
Multi Cooker  12-in-1

RECEPTÁŘ 



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

POZNÁMKA:
1 šálek odpovídá šálku o objemu asi 240 ml!

1ČL = 1 čajová lžička, 1PL = 1 polévková lžíce. 

HU: Természetvédelmi okokból a recepteket az alábbi  
linken tudja letölteni

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

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

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

2 šálky strouhaného čedaru

950 ml šlehačky

2 PL másla

1. Umístěte vnitřní nádobu do základního přístroje. Vložte 
všechny ingredience do hrnce a promíchejte. Vnitřní 
nádobu zakryjte skleněným víkem.

2. Otočte otočným tlačítkem a vyberte nastavení Slow Cook 
(Pomalé vaření) (90 °C po dobu 4 hodin). Stisknutím 
tlačítka Start spusťte vaření.

3. Jakmile je časovač na 0, stiskněte tlačítko Cancel (Storno).

4. 4. Pokud je to žádoucí, posypte navíc sýrem a 
strouhankou, sejměte skleněné víko a umístěte na zařízení 
horkovzdušné víko. Otočte otočným tlačítkem do polohy 
Air Fry (Horkovzdušné fritování). Stiskněte teplotní tlačítko 
a nastavte teplotu vaření na 200 °C. Stiskněte tlačítko 
časovače a nastavte dobu vaření na 60 min. Stisknutím 
tlačítka Start spusťte vaření. Fritujte, dokud nebude kůrka 
zlatavá (1–2 min.).

Mac & Cheese
8-10 porcí
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1. Umístěte vnitřní nádobu do základního přístroje. Vejce 
vložte do vnitřní nádoby a zalijte vodou. Vnitřní nádobu 
zakryjte skleněným víkem. 

2. Otočte otočným tlačítkem a vyberte nastavení Steam 
(Vaření v páře) (100 °C). Stiskněte tlačítko časovače a 
nastavte dobu vaření na 60 min. Stisknutím tlačítka Start 
spusťte vaření.

3. Jakmile jsou vejce uvařená natvrdo, stiskněte tlačítko 
Cancel. Vyjměte vejce z vnitřní nádoby a dejte je chladit 
do ledové lázně, dokud nebudou dostatečně studená, 
aby se s nimi dalo pracovat. Vejce oloupejte a nakrájejte 
na poloviny. Žloutky vyjměte a vložte je do mísy.

4. Do mísy přidejte majonézu, ocet, pikantní omáčku, hořčici 
a sůl a promíchejte.

5. Směs nalijte do sáčku na zdobení a nastříkejte do středu 
vaječných půlek. 

6. Před podáváním ozdobte paprikou. 

12 vajec

1 / ³ šálku majonézy

1 lžička bílého octu

¼ lžičky pálivé omáčky

2 čajové lžičky dijonské hořčice

¼ lžičky soli

Paprika na zdobení

Pikantní plněná vejce
12 porcí
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1. V míse rozšlehejte vejce a mléko. Poté za stálého míchání 
přidejte mouku.

2. Umístěte vnitřní nádobu do základního přístroje.

3. Do vnitřní nádoby vložte kousky brambor. Kousky 
brambor zasypte vaječnou směsí, šunkou, cibulí, 
kostičkami papriky, špenátem, čedarem a dochuťte solí a 
pepřem.

4. Otočte otočným tlačítkem do polohy Bake (Pečení). 
Stiskněte teplotní tlačítko a nastavte teplotu vaření na 121 
°C. Stiskněte tlačítko časovače a nastavte dobu vaření na 
60 min. Stisknutím tlačítka Start spusťte vaření.

5. Jakmile je časovač na 0, stiskněte tlačítko Cancel. Na 
přístroj položte horkovzdušné víko. Otočte otočným 
tlačítkem do polohy Air Fry (Horkovzdušné fritování). 
Stiskněte tlačítko časovače a nastavte dobu vaření na 60 
min. Stiskněte teplotní tlačítko a nastavte jej na 149 °C. 
Stisknutím tlačítka Start spusťte vaření.

25 vajec

¾ šálku mléka

2 PL mouky

680 g brambor nakrájených na 
kousky

170 g šunky nakrájené na 
kostičky

1 cibule nakrájená na kostičky

½ červené papriky nakrájené 
na kostičky

½ zelené papriky nakrájené na 
kostičky

150 g baby špenátu

1 ½ šálku strouhaného čedaru

½ ČL mořské soli

½ ČL mletého černého pepře

Bramborová frittata   
12 porcí
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1. Umístěte vnitřní nádobu do základního přístroje. 

2. Otočte otočným tlačítkem do polohy Sauté (Osmahnutí) 
(177 °C, 35 min.). Stisknutím tlačítka Start spusťte vaření.

3. Do vnitřní nádoby nalijte olivový olej a zahřejte ho.

4. Hovězí nudličky okořeňte kořením fajita. Přidejte je do 
nádoby a smažte, dokud nezhnědnou.

5. Stiskněte tlačítko Cancel. Otočte otočným tlačítkem do 
polohy Rice (Rýže) (doba vaření 45 min.). Stisknutím 
tlačítka Start spusťte vaření.

6. Nakrájenou papriku, salsu, hovězí vývar a rýži vložte do 
vnitřní nádoby k opečenému masu. Promíchejte. Vnitřní 
nádobu zakryjte skleněným víkem.

7. Jakmile je směs hotová, stiskněte tlačítko Cancel a ihned 
přidejte sýr, dokud je rýže ještě horká. Vnitřní nádobu 
zakryjte skleněným víkem.

8. Když se sýr rozpustí, rozložte směs na tortilly a zabalte do 
burrita. Ozdobte zakysanou smetanou a koriandrem.

3 PL olivového oleje

450 g hovězích nudliček

1 balení koření fajita 30 g

400 g papriky nakrájené na 
plátky

0,5 l čerstvé salsy

3 šálky hovězího vývaru

1 ½ šálku bílé rýže

2 šálky strouhaného čedaru

8 tortill Ø 20 cm

Zakysaná smetana

Nasekaný koriandr 

Hovězí burritos  
8-10 porcí
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1. Mouku nasypte do mísy.

2. V míse rozkvedlejte vejce a mléko.

3. Mouku a strouhanku dejte do samostatných misek.

4. Každý proužek kuřete obalte nejprve v mouce, poté ve 
vaječné směsi a nakonec ve strouhance.

5. Na přístroj položte horkovzdušné víko. Do vnitřní nádoby 
dejte grilovací desku.

6. Otočte otočným tlačítkem do polohy Air Fry 
(Horkovzdušné fritování). Stiskněte teplotní tlačítko a 
nastavte teplotu vaření na 200 °C. Stiskněte tlačítko 
časovače a nastavte dobu vaření na 60 min. Stisknutím 
tlačítka Start spusťte vaření. Nechte zařízení 3 min. 
předehřívat a poté otevřete víko.

7. Kuřecí nudličky položte na grilovací desku.

8. V polovině vaření kuřecí nudličky otočte.

½ šálku mouky

3 velká vejce

asi 60 ml mléka

1 šálek hrubé strouhanky 

8 kuřecích plátků

1 ČL mořské soli

½ ČL mletého černého pepře

1 čajová lžička olivového oleje

120 g medové hořčice k 
podávání 

Smažené kuřecí 
nudličky 

4 porce
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1. Kuřecí prsa vložte do uzavíratelných plastových sáčků a 
sáčky pevně uzavřete.

2. Umístěte vnitřní nádobu do základního přístroje. Vnitřní 
nádobu naplňte do tří čtvrtin teplou vodou.

3. Otočte otočným tlačítkem do polohy Sous Vide. Stiskněte 
teplotní tlačítko a nastavte teplotu vaření na 66 °C. 
Stiskněte tlačítko časovače a nastavte dobu vaření na 60 
min. Stisknutím tlačítka Start spusťte vaření.

4. Jakmile zařízení pípnutím oznámí, že bylo dosaženo 
potřebné teploty, vložte sáčky do vody.

5. Jakmile je časovač na 0, stiskněte tlačítko Cancel. Vyjměte 
kuřecí prsa ze sáčku a osušte kuchyňskými utěrkami. 
Vylijte vodu z vnitřní nádoby a vysušte ji.

6. Umístěte vnitřní nádobu do základního přístroje. Otočte 
otočným tlačítkem do polohy Sauté (Osmahnutí) (177 °C, 
35 min.). Stisknutím otočného tlačítka spusťte vaření.

7. Kuřecí prsa vložte do vnitřní nádoby a z každé strany 1 
min. opékejte. Když je maso opečené, stiskněte tlačítko 
Cancel.

8. Přísady na vinaigrette vložte do mísy a promíchejte.
9. Do vinaigrette přidejte smíchanou listovou zeleninu, 

vejce, cibuli, slaninu, modrý sýr a cherry rajčata.
10. Mao nakrájejte na nudličky a naskládejte na salát.

2 předem ochucená kuřecí 
prsa

Vinaigrette

¼ šálku extra panenského 
olivového oleje

2 PL octa z červeného vína

1 ČL cukru

¼ lžičky mořské soli

¼ ČL mletého sušeného 
česneku

¼ ČL mleté sušené cibule

____________

1 l míchané listové zeleniny

2 vejce natvrdo nakrájená na 
kostičky

½ červené cibule nakrájené na 
kostičky

4 proužky nakrájené slaniny

¼ šálku modrého sýra

½ šálku rozpůlených cherry 
rajčat

Drůbeží Cobb salát 
2 porce

Vakuové vaření
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1. Umístěte vnitřní nádobu do základního přístroje. 
Vepřovou plec vložte do vnitřní nádoby a zalijte grilovací 
omáčkou, bourbonem a javorovým sirupem

2. Otočte otočným tlačítkem a vyberte nastavení Slow Cook 
(90 °C). Stiskněte tlačítko časovače a nastavte dobu vaření 
na 60 min. Stisknutím tlačítka Start spusťte vaření.

3. Jakmile je časovač na 0 stiskněte tlačítko Cancel. 
Vepřovou plec před podáváním natrhejte. Podávejte s 
tacos nebo Mac & Cheese. 

asi 1,3 kg vykostěné vepřové 
plece

1 šálek grilovací omáčky (BBQ 
omáčka)

¼ šálku bourbonu

¼ šálku javorového sirupu

Vepřová pečeně s javorovým 
sirupem a bourbonem
8 porcí 
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1. 2 plátky toastového chleba namažte z jedné strany 
máslem.

2. Položte sendviče máslovou stranou dolů na prkénko.

3. Na každý plátek toastového chleba položte švýcarský 
sýr, krůtí maso, zelný salát a dresink. Na to položte plátky 
chleba bez másla.

4. Na každý plátek toastového chleba položte švýcarský 
sýr, krůtí maso, zelný salát a dresink. Na to položte plátky 
chleba bez másla.

5. Otočte otočným tlačítkem do polohy Air Fry 
(Horkovzdušné fritování). Stiskněte teplotní tlačítko a 
nastavte teplotu vaření na 154 °C. Stiskněte tlačítko 
časovače a nastavte dobu vaření na 60 min. Stisknutím 
tlačítka Start spusťte vaření. Nechte zařízení 3 min. 
předehřívat a poté otevřete víko.

6. Sendviče položte na grilovací desku.

7. V polovině doby opékání sendviče obraťte.

8. Před podáváním sendviče rozkrojte na polovinu. 

2 PL nesoleného másla

4 plátky žitného toastového 
chleba

8 plátků švýcarského sýra

8 plátků pečených krůtích 
prsou bez kůže

4 PL zelného salátu

2 PL francouzského dresinku 
nebo koktejlové omáčky

Krůtí Reuben
sendvič 

2 porce
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1. Kuřecí kousky dejte do mísy a zalejte podmáslím. Kuřecí 
kousky marinujte přes noc v podmáslí v ledničce.

2. Umístěte vnitřní nádobu do základního přístroje. Do 
vnitřní nádoby nalijte tolik oleje, aby byla naplněna do 
jedné třetiny.

3. Otočte otočným tlačítkem do polohy Roast (Smažení) 
(191 °C, 45 min.). Stisknutím otočného tlačítka spusťte 
vaření.

4. V samostatné míse smíchejte mouku, sušený česnek, 
sušenou cibuli, kajenský pepř a papriku.

5. Kuřecí kousky vyjměte z mísy a slijte přebytečné podmáslí. 
Kuře obalte v moučné směsi a poté orestujte na oleji.

6. Podávejte s Mac & Cheese.

8 kousků kuřecího masa

1 l podmáslí

1 l a 2 šálky řepkového nebo 
rostlinného oleje

3 šálky mouky

1 PL sušeného mletého 
česneku

½ PL sušené mleté cibule

¼ ČL mletého kajenského 
pepře

1 PL papriky 

Country
Fried Chicken

8 porcí
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1. Na přístroj položte horkovzdušné víko. Do vnitřní nádoby 
dejte grilovací desku.

2. Otočte otočným tlačítkem do polohy Air Fry 
(Horkovzdušné fritování). Stiskněte teplotní tlačítko a 
nastavte teplotu vaření na 200 °C. Stiskněte tlačítko 
časovače a nastavte dobu vaření na 60 min. Stisknutím 
tlačítka Start spusťte vaření. Nechte zařízení 3 min. 
předehřívat a poté otevřete víko.

3. Kuřecí křídla položte na grilovací desku.

4. V polovině vaření kuřecí křídla otočte.

5. Kuřecí křídla vyjměte a polijte je omáčkou Buffalo.

6. Kuřecí křídla vraťte zpět do košíku.

7. Otočte otočným tlačítkem do polohy Air Fry 
(Horkovzdušné fritování). Stiskněte teplotní tlačítko a 
nastavte teplotu vaření na 200 °C. Stiskněte tlačítko 
časovače a nastavte dobu vaření na 60 min. Stisknutím 
tlačítka Start spusťte vaření. 

30 syrových kuřecích křídel

1 šálek omáčky Buffalo

Hot Wings
5 porcí
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Koláč s krůtím masem
8 porcí

1. Umístěte vnitřní nádobu do základního přístroje. Do 
vnitřní nádoby dejte krůtí maso, mrkev, celer, hrášek, 
brambory, perličkovou cibuli a polévku. Vnitřní nádobu 
zakryjte skleněným víkem.

2. Otočte otočným tlačítkem do polohy Simmer (Dušení) (96 
°C). Stiskněte tlačítko časovače a nastavte dobu vaření na 
60 min. Stisknutím tlačítka Start spusťte vaření.

3. Jakmile je časovač na 0, stiskněte tlačítko Cancel. Směs 
ve vnitřní nádobě zakryjte listovým těstem. Listové těsto 
potřete rozšlehaným vejcem.

4. Na přístroj položte horkovzdušné víko. Otočte otočným 
tlačítkem do polohy Air Fry (Horkovzdušné fritování). 
Stiskněte tlačítko časovače a nastavte dobu vaření na 60 
min. Stiskněte teplotní tlačítko a nastavte teplotu vaření 
na 163 °C. Stiskněte tlačítko Start. Fritujte, dokud nebude 
povrch zlatavý (34-45 min.).

5. Podávejte teplé. 

2 středně velká krůtí prsa 
nakrájená na kousky

2 šálky oloupané a na tenké 
plátky nakrájené mrkve

1 šálek celeru nakrájeného na 
tenké plátky

350 g mraženého hrášku

900 g rozpůlených červených 
baby brambor

2 šálky perlové cibulky

2 Päckchen Blätterteig 

850 ml krémové kuřecí polévky

2 balíčky listového těsta

1 vejce na potření (rozšlehané s 
1 lžící vody nebo mléka)
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1. Krevety položte na kuchyňské utěrky.

2. Kokos a strouhanku promíchejte na pečicím papíru.

3. Na druhém pečicícm papíře promíchejte mouku a 
kukuřičný škrob.

4. Bílek dejte do mísy.

5. Každou krevetu obalte ve směsi mouky, poté bílku a 
nakonec ve směsi kokosu. Opakujte, dokud nebudou 
obaleny všechny krevety.

6. Na přístroj položte horkovzdušné víko. Do vnitřní nádoby 
dejte grilovací desku.

7. Otočte otočným tlačítkem do polohy Air Fry 
(Horkovzdušné fritování). Stiskněte teplotní tlačítko a 
nastavte teplotu vaření na 160 °C. Stiskněte tlačítko 
časovače a nastavte dobu vaření na 60 min. Stisknutím 
tlačítka Start spusťte vaření. Nechte zařízení 3 min. 
předehřívat a poté otevřete víko.

8. Krevety položte na grilovací desku a ujistěte se, že nejsou 
příliš těsně u sebe nebo se nepřekrývají.

9. V polovině vaření krevety otočte. 

18 velkých krevet, syrových, 
vyloupaných a očištěných 
(připravených k vaření)

1 1/4 šálku neslazeného 
sušeného kokosu

1 1/2 šálku strouhanky

170 g mouky

1 PL kukuřičného škrobu

½ šálku syrového vaječného 
bílku

Krevety s kokosem
5 porcí 



Příprava Přísady 

23



Příprava Přísady 

24

Dušený losos
2 porce 

2 fi lety z lososa á 140 g

1 jemně nasekaná jarní cibulka

½ ČL mletého černého pepře

1 ČL papriky

½ citronu nakrájeného na 
plátky

1 snítka kopru

2 nakrájené jarní cibulky

½ šálku bílého vína

½ šálku vody

1 PL sójové omáčky 

1. Umístěte vnitřní nádobu do základního přístroje. Do 
vnitřní nádoby dejte grilovací desku. Lososa položte na 
grilovací desku a posypte jarní cibulkou, černým pepřem 
a paprikou.

2. Na lososa dejte kousky citronu, kopr a jarní cibulku.

3. Přidejte víno, vodu a sójovou omáčku. Vnitřní nádobu 
zakryjte skleněným víkem.

4. Otočte otočným tlačítkem do polohy Steam (Vaření v 
páře) (100 °C). Stiskněte tlačítko časovače a nastavte 
dobu vaření na 60 min. Stisknutím tlačítka Start spusťte 
vaření.

5. Jakmile je časovač na 0 stiskněte tlačítko Cancel a lososa 
vyjměte z vnitřní nádoby. 
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1. V hrnci na mírném ohni smíchejte všechny přísady kromě 
lososa, soli a černého pepře.

2. Směs přiveďte k varu, poté ji za stálého míchání 15 minut 
vařte.

3. Každý fi let z lososa potřete olivovým olejem a dochuťte 
solí a pepřem.

4. Na přístroj položte horkovzdušné víko. Do vnitřní nádoby 
dejte grilovací desku.

5. Otočte otočným tlačítkem do polohy Air Fry 
(Horkovzdušné fritování). Stiskněte teplotní tlačítko a 
nastavte teplotu vaření na 160 °C. Stiskněte tlačítko 
časovače a nastavte dobu vaření na 60 min. Stisknutím 
tlačítka Start spusťte vaření. Nechte zařízení 3 min. 
předehřívat a poté otevřete víko.

6. Lososa položte na grilovací desku.

7. Jakmile je vaření dokončeno, potřete lososa omáčkou.

8. Lososa opět položte na grilovací desku. Otočte otočným 
tlačítkem do polohy Air Fry (Horkovzdušné fritování). 
Stiskněte teplotní tlačítko a nastavte teplotu vaření na 188 
°C. Stiskněte tlačítko časovače a nastavte dobu vaření na 
60 min. Stisknutím tlačítka Start spusťte vaření.

9. Podávejte s omáčkou a nakrájenou jarní cibulkou. 

¾ šálku medu

½ šálku sladké sójové omáčky

2 PL hnědého cukru

¼ šálku pomerančového džusu

2 PL citrónové šťávy

2 PL octa z červeného vína

2 ČL olivového oleje

2 stroužky česneku

1 jemně nasekaná jarní cibulka

2 fi lety z lososa á 125 g 

Sůl a mletý černý pepř na 
dochucení 

Pečený losos s 
medem 

2 porce 
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1. Sušenou srirachu a kukuřičný škrob smíchejte v míse.

2. Krevety obalte ve směsi kukuřičného škrobu. Obalené 
krevety lehce pokapejte olejem. 

3. Na přístroj položte horkovzdušné víko. Do vnitřní nádoby 
dejte grilovací desku.

4. Otočte otočným tlačítkem do polohy Air Fry 
(Horkovzdušné fritování). Stiskněte teplotní tlačítko a 
nastavte teplotu vaření na 200 °C. Stiskněte tlačítko 
časovače a nastavte dobu vaření na 60 min. Stisknutím 
tlačítka Start spusťte vaření. Nechte zařízení 3 min. 
předehřívat a poté otevřete víko. 

5. Krevety v jedné vrstvě položte na grilovací desku.

6. Po 8 minutách krevety otočte.

7. Zatímco se krevety vaří, smíchejte majonézu a sladkou 
chilli omáčku.

8. Krevety podávejte na ledovém salátu a s omáčkou na 
namáčení.

¼ ČL sušeného prášku sriracha

1 šálek kukuřičného škrobu

900 g (= přibližně 21-25 
ks) krevet, vyloupaných a 
očištěných (připravených k 
vaření)

¼ šálku sladké chili omáčky

¼ šálku majonézy

Ledový salát na ozdobu

Krevety Bang Bang 
6 porcí
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1. Umístěte vnitřní nádobu do základního přístroje. Vnitřní 
nádobu naplňte do tří čtvrtin vodou.

2. Otočte otočným tlačítkem do polohy Simmer (Dušení) 
Stiskněte teplotní tlačítko a nastavte teplotu vaření na 99 
°C. Stiskněte tlačítko časovače a nastavte dobu vaření 
na 60 min. Stisknutím tlačítka Start spusťte vaření. Vodu 
přiveďte k varu a poté přidejte špagety.

3. Jakmile jsou špagety hotové, sceďte je. Špagety dejte 
stranou, vnitřní nádobu vyčistěte a vložte ji zpět do 
základního přístroje.

4. Otočte otočným tlačítkem do polohy Sauté (Osmahnutí) 
(177 °C, 35 min.). Stisknutím otočného tlačítka spusťte 
vaření.

5. Do vnitřní nádoby nalijte olivový olej a zahřejte ho.
6. Přidejte česnek a restujte, dokud lehce nezhnědne.
7. Přidejte rajčata, chilli vločky, sůl, oregano, bazalku a slávky. 

Vnitřní nádobu zakryjte skleněným víkem. Přiveďte k varu 
a poté stiskněte tlačítko Cancel.

8. Otočte otočným tlačítkem do polohy Simmer (Dušení) (96 
°C). Stiskněte tlačítko časovače a nastavte dobu vaření na 
60 min. Stisknutím tlačítka Start spusťte vaření.

9. Jakmile je časovač na 0, stiskněte tlačítko Cancel. Slávky, 
které se neotevřely, vyhoďte. Slávky položíme na špagety 
a posypeme chilli vločkami. 

400 g špaget

2 PL olivového oleje

6 stroužků česneku 
nakrájených na tenké plátky

1 plechovka passaty (800 g)

¼ ČL chilli vloček

1 ČL soli

¼ ČL sušeného oregana

¼ šálku nahrubo nasekané 
čerstvé bazalky

900 g vyčištěných slávek 

Slávky po námořnicku 
4 porce 

Tip
Slávky před vložením do vnitřní 
nádoby opláchněte studenou 
vodou. Odstraňte veškeré nečistoty 
ulpívající na skořápkách a zlikvidujte 
všechny otevřené nebo zlomené 
skořápky. Odstraňte všechny 
prameny podobné vlasům visící ze 
slávek.
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1. Nádobu umístěte do základního přístroje.

2. Otočte otočným tlačítkem do polohy Sauté (Osmahnutí) 
(177 °C, 35 min.). Stiskněte tlačítko Start.

3. Maso ochuťte solí a pepřem. Vložte maso do nádoby.

4. Přidejte olivový olej a maso ze všech stran opečte.

5. Stiskněte tlačítko Cancel. Přidejte cibuli, celer, česnek, 
bobkový list, rajský protlak, tymián, brambory a mrkev, 
víno a hovězí vývar.

6. Otočte otočným tlačítkem do polohy Simmer (Dušení) 
Stiskněte teplotní tlačítko a nastavte teplotu vaření na 99 
°C. Stiskněte tlačítko časovače a nastavte dobu vaření na 
60 min. Stisknutím tlačítka Start spusťte vaření.

7. Jakmile je maso měkké a rozpadá se, stiskněte tlačítko 
Cancel a maso vyjměte. 

1,5 kg masa k dušení

2 ČL mořské soli

1 ČL mletého černého pepře

1 PL olivového oleje

1 středně velká nasekaná 
cibule

1 řapíkatý celer nakrájený na 
kostičky

1 PL nasekaného česneku

1 bobkový list

1 PL rajského protlaku

4 větvičky tymiánu

4 střední (červené) brambory, 
rozkrojené na čtvrtiny

10 očištěných baby karotek

½ šálku červeného vína

2 šálky hovězího vývaru 

Dušené hovězí
4 porce 
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1. V míse smíchejte suroviny na máslovou směs a 
odložte stranou.

2. Maso ochuťte solí a pepřem.

3. Umístěte vnitřní nádobu do základního přístroje. Do 
vnitřní nádoby dejte grilovací desku.

4. Otočte otočným tlačítkem do polohy Air Fry 
(Horkovzdušné fritování). Stiskněte teplotní tlačítko 
a nastavte teplotu vaření na 260 °C. Stiskněte 
tlačítko časovače a nastavte dobu vaření na 60 
min. Stisknutím tlačítka Start spusťte vaření. Nechte 
zařízení 10 min. předehřívat.

5. Maso vložte do pánve a každou stranu zprudka 
opečte, dokud nedosáhnete požadované úrovně 
propečení.*

6. Jakmile jsou steaky hotové, stiskněte tlačítko 
Cancel. Podávejte s 1 PL máslové směsi na každém 
plátku. 

*teploty vaření
Rare (krvavé): 54 °C
Medium rare (růžové): 57 °C
Střední: 60 °C
Well done (propečené): 71 °C 

Máslová směs

125 g másla

3 PL modrého sýra

1 ČL dijonské hořčice

½ ČL mletého černého pepře

½ jemně nasekané jarní cibulky

Hovězí svíčková

4 plátky hovězí svíčkové
à 170 g

1 ČL mořské soli

½ ČL mletého černého pepře

¼ šálku olivového oleje 

Hovězí svíčková
4 porce 
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1. V míse smíchejte sušenou cibuli, sušený česnek, kmín, 
koriandr, sůl a černý pepř. Žebra potřete kořením a 
polovinou barbecue omáčky.

2. Umístěte vnitřní nádobu do základního přístroje. Žebra 
vložte do vnitřní nádoby a zalijte vodou. Vnitřní nádobu 
zakryjte skleněným víkem.

3. Otočte otočným tlačítkem a vyberte nastavení Slow Cook 
(90 °C). Stiskněte tlačítko časovače a nastavte dobu vaření 
na 60 min. Stisknutím tlačítka Start spusťte vaření.

4. Jakmile je časovač na 0, stiskněte tlačítko Cancel. Žebírka 
vyjměte a bohatě potřete barbecue omáčkou.

Volitelné: Poté, co jsou žebra hotová, zkaramelizujte 
barbecue omáčku - položte horkovzdušné víko na 
přístroj, předehřejte přístroj na 205 °C pomocí nastavení 
Air Fry (Horkovzdušné fritování), žebra v jedné vrstvě 
rozložte na pečicí alobal a smažte po obou stranách, 
dokud nebudou pěkně opečená (asi 5 min. na každou 
stranu).

½ ČL mleté sušené cibule

½ ČL mletého sušeného 
česneku

¼ ČL mletého kmínu

¼ ČL mletého koriandru

½ ČL mořské soli

½ ČL mletého černého pepře

malá žebra, rozpůlená

1 šálek barbecue omáčky, 
rozdělený

2 šálky vody 

Grilovaná žebírka 
4 porce
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1. V míse smíchejte sušený česnek, sušenou cibuli, sušený 
zázvor a srirachu a žebra potřete směsí koření.

2. Umístěte vnitřní nádobu do základního přístroje.

3. Otočte otočným tlačítkem do polohy Sauté (Osmahnutí) 
(177 °C, 35 min.). Stisknutím tlačítka Start spusťte vaření.

4. Vložte žebra do vnitřní nádoby a ze všech stran osmažte.

5. Stiskněte tlačítko Cancel. Přísady na omáčku vložte do 
mísy a promíchejte. Omáčku dejte do vnitřní nádoby a 
zakryjte ji skleněným víkem.

6. Otočte otočným tlačítkem do polohy Simmer (Dušení). 
Stiskněte teplotní tlačítko a nastavte teplotu vaření na 99 
°C. Stiskněte tlačítko časovače a nastavte dobu vaření na 
60 min. Stisknutím tlačítka Start spusťte vaření.

7. Jakmile je časovač na 0, stiskněte tlačítko Cancel. Žebra 
vyjměte a podávejte s rýží.

1 ČL sušeného česneku

1 ČL sušené cibule

1 ČL mletého zázvoru

1 PL omáčky Sriracha

12 kusů žeber

Omáčka

1 plechovka coly

1 ½ šálku kečupu

2 PL worcesterové omáčky

2 PL sirupu

Hovězí žebra
12 porcí 
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1. Všechny suroviny vložte do uzavíratelných 
plastových sáčků a sáčky pevně uzavřete.

2. Umístěte vnitřní nádobu do základního přístroje.
3. Vnitřní nádobu naplňte do tří čtvrtin teplou vodou. 
4. Otočte otočným tlačítkem do polohy Sous Vide. 

Stiskněte teplotní tlačítko a nastavte teplotu 
vaření na požadovaný stav propečení.* Stiskněte 
tlačítko časovače a nastavte dobu vaření na 60 
min. Stisknutím tlačítka Start spusťte vaření.

5. Jakmile je časovač na 0, stiskněte tlačítko 
Cancel. Opatrně vytáhněte sáčky z vody, 
vyjměte steaky a osušte kuchyňskými utěrkami.

6. Vnitřní nádobu vyčistěte a vysušte. Umístěte 
vnitřní nádobu do základního přístroje.

7. Otočte otočným tlačítkem do polohy Sauté 
(Osmahnutí) (177 °C, 35 min.). Stisknutím 
tlačítka Start spusťte vaření.

8. Steaky vložte do vnitřní nádoby a 2 min. z každé 
strany opékejte.

9. Jakmile jsou steaky hotové, stiskněte tlačítko Cancel.
*teploty vaření
Rare (krvavé): 54 °C
Medium rare (růžové): 57 °C
Střední: 60 °C
Well done (propečené): 71 °C

2 ks NY steaků à 225 g

2 stroužky česneku

2 větvičky rozmarýnu

½ ČL mořské soli

¼ ČL mletého černého pepře

1 PL olivového oleje

Sous Vide NY steak
2 porce 

Sous Vide
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1. Umístěte vnitřní nádobu do základního přístroje.
2. Otočte otočným tlačítkem do polohy Sauté (Osmahnutí) 

(177 °C, 35 min.). Stisknutím tlačítka Start spusťte vaření.
3. Přidejte olivový olej, cibuli a česnek a restujte, dokud 

směs lehce nezhnědne.
4. Stiskněte tlačítko Cancel. Přidejte zbývající suroviny na 

rajčatovou omáčku.
5. Otočte otočným tlačítkem do polohy Simmer (Dušení) 

Stiskněte teplotní tlačítko a nastavte teplotu vaření na 93 
°C. Stiskněte tlačítko časovače a nastavte dobu vaření na 
60 min. Stisknutím tlačítka Start spusťte vaření.

6. Zatímco se omáčka vaří, dejte všechny ingredience na 
masovém kuličky kromě mozzarelly do velké mísy a dobře 
promíchejte.

7. Ze směsi vytvarujte 16 kuliček a do každé dejte 1 kostku 
mozzarelly.

8. Jakmile časovač dosáhne 0, vložte masové kuličky do 
vroucí omáčky. Stiskněte tlačítko Cancel. Vnitřní nádobu 
zakryjte skleněným víkem.

9. Otočte otočným tlačítkem do polohy Simmer. Stiskněte 
teplotní tlačítko a nastavte teplotu vaření na 93 °C. 
Stiskněte tlačítko časovače a nastavte dobu vaření na 60 
min. Stisknutím tlačítka Start spusťte vaření.

10. Jakmile je časovač na 0, stiskněte tlačítko Cancel. 
Podávejte na horkých špagetách. 

Rajčatová omáčka
3 PL olivového oleje
1 najemno nakrájená malá cibule
3 najemno nakrájené stroužky 
česneku
2 plechovky krájených rajčat 
(800 g)
1 ČL cukru
½ ČL mořské soli
½ ČL mletého černého pepře
1 bobkový list
¼ šálku nasekané petrželky
10 nasekaných listů bazalky

Masové kuličky
900 g mletého hovězího masa
½ najemno nakrájené cibule
2 najemno nakrájené stroužky 
česneku
½ ČL soli
¼ ČL mletého černého pepře
3 vejce
½ šálku strouhanky
¼ šálku strouhaného parmezánu
¼ šálku nasekané petrželky
¼ šálku mléka
400 g vařených špaget
220 g mozzarelly nakrájené na 16 
kostek 

Plněné masové kuličky
8 porcí
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1. Umístěte vnitřní nádobu do základního přístroje. Naplňte 
jednu třetinu vnitřní nádoby řepkovým nebo rostlinným 
olejem.

2. Otočte otočným tlačítkem do polohy Roast (Smažení) 
(190 °C, 45 min.). Stisknutím tlačítka Start spusťte vaření.

3. Když je olej horký, přidejte do oleje těsto na pizzu.

4. Jakmile je těsto usmažené, stiskněte tlačítko Cancel. Těsto 
opatrně položte na plech vyložený kuchyňskými utěrkami, 
aby nasákl přebytečný olej.

5. Těsto pokapejte karamelovou omáčkou a posypte 
moučkovým cukrem.

1 l a 2 šálky řepkového nebo 
rostlinného oleje

450 g těsta na pizzu 
nakrájeného na 18 dílů

½ šálku karamelové omáčky

Práškový cukr 

Zeppole (it. koblihy)  
6 porcí
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1. Těsto rozválíme a nakrájíme na čtyři trojúhelníky.

2. Na špičku každého trojúhelníku rozetřete asi 1 ČL 
čokoládového a oříškového krému a okraje nechte asi 1 
cm volné.

3. Každý trojúhelník přes náplň od nejširšího konce až 
ke špičce zamotejte. Rolky opatrně ohněte do tvaru 
půlměsíce.

4. Na přístroj položte horkovzdušné víko. Do vnitřní nádoby 
dejte grilovací desku.

5. Otočte otočným tlačítkem do polohy Air Fry 
(Horkovzdušné fritování). Stiskněte teplotní tlačítko a 
nastavte teplotu vaření na 160 °C. Stiskněte tlačítko 
časovače a nastavte dobu vaření na 11 min. Stisknutím 
tlačítka Start spusťte vaření. Nechte zařízení 3 min. 
předehřívat a poté otevřete víko.

6. Croissanty položte na grilovací desku.

7. Jakmile je časovač na 0, stiskněte tlačítko Cancel. 

1 balení listového těsta

8 ČL čokoládové a oříškové 
náplně

Croissant s čokoládovou a 
oříškovou náplní

4 porcí
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Francouzské křupavé 
rolky 

4 porcí

115 g smetanového sýra

Kůra z ½ pomeranče

2 PL plus ½ šálku cukru, 
odděleně

12 plátků bílého chleba

500 g jahodové marmelády

2 šálky řepkového oleje

2 PL skořice

Šlehačka na ozdobení

Jahody na ozdobení 

1. V míse smíchejte smetanový sýr, pomerančovou kůru a 2 
PL cukru, aby vznikla krémová náplň.

2. Plátky chleba položte na prkénko a vyválejte válečkem.

3. Každý krajíc chleba namažte 1 PL smetanového sýra.

4. Na smetanový sýr namažte jahodovou marmeládu. 

5. Naplněný chléb stočte do rolády.

6. Umístěte vnitřní nádobu do základního přístroje.

7. Do vnitřní nádoby nalijte řepkový olej.

8. Otočte otočným tlačítkem do polohy Fry (Smažení) (190 
°C, 45 min.). Stisknutím tlačítka Start spusťte vaření.

9. Na talíři smíchejte skořici s ½ hrnkem cukru.

10. Rolky smažte ve vnitřní nádobě, dokud nebudou 
zlatohnědé. Jakmile jsou rolky hotové, vyjměte je z oleje 
a položte na talíř pokrytý kuchyňskou utěrkou, aby se 
přebytečný olej vsákl.

11. Jakmile jsou rolky hotové, stiskněte tlačítko Cancel. Rolky 
obalte směsí skořice a cukru a poté je podávejte se 
šlehačkou a s jahodami.
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1. Listové těsto nakrájejte na čtyři čtverce.

2. Každý čtverec naplňte 2 lžícemi broskvové marmelády. 
Čtverce složte na trojúhelníky a okraje k sobě přitlačte 
vidličkou, aby se zavřely.

3. Na přístroj položte horkovzdušné víko. Do vnitřní nádoby 
dejte grilovací desku.

4. Otočte otočným tlačítkem do polohy Air Fry 
(Horkovzdušné fritování). Stiskněte teplotní tlačítko a 
nastavte teplotu vaření na 160 °C. Stiskněte tlačítko 
časovače a nastavte dobu vaření na 15 min. Stisknutím 
tlačítka Start spusťte vaření. Nechte zařízení 3 min. 
předehřívat a poté otevřete víko.

5. Taštičky položte na grilovací desku.

6. V polovině doby vaření taštičky otočte.

7. Poté taštičky vyndejte a posypejte cukrem. 

1 balení listového těsta

8 PL broskvové marmelády

1 PL cukru 

Broskvové taštičky 
4 porce



Multi Cooker  12-in-1
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