Sól

opłucz ryż, włóż go do misy multicookera, zalej wodą i dodaj sól. Zamknij pokrywę. 
Ustaw program «Ryż/Kasze» na 25 minut i wciśnij przycisk StaRt. Gotuj do zakończenia 
programu.

DoDatKI

RYŻ
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SKŁADNIKI:
• Wieprzowina (szynka, łopatka, karkówka)               1 kg
• Marchew                                       100 g
• Czosnek                                       50 g
• olej roślinny                             50 ml
• Woda................................................................................800 ml
• Sól, pieprz

Pokrój marchew w duże słupki. Czosnek (20 g) zetrzyj na tarce o drobnych oczkach i 
wymieszaj z oliwą. Mięso posól, przypraw pieprzem i natrzyj oliwą z czosnkiem. Zrób w 
mięsie głębokie nakłucia i włóż w nie marchew i całe ząbki czosnku. owiń mięso w 2 
warstwy folii aluminiowej. Wlej do misy multicookera 400 ml wody i włóż bużeninę. 
Zamknij pokrywę, ustaw program «MULtICooK» na 140°С na 90 minut i naciśnij przycisk 
StaRt. Gotuj do zakończenia programu. Po 45 minutach odkryj pokrywę, obróć bużeninę, 
dolej 400 ml wody, zamknij pokrywę. I gotuj do zakończenia programu.

PRZyStaWKI I SaŁatKI

BUŻENINA
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SKŁADNIKI:
• Wątróbka wieprzowa                                500 g
• Marchew                                   200 g
• Cebula                                100 g
• oliwa z oliwek                                  80 ml
• Masło śmietankowe                             100 g
• Sól, przyprawy

oczyść wątróbkę z błon i żyłek, umyj i pokrój w kawałki o wielkości 4-5 cm. Cebulę i 
marchew pokrój w duże kawałki. Wlej do misy olej. Ustaw program «Smażenie« na 30 
minut i naciśnij przycisk StaRt. Po rozpoczęciu wstecznego odliczania czasu 
przygotowania włóż do misy cebulę i marchew i smaż przez 10 minut, od czasu do 
czasu mieszając. następnie dodaj wątróbkę i smaż do końca pracy programu. ostudź 
wątróbkę i warzywa, dodaj masło śmietankowe, sól, przyprawy i zblenduj na jednolitą 
masę. Gotowy pasztet przełóż do formy i wstaw do lodówki na 3 -4 godziny

PRZyStaWKI I SaŁatKI

PASZTET PIECZONY
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SKŁADNIKI:
• Burak                                  300 g
• Ziemniaki                                  200 g
• Marchew                                  150 g
• Cebula                                 100 g
• ogórki kiszone                                 100 g
• Zielony groszek konserwowy               100 g
• olej roślinny                            100 ml
• ocet 9%                                  10 ml
• Woda                                         1 l
• Sól, cukier

Włóż do misy multicookera buraki i zalej wodą. na misie umieść pojemnik do 
gotowania na parze, włóż do niego ziemniaki i marchew. Zamknij pokrywę, ustaw 
program «Para/Gotowanie» na 40 minut i naciśnij przycisk StaRt. Gotuj do zakończenia 
programu. Gotowe warzywa ostudź, oczyść i pokrój wraz z ogórkami w kostkę o 
grubości 1 cm, posiekaj cebulę. Posiekaną cebulę zapraw olejem, dodaj pozostałe 
składniki, ocet, sól, cukier i wymieszaj.

PRZyStaWKI I SaŁatKI

WINEGRET
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SKŁADNIKI:
• Sander (filet)                                        600 g
• Marchew                                      150 g 
• Cebula                                  75 g 
• Korzeń pietruszki                            50 g
• Seler (Korzeń)                            50 g
• Żelatyna                                         50 g
• Woda                                               1,6 l
• Ugotowane jaja przepiórcze        60 g / 6 szt.
• Sól, przyprawy

Rozpuść żelatynę w 100 ml zimnej wody. Umyj rybę, pokrój cebulę na połówki. Włóż 
do misy multicookera rybę, pietruszkę, seler, cebulę i marchew. Dodaj sól, przyprawy 
i zalej wodą. Zamknij pokrywę, ustaw program «Galareta» na 98°C na 1 godzinę 30 
minut. naciśnij przycisk StaRt i gotuj do zakończenia programu. Wyjmij z bulionu 
rybę i warzywa i przecedź go przez gazę, złożoną na 4 warstwy. Pokrój marchew w 
plasterki oraz jajka na połówki. W formę do galarety włóż jaja, marchew i kawałki ryby. 
Zalej bulionem wymieszanym z wodą z żelatyną i wstaw do lodówki do pełnego 
zastygnięcia.

PRZyStaWKI I SaŁatKI

RYBA W GAlAREcIE
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SKŁADNIKI:
• nogi wieprzowe                             900 g
• Wołowina bez kości                             300 g
• Cebula                                   300 g
• Marchew                                             300 g
• Czosnek                                            10 g
• Woda
• Sól, przyprawy (pieprz czarny ziarnisty, liść laurowy)

nogi i wołowinę umyj, marchew pokrój w plasterki o grubości 0,5 cm. Czosnek 
posiekaj. Włóż do misy multicookera nóżki, wołowinę, pokrojoną marchew i całą 
cebulę, dodaj sól, przyprawy i zalej wodą do maksymalnego poziomu na skali w misie. 
Zamknij pokrywę, ustaw program «Galareta» na 6 godzin. naciśnij przycisk StaRt i 
gotuj do zakończenia programu. Po zakończeniu programu otwórz pokrywę i wyjmij 
z bulionu cebulę przy pomocy łyżki cedzakowej. Przecedź bulion przez gazę, złożoną 
na 4 warstwy, namoczoną w zimnej wodzie. Ugotowane nogi ostudź, oddziel mięso 
od kości i posiekaj razem z wołowiną. Rozłóż równomiernie mięso i marchew w 
formach, dodaj czosnek, zalej bulionem i wstaw do lodówki na 5-6 godzin do 
zastygnięcia.

PRZyStaWKI I SaŁatKI

GALARETA
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SKŁADNIKI:
• Język wołowy                                   1,3 kg
• Ugotowane jajko                             50 g / 1 szt.
• Żelatyna                                        40 g
• Woda                                                       2 l
• Sól, przyprawy

Umyj języki. Żelatynę zamocz w 100 ml zimnej wody na 30 minut. Jajko pokrój w 
średnie plasterki. Włóż języki do misy multicookera, zalej pozostałą wodą, dodaj sól, 
przyprawy i wymieszaj. Zamknij pokrywę, ustaw program «Galareta» na 2 godziny. 
naciśnij przycisk StaRt i gotuj do zakończenia programu. Po zakończeniu programu 
przecedź gotowy bulion i rozpuść w nim przygotowaną żelatynę. Języki oczyść i 
pokrój w średnie plastry . Wlej do oddzielnego naczynia 200 ml bulionu i wstaw do 
lodówki na 20 minut. następnie wyłóż na wierzch jajko, zalej bulionem i wstaw do 
lodówki na kolejne 20 minut. następnie połóż na wierzch ugotowane języki, zalej 
pozostałym bulionem i wstaw do lodówki do pełnego zastygnięcia.

PRZyStaWKI I SaŁatKI

oZoRKI W GAlAREcIE
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SKŁADNIKI:
• Mąka pszenna                                   580 g 
• Płatki owsiane              100 g
• Łuskane nasiona słonecznika       50 g 
• Suche drożdże                                        20 g 
• Cukier                                                 20 g 
• Sól                                             10 g 
• olej roślinny                             30 ml 
• Woda                                            420 ml

Wsyp do naczynia mąkę, płatki owsiane, sól, nasiona słonecznika, drożdże i wymieszaj. 
Stopniowo dodawaj olej (20 ml) i wodę o temperaturze pokojowej, nieustannie 
mieszając. Mieszaj ciasto do momentu aż przestanie przystawać do ścianek naczynia. 
na dno misy włóż papier do pieczenia lub silikonową matę do pieczenia równą 
średnicy misy. Posmaruj olejem (10 ml), wyłóż i wyrównaj ciasto. Zamknij pokrywę, 
ustaw program «Jogurt» na 1 godzinę i naciśnij przycisk StaRt. Gotuj do zakończenia 
programu. następnie bez otwierania pokrywy ustaw program «MULtICooK» na 
140°С na 1 godzinę 40 minut i naciśnij przycisk StaRt. Godzinę przed zakończeniem 
programu otwórz pokrywę i obróć chleb na drugą stronę. Zamknij pokrywę i gotuj do 
zakończenia programu.

CHLEB / CIaSto

CHLEB HERKULESA
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SKŁADNIKI:
• Mąka pszenna                                550 g
• Mąka kukurydziana                                   220 g
• Mleko                                   100 ml
• olej roślinny                              50 ml
• Suche drożdże                                      20 g
• Cukier                                        20 g
• Sól                                       10 g
• Woda                                       320 ml

Wsyp do naczynia mąkę kukurydzianą, mąkę pszenną, sól, cukier, drożdże i wymieszaj. 
Stopniowo dodawaj mleko, olej (40 ml) i wodę, nieustannie mieszając. Mieszaj ciasto 
do momentu aż przestanie przystawać do ścianek naczynia. na dno misy włóż papier 
do pieczenia lub silikonową matę do pieczenia równą średnicy misy. Posmaruj olejem 
(10 ml), wyłóż i wyrównaj ciasto. Zamknij pokrywę, ustaw program «Jogurt» na 1 
godzinę i naciśnij przycisk StaRt. Gotuj do zakończenia programu. następnie bez 
otwierania pokrywy ustaw program «MULtICooK» na 140°С na 1 godzinę 10 minut i 
naciśnij przycisk StaRt. 30 minut przed zakończeniem programu otwórz pokrywę i 
obróć chleb na drugą stronę. Zamknij pokrywę i gotuj do zakończenia programu.

CHLEB / CIaSto

CHLEB KUKURYDZIANY
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SKŁADNIKI:
• Mąka pszenna                             850 g 
• Cukier                                          30 g 
• Suche drożdże                                        15 g 
• Sól                                          10 g 
• olej roślinny                              40 ml 
• Woda                                      500 ml

W naczyniu wymieszaj mąkę, sól, cukier i drożdże. Cienkim strumieniem wlej wodę o 
temperaturze pokojowej i olej (30 ml), nieustannie mieszając. Wyrabiaj ciasto rękami 
do momentu aż przestanie przystawać do ścianek naczynia. na dno misy włóż papier 
do pieczenia lub silikonową matę do pieczenia równą średnicy misy. Posmaruj olejem 
(10 ml), wyłóż i wyrównaj ciasto. Zamknij pokrywę, ustaw program «Jogurt» na 1 
godzinę i naciśnij przycisk StaRt. Gotuj do zakończenia programu. następnie bez 
otwierania pokrywy ustaw program «MULtICooK» na 140°С na 1 godzinę 40 minut i 
naciśnij przycisk StaRt. Godzinę przed zakończeniem programu otwórz pokrywę i 
obróć chleb na drugą stronę. Zamknij pokrywę i gotuj do zakończenia programu.

CHLEB / CIaSto

CHLEB PSZENNY
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SKŁADNIKI:
• Mąka pszenna                              600 g 
• Cukier                                    20 g 
• Suche drożdże                               15 g 
• Sól                                         5 g
• olej roślinny                              10 ml 
• Woda                                                 300 ml

W naczyniu wymieszaj mąkę, sól, cukier i drożdże. Cienkim strumieniem wlej wodę o 
temperaturze pokojowej, nieustannie mieszając. Mieszaj ciasto do momentu aż 
przestanie przystawać do ścianek naczynia. Posmaruj misę olejem i włóż do niej 
wyrobione ciasto. Zamknij pokrywę, ustaw program «Jogurt» na 1 godzinę i naciśnij 
przycisk StaRt. Gotuj do zakończenia programu. 

CHLEB / CIaSto

cIASTo DRoŻDŻoWE
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SKŁADNIKI:
• Cukier                                                     200 g
• Mąka pszenna                                180 g
• Jajko                                            250 g / 5 szt.
• Masło śmietankowe                                    20 g
• Proszek do pieczenia                                          10 g

Ubij jaja z cukrem na białą gęstą pianę przy pomocy miksera. Dodaj mąkę, proszek do 
pieczenia i całość dokładnie zmiksuj. Wylej ciasto do wysmarowanej masłem misy 
multicookera. Zamknij pokrywę, ustaw program «MULtICooK» na 130°С na 1 
godzinę i naciśnij przycisk StaRt. Gotuj do zakończenia programu. 

WyPIEKI

BISZKOPT KLASYCZNY
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SKŁADNIKI:
• Gorzka czekolada                                  200 g
• Mleczna czekolada                               50 g
• Jajko                                            200 g / 4 szt.
• Cukier                                                   150 g
• Masło śmietankowe                               110 g
• Mąka pszenna                               80 g
• Proszek do pieczenia                               10 g
• Wanilia                               1 g

Połam czekoladę na kawałki. Kawałki ciemnej czekolady włóż do misy multicookera i 
dodaj masło śmietankowe. Ustaw program «Kasza» na 10 minut i wciśnij przycisk 
StaRt. Gotuj do końca programu, od czasu do czasu mieszając dopóki czekolada się 
nie roztopi. W oddzielnym naczyniu ubij jajka z cukrem na sztywną pianę i nie 
przestając ubijać, cienkim strumieniem wlej mieszankę czekolady i masła. Dodaj mąkę, 
proszek do pieczenia, wanilię i ostrożnie wymieszaj do uzyskania jednolitej masy. 
Posmaruj masłem (10 g) misę multicookera, wlej ciasto i wyrównaj. na wierzch ciasta 
wyłóż kawałki mlecznej czekolady. Zamknij pokrywę, ustaw program «MULtICooK» 
na 130°С na 50 minut i naciśnij przycisk StaRt. Gotuj do zakończenia programu. 

WyPIEKI

BISZKoPT cZEKolADoWY
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SKŁADNIKI:
• twaróg 9%                                 500 g 
• Jajko                                            150 g / 3 szt. 
• Cukier                                        50 g 
• Rodzynki                                              50 g 
• Kasza manna                                      40 g 
• Masło śmietankowe                                    10 g 
• Sól                                               5 g 

Rodzynki zamocz w ciepłej wodzie i dokładnie odcedź przez sitko. oddziel białka od 
żółtek. Dodaj do białek sól i ubij je na sztywną pianę. Rodzynki, twaróg, żółtka, cukier 
i kaszę mannę wymieszaj w oddzielnym naczyniu na jednolitą masę. Do masy 
twarogowej dodaj ubite białka i wymieszaj łopatką. na dno misy włóż papier do 
pieczenia lub silikonową matę do pieczenia równą średnicy misy. Posmaruj masłem, 
wyłóż i wyrównaj masę twarogową. Zamknij pokrywę, ustaw program «Jogurt» na 1 
godzinę i naciśnij przycisk StaRt. Gotuj do zakończenia programu. następnie bez 
otwierania pokrywy ustaw program «MULtICooK» na 140°С na 1 godzinę 40 minut i 
naciśnij przycisk StaRt. Godzinę przed zakończeniem programu otwórz pokrywę i 
obróć chleb na drugą stronę. Zamknij pokrywę i gotuj do zakończenia programu.

SERNIK Z RoDZYNKAmI

WyPIEKI 
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SKŁADNIKI:
• Jajko                                            250 g / 5 szt.
• Cukier                                      200 g
• orzechy włoskie                               200 g
• Mąka pszenna                                   130 g
• Proszek do pieczenia                                15 g
• Masło śmietankowe                                20 g
• Mleko                                                130 ml
• oliwa z oliwek                                30 ml

oddziel żółtka od białek. Ubij białka z cukrem przy pomocy miksera. orzechy 
rozdrobnij przy pomocy blendera. W oddzielnym naczyniu zmiksuj na jednolitą masę 
mleko, mąkę, żółtka, orzechy i oliwę z oliwek. Dodaj białka i wymieszaj. Posmaruj 
masłem misę multicookera, wlej ciasto i wyrównaj. Zamknij pokrywę, ustaw program 
«MULtICooK» na 130°С na 50 minut i naciśnij przycisk StaRt. Gotuj do zakończenia 
programu.

BISZKoPT oRZEcHoWY

WyPIEKI  
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SKŁADNIKI:
• Mąka pszenna                                   180 g 
• Jabłka                                              250 g 
• Jajko                                        250 g / 5 szt.
• Cukier                                               200 g 
• Masło śmietankowe                                  10 g 
• Proszek do pieczenia                                   10 g 

oczyść jabłka z gniazd nasiennych i pokrój je w kostkę o grubości 1 cm. W oddzielnym 
naczyniu ubij jajka z cukrem na sztywną pianę. Dodaj mąkę i proszek do pieczenia, 
nieustannie mieszając do uzyskania jednolitej masy. Posmaruj masłem misę 
multicookera, wlej część ciasta. Wyłóż jabłka i zalej je pozostałym ciastem. Zamknij 
pokrywę, ustaw program «MULtICooK» na 130°С na 50 minut i naciśnij przycisk 
StaRt. Gotuj do zakończenia programu.

SZARloTKA Z JABŁKAmI

WyPIEKI
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SKŁADNIKI:
• Ciasto drożdżowe (mrożone)       180 g 
• Masło śmietankowe                                  20 g 
• Parmezan                                    50 g 
• Krążki kalmarów (gotowane, mrożone)   40 g
• tuńczyk w puszce                       50 g
• Krewetki (gotowane, mrożone)             40 g
• Sos śmietanowy                                      40 g 
• oliwki                                                    20 g 

Rozwałkuj ciasto na placek o grubości 0,5 cm, o średnicy równej średnicy misy 
multicookera. Zetrzyj ser na tarce o drobnych oczkach, oliwki pokrój w plastry. na dno 
misy włóż papier do pieczenia lub silikonową matę do pieczenia równą średnicy misy 
i posmaruj masłem. Wyłóż ciasto i posmaruj je sosem. na całą powierzchnię 
równomiernie wyłóż owoce morza, oliwki i posyp serem . Zamknij pokrywę, ustaw 
«MULtICooK» na 140°С na 30 minut i naciśnij przycisk StaRt. Gotuj do zakończenia 
programu.

PIZZA Z oWocAmI moRZA

WyPIEKI 
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SKŁADNIKI:
• Ciasto drożdżowe (mrożone)      180 g
• Ser «Mozzarella»                                100 g
• Salami                                  80 g
• Przecier pomidorowy z bazylią        80 g
• Masło śmietankowe                                20 g

Rozmroź ciasto i postaw je w ciepłym miejscu na 30 minut. Rozwałkuj ciasto na placek 
o grubości 0,5 cm, o średnicy równej średnicy misy multicookera. Zetrzyj ser na tarce 
o grubych oczkach. Salami pokrój w cienkie plasterki. na dno misy włóż papier do 
pieczenia lub silikonową matę do pieczenia równą średnicy misy i posmaruj masłem. 
Wyłóż ciasto i posmaruj przecierem pomidorowym. Całą powierzchnię równomiernie 
posyp serem i połóż salami . Zamknij pokrywę, ustaw «MULtICooK» na 140°С na 30 
minut i naciśnij przycisk StaRt. Gotuj do zakończenia programu.

PIZZA Z SAlAmI

WyPIEKI
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SKŁADNIKI:
• Ciasto drożdżowe (mrożone)                     180 g
• Masło śmietankowe                               20 g
• Wędzona pierś z kurczaka                      40 g
• Gotowana wołowina                               40 g
• Szynka wieprzowa wędzona                   40 g
• Ser «Cheddar»                                         40 g
• Sos pomidorowy                                      20 g
• Śmietana 33%                                            20 ml
• Sól, przyprawy

Rozmroź ciasto. Wszystkie produkty mięsne pokrój w kostkę, ser zetrzyj na tarce i 
grubych oczkach, śmietanę wymieszaj z sosem pomidorowym, solą i przyprawami. 
Rozwałkuj ciasto na placek o grubości 0,5 cm, o średnicy równej średnicy misy 
multicookera. na dno misy włóż papier do pieczenia lub silikonową matę do pieczenia 
równą średnicy misy i posmaruj masłem.
Wyłóż ciasto i posmaruj je sosem. na całą powierzchnię równomiernie wyłóż mięso i 
posyp serem. Zamknij pokrywę, ustaw «MULtICooK» na 140°С na 30 minut i naciśnij 
przycisk StaRt. Gotuj do zakończenia programu.

PIZZA «TRZY mIĘSA»

WyPIEKI  
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SKŁADNIKI:
• Mleko 4%                                            1 l
• twaróg 9%                                          600 g
• Masło śmietankowe                               50 g
• Jajko                                             50 g / 1 szt. 
• Sól gruboziarnista                                5 g
• Soda                                             5 g

Włóż do misy multicookera twaróg, zalej mlekiem i wymieszaj. Zamknij pokrywę, 
ustaw program «Para/Gotowanie» na 30 minut i wciśnij przycisk StaRt. Gotuj do 
zakończenia programu. Gotową masę przecedź i dokładnie odsącz serwatkę. Dodaj 
sól, sodę, rozmiękczone masło śmietankowe, jajko i wymieszaj. otrzymaną masę włóż 
do misy multicookera, ustaw program «MULtICooK» na 100°С na 10 minut i naciśnij 
przycisk StaRt. Gotuj do zakończenia programu. Gotuj mieszając do końca pracy 
programu. Gotową masę przełóż do naczynia, na wierzchu umieść prasę i wstaw do 
lodówki na 6—8 godzin.

PRZEtWoRy MLECZnE

DomoWY TWARDY SER Z TWARoGU
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SKŁADNIKI:
• Mleko 4,5%                                     3 l
• Zsiadłe mleko                                       600 ml
• Sól gruboziarnista                               20 g

Wlej do misy multicookera mleko, zsiadłe mleko i wymieszaj. Zamknij pokrywę, ustaw 
program «Jogurt» na 8 godzin i naciśnij przycisk StaRt. Gotuj do zakończenia 
programu. następnie dodaj sól i wymieszaj. Zamknij pokrywę, ustaw program «Para/
Gotowanie» na 1 godzinę i naciśnij przycisk StaRt. Gotuj do zakończenia programu. 
Gotową masę przecedź przez sitko z gazą i dokładnie odsącz serwatkę. Gotową masę 
przełóż do naczynia, na wierzchu umieść prasę i wstaw do lodówki na 12 godzin.

PRZEtWoRy MLECZnE

DomoWY SER «BRYNDZA»
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SKŁADNIKI:
• Mleko 4%                               700 ml
• Śmietana 22%                               150 ml
• Zsiadłe mleko                               150 ml

Wymieszaj wszystkie składniki i wlej je do misy multicookera. Zamknij pokrywę, ustaw 
program «Jogurt» na 8 godzin i naciśnij przycisk StaRt. Gotuj do zakończenia 
programu. Gotowy jogurt wymieszaj, przelej do szklanych naczyń i wstaw do lodówki 
do zastygnięcia.

PRZEtWoRy MLECZnE

JOGURT KLASYCZNY



SKŁADNIKI:
• Kefir (Zsiadłe mleko)                               2 l

Wlej kefir do misy multicookera, zamknij pokrywę,  ustaw program «MULtICooK» na 
98°С na 30 minut i naciśnij przycisk StaRt. Gotuj do zakończenia programu. Po 
zakończeniu programu gotową masę przecedź przez sitko z gazą i dokładnie odsącz 
serwatkę.

PRZEtWoRy MLECZnE

TWARÓG

78
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SKŁADNIKI:
• Gorzka czekolada                               500 g
• Śmietana 22%                                        500 ml
• Likier kawowy                               100 ml

Połam tabliczkę czekolady na kawałki, włóż do misy multicookera, dodaj likier i zalej 
śmietaną. Ustaw program «MULtICooK» na 95°С na 15 minut i naciśnij przycisk 
StaRt. Gotuj przy otwartej pokrywie do zakończenia programu, od czasu do czasu 
mieszając.

FonDUE

FoNDUE cZEKolADoWE
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SKŁADNIKI:
• Ser «Cheddar»                                350 g 
• Wino białe wytrawne                                150 ml 
• Śmietana 22%                                   75 ml 
• Skrobia                                         10 g 
• Czosnek                                               10 g 
• Cytryna                                       5 g 
• Woda                                              50 ml 
• Cukier, sól, przyprawy

Zetrzyj ser na tarce o drobnych oczkach, posiekaj czosnek. Wyciśnij sok z cytryny. W 
oddzielnym naczyniu wymieszaj na jednolitą masę śmietanę, wodę, skrobię i cukier. 
Wlej do misy multicookera wino. Zamknij pokrywę, ustaw program «MULtICooK» na 
90°С na 15 minut i naciśnij przycisk StaRt. 10 minut przed zakończeniem programu 
dodaj czosnek i ser, mieszając do uzyskania jednolitej konsystencji. Dodaj sok z cytryny, 
sól i przyprawy, nieustannie mieszając. 3 minuty przed zakończeniem programu, 
mieszając dodaj mieszankę śmietany i skrobi. Gotuj do zakończenia programu.

FonDUE

FoNDUE SERoWE
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SKŁADNIKI:
• Jajka                                            200 g / 4 szt.
• Śmietana 22%                                        350 ml
• Mleko 4%                                           150 ml
• Skórka pomarańczowa                               10 g
• Skrobia ziemniaczana                             30 g
• Cukier trzcinowy                                 80 g
• Cukier waniliowy                                      15 g

oddziel żółtka od białek, dodaj cukier, cukier waniliowy i ubijaj do całkowitego 
rozpuszczenia cukru. Kontynuując ubijanie dodaj skrobię, mleko, śmietanę, skórkę 
pomarańczy i wymieszaj do uzyskania jednolitej konsystencji. otrzymaną masę przelej 
do misy multicookera. Zamknij pokrywę, ustaw program «MULtICooK» na 98°С na 
20 minut i naciśnij przycisk StaRt. Po 10 minutach otwórz pokrywę i mieszaj krem 
trzepaczką do zakończenia programu. Gotowy krem przecedź, przelej do pucharków 
i wstaw do lodówki na 3 godziny do całkowitego zastygnięcia. W miarę możliwości 
gotowy deser posyp cukrem trzcinowym i przypal palnikiem gazowym.

DESERy

KREm KATAloŃSKI



SKŁADNIKI:
• Biała czekolada                                     300 g
• Mleczna czekolada                          200 g
• Śmietana 33%                                    100 ml
• Masło śmietankowe                              70 g
• Wiórki kokosowe                             150 g

Połam białą czekoladę na kawałki, włóż do misy multicookera i zalej śmietaną. Ustaw 
program «MULtICooK» na 98°С na 5 minut i naciśnij przycisk StaRt. Gotuj przy 
otwartej pokrywie do zakończenia programu, od czasu do czasu mieszając. ostudź 
masę do temperatury pokojowej, dodaj masło śmietankowe (50 g), wiórki kokosowe i 
mieszaj dokładnie do całkowitego rozpuszczenia masła. Gotową mieszankę wstaw do 
lodówki na 1 godzinę. 
Połam mleczną czekoladę na kawałki, włóż do misy multicookera i dodaj pozostałe 
masło. Ustaw program «MULtICooK» na 98°С na 5 minut, naciśnij przycisk StaRt i 
mieszaj zawartość do zakończenia programu. Podziel deser na porcje po 30-35 g, 
wyłóż na pergamin, równomiernie polej ciemną czekoladową masą i posyp wiórkami 
kokosowymi. Gotowy deser wstaw do lodówki na 1,5-2 godziny do zastygnięcia.

DESER KoKoSoWY

DESERy 82
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SKŁADNIKI:
• Śmietana 22%                                1 l
• Cukier                                              1,2 kg
• Mleko w proszku                                  600 g
• Woda                                        150 g

Wlej wodę do misy multicookera, dodaj cukier i wymieszaj. Ustaw program 
«MULtICooK» na 98°С na 50 minut i naciśnij przycisk StaRt. Gotuj przy otwartej 
pokrywie, od czasu do czasu mieszając. Jak tylko cukier się rozpuści dodaj śmietanę, 
mleko w proszku i wymieszaj. Gotuj do zakończenia programu od czasu do czasu 
mieszając.

mlEKo SKoNDENSoWANE

DESERy
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SKŁADNIKI:
• Śmietana 33%                                80 ml
• Gorzka czekolada                                180 g
• Mleczna czekolada                         120 g
• Prażone migdały                       40 g
• Kakao                              100 g
• Masło śmietankowe                            50 g

Połam czekoladę na kawałki. Włóż do misy multicookera czekoladę i masło, zalej 
śmietaną. Ustaw program «MULtICooK» na 98°С na 8 minut i naciśnij przycisk StaRt. 
Gotuj przy otwartej pokrywie do zakończenia programu, od czasu do czasu mieszając. 
Gotową mieszankę ostudź i wstaw do lodówki na 1 godzinę, następnie uformuj z niej 
kulki, do każdej włóż migdał i obtocz w kakao.

cUKIERKI cZEKolADoWE Z mIGDAŁAmI

DESERy
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SKŁADNIKI:
• Mleko                              1 l

Wlej mleko do misy multicookera, zamknij pokrywę, ustaw program «MULtICooK» 
na 98°С na 20 minut i naciśnij przycisk StaRt. Gotuj do zakończenia programu.

mlEKo PRZEGoToWANE

naPoJE
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SKŁADNIKI:
• Mleko 3,2%                               1 l
• Śmietana 10%                               200 ml

Wlej mleko do misy multicookera, dodaj śmietanę i wymieszaj. Zamknij pokrywę, 
ustaw program «MULtICooK» na 98°С na 4 godziny i naciśnij przycisk StaRt. Gotuj 
do zakończenia programu.

mlEKo ToPIoNE

naPoJE
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SKŁADNIKI:
• owoce leśne (maliny, jagody, jeżyny)           1 kg
• Cukier                                              1 kg

Przebierz i umyj owoce. Włóż je do misy i zasyp cukrem. Ustaw program «MULtICooK» 
na 98°С na 1 godzinę i naciśnij przycisk StaRt. Gotuj przy otwartej pokrywie do 
zakończenia programu, od czasu do czasu mieszając.

PRZEtWoRy

KoNFITURA JAGoDoWA
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SKŁADNIKI:
• Gruszki                                       500 g
• Pomarańcze                                   500 g
• Cukier                               1 kg

Umyj owoce, osusz, obierz, pokrój w grubą kostkę, włóż je do misy multicookera, 
dodaj cukier i wymieszaj. Zamknij pokrywę, ustaw program «MULtICooK» na 98°С na 
1 godzinę i naciśnij przycisk StaRt. Gotuj do zakończenia programu, od czasu do 
czasu mieszając. Gotową konfiturę wyłóż do wysterylizowanych słoików i zakręć.

PRZEtWoRy

KoNFITURA GRUSZKoWA Z PomARAŃcZĄ



89

SKŁADNIKI:
• truskawki                                              1 kg
• Cukier                                               1 kg
• Kwasek cytrynowy                              2 g

Przygotowane truskawki włóż do misy multicookera, przesypując je warstwami cukru 
i zostaw na 4 godziny. następnie ustaw program «MULtICooK» na 98°С na 40 minut 
i naciśnij przycisk StaRt. Gotuj przy otwartej pokrywie do zakończenia programu, od 
czasu do czasu mieszając. Gotową konfiturę wyłóż do wysterylizowanych słoików i 
zakręć.

PRZEtWoRy

KoNFITURA TRUSKAWKoWA
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SKŁADNIKI:
• Jabłka                                            500 g
• Gruszki                                           400 g
• Figi                                                 200 g
• Cukier trzcinowy                              50 g
• Woda                              50 ml
• Cukier waniliowy                                   5 g
• Cynamon mielony                                1 g
• Goździki mielone
• Kardamon mielony

Umyj owoce, osusz, obierz, pokrój w grubą kostkę, włóż je do misy multicookera, 
dodaj wodę i wymieszaj. Zamknij pokrywę, ustaw program «MULtICooK» na 98°С na 
1 godzinę i naciśnij przycisk StaRt. Gotuj do zakończenia programu, od czasu do 
czasu mieszając. Gotowe owoce przełóż do innego naczynia i zblenduj. otrzymaną 
masę włóż do misy, dodaj cukier, cukier waniliowy, przyprawy i wymieszaj.
Zamknij pokrywę, ustaw program «MULtICooK» na 98°С na 1 godzinę 30 minut i 
naciśnij przycisk StaRt. Gotuj do zakończenia programu, od czasu do czasu mieszając.
Gotowy dżem włóż do wysterylizowanych słoików i zakręć.

PRZEtWoRy 

DŻEm oWocoWY
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SKŁADNIKI:
• Woda                                                       3 l  
• ocet 9%                                       250 ml  
• Cukier                                                    120 g  
• Sól                                               150 g  
• Liść laurowy                                      2 g
• Pieprz czarny ziarnisty                          2 g

Włóż wszystkie składniki do misy, zalej wodą i dokładnie wymieszaj. Zamknij pokrywę, 
ustaw program «Para/Gotowanie» na 40 minut i wciśnij przycisk StaRt. Gotuj do 
zakończenia programu.
Przygotowane wcześniej warzywa włóż do wysterylizowanych słoików, zalej gorącą 
zalewą, przykryj pokrywkami i zakręć. 

PRZEtWoRy

ZAlEWA Do oGÓRKÓW I PomIDoRÓW
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SKŁADNIKI:
• Śliwki                                               1 kg
• Cukier                                     300 g
• Woda                                            3 l
• Kwasek cytrynowy                               1 g

Włóż śliwki do misy multicookera, dodaj cukier, kwasek cytrynowy i zalej wodą. Zamknij 
pokrywę, ustaw program «Para/Gotowanie» na 1 godzinę i wciśnij przycisk StaRt. 
Gotuj do zakończenia programu.
Gotowy kompot przelej do wysterylizowanych słoików, przykryj pokrywkami i zakręć.

PRZEtWoRy 

KomPoT ŚlIWKoWY



SKŁADNIKI:
• Mięso mielone                              200 g
• Ziemniaki                              400 g
• Cebula                           100 g
• Marchew                              100 g
• Masło śmietankowe                      20 g
• Woda                                              1,5 l
• Sól

Z mięsa mielonego uformuj pulpety po 15-20 g. Cebulę, marchew i ziemniaki pokrój 
w kostkę o grubości 1 cm. Włóż do misy warzywa, zalej wodą, dodaj sól, masło i 
wymieszaj. następnie włóż pulpety. Zamknij pokrywę, ustaw program «Zupa/Bulion» 
na 40 minut i wciśnij przycisk StaRt. Gotuj do zakończenia programu.

DanIa DLa DZIECI

ZUPA Z PUlPEcIKAmI
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SKŁADNIKI:
• twaróg                                  80 g 
• Ryż                      50 g 
• Masło śmietankowe                    10 g 
• Woda                                 300 ml
• Cukier

opłucz ryż, włóż go do misy multicookera, dodaj masło i cukier, zalej wodą i wymieszaj. 
Zamknij pokrywę, ustaw program «MULtICooK» na 98°С na 30 minut i naciśnij 
przycisk StaRt. Gotuj do zakończenia programu. Gotowy ryż wraz z wywarem przelej 
do innego naczynia, dodaj twaróg i zblenduj na jednolitą masę.

DanIa DLa DZIECI

KASZA RYŻoWA Z TWARoGIEm
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SKŁADNIKI:
• Kalafior                                    200 g
• Marchew                                               150 g
• oliwa z oliwek                                   20 ml
• Woda                                       400 ml

Podziel kalafior na różyczki i dokładnie umyj. Marchew pokrój w drobną kostkę. Włóż 
składniki do misy multciookera i zalej wodą. Zamknij pokrywę, ustaw program 
«MULtICooK» na 98°С na 30 minut i naciśnij przycisk StaRt. Gotuj do zakończenia 
programu. Całość przelej do innego naczynia, dodaj oliwę z oliwek i zblenduj na 
jednolitą masę.

DanIa DLa DZIECI

WARZYWNE PUREE Z KAlAFIoRA I mARcHEWKI
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SKŁADNIKI:
• owoce agrestu                               100 g 
• Woda                                                  1 l 
• Cukier

Przebierz i umyj agrest. Włóż owoce do misy multicookera, zalej wodą, dodaj cukier i 
wymieszaj. Zamknij pokrywę, ustaw program «Para/Gotowanie» na 30 minut i wciśnij 
przycisk StaRt. Gotuj do zakończenia programu. Gotowy kompot pozostaw na 4-6 
godzin, a następnie przecedź.

DanIa DLa DZIECI

KomPoT Z oWocÓW AGRESTU
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SKŁADNIKI:
• Sander (filet)                               200 g
• Mleko 2,5%                                  100 ml 
• Woda                                        100 ml
• Sól

Umyj filet i pokrój go w kostkę. Włóż rybę do misy multicookera, posól, zalej wodą i 
mlekiem. Zamknij pokrywę, ustaw program «MULtICooK» na 98°С na 30 minut i 
naciśnij przycisk StaRt. Gotuj do zakończenia programu. Gotową mieszankę przelej 
do innego naczynia i zblenduj na jednolitą masę.

DanIa DLa DZIECI

PUREE RYBNE
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SKŁADNIKI:
• Gotowana pierś z kurczaka                      200 g
• Ziemniaki                               150 g
• Marchew                               100 g
• Cebula                               50 g
• oliwa z oliwek                               30 ml
• Woda                                         900 ml
• Sól

Pokrój wszystkie składniki w drobną kostkę, włóż do misy multicookera i zalej wodą. 
Zamknij pokrywę, ustaw program «Zupa/Bulion» na 30 minut i wciśnij przycisk StaRt. 
Gotuj do zakończenia programu. Gotową zupę przelej do innego naczynia, dodaj 
oliwę z oliwek, sól i zblenduj na jednolitą masę.

DanIa DLa DZIECI

ZUPA-KREm Z KURcZAKA Z WARZYWAmI
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SKŁADNIKI:
• Wołowina bez kości                                 200 g 
• Chleb pszenny                                50 g 
• Woda                                                 700 ml
• Sól

Zamocz chleb w wodzie (100 ml) na 10 minut i odcedź. Umyj mięso, przemiel wraz z 
chlebem przez maszynkę 2 razy, dodaj sól, wymieszaj na jednolitą masę i uformuj 
kotleciki. Wlej wodę do misy multicookera, umieść na misie pojemnik do gotowania na 
parze i włóż do niego kotleciki. Zamknij pokrywę, ustaw program «Para/Gotowanie» 
na 40 minut i wciśnij przycisk StaRt. Gotuj do zakończenia programu.

DanIa DLa DZIECI

mIĘSNE KoTlEcIKI DlA DZIEcI
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SKŁADNIKI:
• Gruszki                                        250 g  
• Zielone jabłka                               250 g 
• Woda                                         600 ml
• Fruktoza  

obierz owoce, usuń z nich gniazda nasienne i pokrój w kostkę o grubości 3 cm. Wlej wodę 
do misy multicookera, umieść na niej pojemnik do gotowania na parze, równomiernie 
rozłóż w nim owoce i posyp fruktozą. Zamknij pokrywę, ustaw program «Para/Gotowanie» 
na 30 minut i wciśnij przycisk StaRt. Gotuj do zakończenia programu. Gotowe owoce 
włóż do innego naczynia i zblenduj na jednolitą masę.

DanIa DLa DZIECI 

PUREE JABŁKoWo-GRUSZKoWE



I tak dotarliśmy na ostatnią stronę naszej książki z przepisami. Teraz, za 
pomocą Twojego multicookera, sam możesz tworzyć nowe dania, 
zmieniać nasze przepisy, spojrzeć szerzej na swoje możliwości, ale przede 
wszystkim możesz napawać się efektami swojej kulinarnej twórczości.

Dołącz do nas i bierz udział w dyskusjach i konkursach, dziel się swoimi 
spostrzeżeniami i przepisami, kupuj multicookery i inne sprzęty AGD 
LUMME! Zespół LUMME to połączenie zdrowego odżywiania i świetnego 
nastroju. Zostań częścią naszej drużyny!






