
MULTIFUNKCIS ELEKTRINIS GREITPUODIS ZYLE
ZY502MC

NAUDOTOJO VADOVAS

1. 1. Sudė nės dalys:Dang s.
2. Dangčio rankena.
3. Slėgio išleidimo vožtuvas.
4. Saugumo vožtuvas.
5. Vidinė aliuminio lėkštė.
6. Silikoninis tarpiklio žiedas.
7. Išimamas vidinis puodas.
8. Pagrindo rankenos.
9. Kondensacijos rinkiklis.
10. Pagrindinė dalis.
11. Valdymo skydelis.
12. Kai nimo pagrindas (viduje).
13. Mai nimo laidas.
14. Matavimo puodelis.
15. Ryžių šaukštas.
16. Garų padėklas.

17. Plaukiojan s vožtuvas su tarpiklio žiedu.
18. Spaudimo išleidimo vožtuvo dangtelis.
19. Centrinis stulpelis.

20.
21. LED ekranėlis.Padidin /sumažin  laiką.
22. A dėjimo laikma s.
23. Šildy /atšauk .
24. Sauté/apkepimas.
25. Maisto ruošimas slėginiu būdu/lėtas maisto ruošimas.
26. Sriuba/troškinys.
27. Mėsa/viš ena.
28. Ryžiai/rizotas/garai.

Šis daugiafunkcis elektrinis greitpuodis leis jums sutaupy  iki  70%  gaminimo laiko, lyginant su  įprastais puodais. Vienu mygtuko
paspaudimu  jūs  galėsite  gamin  skaniausius  pa ekalus.  Tai  už krina  iš  anksto  suprogramuotos  gaminimo  parinktys.  Užtenka
pasirink  norimą funkciją. Jums nereikia rūpin s ir galvo  apie slėgio lygius. Vietoje to, kad naudotumėte daugelį puodų, keptuvių ir
prikaistuvių, viskas, ko jums reikia yra k šis vienas puodas. Jame galėsite apkepin  mėsą, karamelizuo  daržoves ir daugybė kitų
funkcijų. Taigi, jūs sutaupote ir išlaidų indų plovimui.
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Atraskite gaminimo slėginiame puode paslap s su šiuo nuostabiu daugiafunkciu „Zyle“ puodu. Jis padės jums gamin  greičiau, o
mai n s sveikiau ir skaniau. Pa rkite, kad maisto gamyba gali bū  greita ir lengva. Puodas turi 11 gaminimo parinkčių, pasiekiamų
vos 1 mygtuko paspaudimu. Lėtai gaminkite visą dieną arba paruoškite puikiausius, sudė ngus pa ekalus ypač greitai – šis slėginis
puodas ks viskam. Pasijusite su juo kru virtuvės šefu. Daugiau jokių ilgų valandų virtuvėje, k sveiki, skanūs ir mais ngi pa ekalai.

2. Svarbios saugumo taisyklės:
NIEKADA nemerkite kai nimo pagrindo, laido ar kištuko į vandenį ar kitus skysčius.
Naudodami elektrinius  prietaisus,  visuomet laikykitės pagrindinių saugumo taisyklių,  aprašytų šioje skiltyje,  kad sumažintumėte
gaisro, elektros šoko ir sužeidimų pavojų.

1. Gamybos metu laikykite  prietaisą  ant  stabilaus,  lygaus,  karščiui  atsparaus  paviršiaus,  vaikams nepasiekiamoje vietoje.
Esant reikalui padėkite po apačia pjaustymo lentelę ar karščiui atsparų kilimėlį.

2. Prieš pradėdami naudo  prietaisą, a džiai perskaitykite visas instrukcijas.
3. Vaikams draudžiama naudo s prietaisu. Laikykite prietaisą ir jo laidą vaikams nepasiekiamoje vietoje. Vaikams negalima

žais  su prietaisu. Žmonės, kurių pro niai, fiziniai ar ju miniai gebėjimai sutrikę, vaikai nuo 8 metų amžiaus bei asmenys,
galintys nukentė  dėl pa r es naudojant panašius prietaisus stokos ir/ar reikalingų žinių trūkumo, prietaisu naudo s gali

k  prieš  tai  nkamai  apmoky  arba  prižiūrimi  už  juos atsakingų asmenų.  Šie  žmonės turėtų gerai  supras  grėsmes,
kylančias naudojan s prietaisu.

4. Nenaudokite  prietaiso,  jeigu  pažeistas  jo  laidas  ar  kištukas,  jeigu  prietaisas  sugedo arba  buvo apgadintas.  Nuneškite
prietaisą  gamintojo įgalio ems atstovams, kad jie apžiūrėtų, pareguliuotų ar pataisytų prietaisą.  Nemėginkite keis  ar
taisy  laido. Pastebėję,  jog pažeistas mai nimo laidas, leiskite, kad jį pakeistų gamintojas ar įgalioto klientų techninio
aptarnavimo centro specialistai.

5. Nenaudokite atvirame ore ar pagal komercinę paskir .
6. Visuomet pirma įjunkite mai nimo laido kištuką į prietaisą, o k tuomet junkite į el. nklą.
7. Nenaudokite puodo ar  karštų paviršių ir ugnies šal nių. Nelaikykite jo veikiančio po daiktais, kuriuos gali pažeis  karš

garai.
8. Visuomet pa krinkite, ar silikoninis tarpiklio žiedas nkamoje padėtyje prieš naudojimą.
9. Prieš dėdami išimamą puodą į prietaisą, įsi kinkite, kad puodo pagrindas ir vidinė kai nimo lėkštė yra švarūs ir be maisto

likučių.
10. Nedėkite maisto ar nepilkite skysčių esiai į prietaiso pagrindą. Maistui gamin  skirtas k išimamas puodas.
11. Niekada  neuždenkite  ir  neblokuokite,  neužkiškite  garų  išėjimo  vožtuvo.  Pa krinkite,  ar  vožtuvas  pralaidus  prieš

naudojimą.
DĖMESIO:  Niekada nemėginkite a darinė  puodo, kol jame yra slėgio.  A darykite k slėgį  pašalinus.  Jeigu dang  yra
suktu atsuk , nedarykite to per jėgą, nes puode vis dar gali bū  slėgio, todėl šis veiksmas gali bū  pavojingas. Žiūrėkite
dangčio nuėmimo instrukcijas toliau.

12. Niekada nejunkite prietaiso ir nevirkite jo be maisto išimamo puodo viduje. Neperpildykite puodo daugiau nei 4/5 tūrio.
Kai gaminamas maistas ar plės s ar puto  kaip džiovintos daržovės, ankš nės pupelės, grūdai – nedėkite jų daugiau nei
1/2 išimamo puodo tūrio. Perpildžius puodą, maistas gali užkimš  slėgio išleidimo vožtuvą ir sukel  per didelį spaudimą.
PASTABA: kai kurie maisto produktai gaminami gali puto , trykš , o tai gali užblokuo  garų išleidimo vožtuvą. Atkreipkite
dėmesį ir laikykitės atsargumo gamindami tokius produktus kaip obuolių sultys,  spanguolės, perlinės kruopos, avižiniai
dribsniai ir ki  grūdai, makaronai, rabarbarai.

13. Šis puodas veikia slėgio principu, todėl ne nkamas ir neatsargus jo naudojimas  gali sukel  nudegimus. Sekite naudojimo
instrukcijas toliau, kad už krintumėte saugų prietaiso naudojimą ir visuomet įsi kinkite, kad gaminant nkamai uždėtas
dang s. Nuimdami dang  mūvėkite pirš nes.

14. Puodui veikiant nelieskite rankomis slėgio išleidimo vožtuvo. Pasukite, kad pašalintumėte slėgį k tuomet, kai virimas bus
baigtas.

15. Naudojant garus įsi kinkite, kad puode yra pakankamai vandens, jo turi bū  bent jau 1/5 tūrio.
16. Nenaudokite slėginio puodo gruzdinimui.
17. Nenaudokite metalinių įrankių, kadangi jie gali subraižy  neprilimpančią išimamo puodo dangą. Naudokite k plas kinius

ar medinius įrankius.
18. Nejudinkite veikiančio prietaiso.
19. Ypa ngai atsargiai nukelkite dang  baigus gamin . Visuomet kelkite dang , plyšį darydami nuo savęs, kad karš  garai

nenudegintų veido. Mūvėkite apsaugines orkaitės pirš nes.
20. Ištraukite mai nimo laidą k  sausomis rankomis.  Leiskite  puodui  visiškai  atvės  prieš išimdami jo dalis  ar  padėdami

laikymui.
21. Nemėginkite  patys modifikuo , keis  ar  taisy  prietaiso.  Viduje nėra naudotojo  aptarnaujamų detalių.  Esant reikalui,

kreipkitės į servisą.
22. Nenaudokite prietaiso lauke. Nelaikykite prietaiso po lietumi ar drėgnoje aplinkoje.
23. Prieš jungdami į el. nklą, įsi kinkite, kad įtampa a nka nurodytą ant prietaiso.
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3. Prieš pradedant naudo :
 Pašalinkite visas pakuotės dalis ir apsauginius lipdukus.
 Nuimkite dang  pasukdami pagal laikrodžio rodyklę, kad a darytumėte. Pakelkite dang .
 Nuplaukite išimamą puodą ir visas su maistu besiliesiančias prietaiso dalis karštu muiluotu vandeniu naudodami kempinę

ar šluostę. Nusausinkite. 
DĖMESIO: nenaudokite valymui aštrių, abrazyvinių priemonių, ėdžių, rūgš nių valiklių, baliklių ir kt.

 Nepalikite dangčio įmerkto į vandenį, nes prireiks daug laiko, kol jis išdžius.
 Prijunkite kondensacijos rinkiklį užstumdami kaip parodyta paveikslėlyje.

 Įsi kinkite, kad vidinis išimamas puodas yra sausas ir nkamai įdėtas ant pagrindo.
 Niekada nekelkite puodo už dangčio rankenos – naudokite k pagrindo rankenas.

ĮSPĖJIMAS: neįmerkite ir nemirkykite viso prietaiso vandenyje.

4. Naudojimas:
Maisto  ruošimas  slėginiu  principu  pakelia  temperatūrą  žymiai  virš  virimo  temperatūros,  todėl  maistas  pagaminamas  iki  70%
greičiau. Gaminant tokiu būdu išsaugoma daugiau vitaminų ir mineralų bei išlaikomi natūralūs aromatai.

1. Įstatykite  sausą ir  švarų išimamą puodą į  pagrindinę dalį  ir  įsi kinkite,  kad jis nkamai  liečiasi  prie  kai nimo lėkštės
elemento.

2. Įsi kinkite,  kad silikoninio tarpiklio žiedas yra saugioje padėtyje tarp aliuminio  lėkštės,  o ji  yra prijungta prie korpuso
dangčio  su  metaliniu  kabliuku  nukreiptu  į  išorę.  Jeigu  lėkštė  nėra  nkamai  įstatyta,  dang s  nkamai  neužsidarys  ir
prietaisas negalės sukur  reikiamo slėgio. Įsi kinkite, kad viskas surinkta kaip parodyta:

3. Jeigu troškinate arba apkepinate maistą prieš virimą, pridėkite truputėlį aliejaus ar sviesto į puodą ir pasirinkite norimą
gaminimo režimą. Įsi kinkite, kad neuždėjote dangčio. Kai baigsite apkepin , paspauskite atšaukimą (CANCEL).

4. Sudėkite norimus gamin  ingredientus į puodą ir pripilkite vandens (kito skysčio) pagal receptą. Įsi kinkite, kad viso įdėto
maisto ir skysčio kiekis pasiekia minimalią žymę išimamo puodo  viduje ir neviršija maksimalios žymės 4/5 puodo, kadangi
maistui turi bū  palikta vietos plės s, vir  ir burbuliuo . Gaminant plės s galin  maistą kaip ryžiai, džiovintos pupelės,
grūdai ir ankš niai, nepripilkite daugiau nei 3/5 tūrio.

5. Uždėkite  dang  UNLOCK  (atrakinta)  pozicijoje,  tuomet  sukite  preš  laikrodžio  rodyklę  iki  LOCK  (užrakinta)  pozicijos.
Įsi kinkite, kad dang s tvirtai laikosi. Tinkamai pritvir nus išgirsite spragtelėjimą.

6. Kai dang s yra nkamai uždėtas, įkiškite mai nimo laidą pirmiausia į prietaiso jung , o k tuomet į el. nklą. Naudokitės
valdymo skydeliu, kad pasirinktumėte norimą maisto pą ir nustatytumėte gaminimo laiką +/- mygtukais pagal receptą.

7. Nureguliuokite slėgio išleidimo vožtuvą į PRESSURE (slėgio) parink  kaip parodyta.
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8. Prietaisas užtruks kelias minutes, kol sukoncentruos slėgį. LED skydelis suksis. Sukaupus reikiamą slėgį, prasidės atgalinio
laiko skaičiavimas. Dabar prietaisas gamina su slėgiu. LED skydelis gali suk s gaminimo metu – tai reiškia, kad prietaisas
palaiko slėgį.
PASTABA: pirmojo naudojimo metu galite pajus  lengvą svilėsių kvapą. Tai prietaiso gamybos ir testavimo metu likusių
likučių kvapas. Tai visiškai normalu ir jokiu būdu nepaveikia gaminamo maisto kokybės ar skonio/kvapo. Šis kvapas greitai
išnyks.
ĮSPĖJIMAS: jeigu silikoninio tarpiklio žiedas yra sugadintas, jo nenaudokite. Kreipkitės į servisą.

A dėjimo funkcija
 Prieš  pasirinkdami  gaminimo  režimą,  paspauskite  DELAY  TIMER  (a dėjimo  laikmačio)  mygtuką,  kad  a dėtumėte

gaminimo  laiką.  A dėjimo  laikma s  gali  bū  reguliuojamas  maksimaliai  iki  2  val.  a dėjimo.  Spauskite  mygtuką,  kol
pasieksite norimą a dė  laiką. A dėtą likusį iki gaminimo laiką rodys ekranėlis.

 Pasirinkus  a dėjimo laiką valdymo skydelyje pasirinkite norimo gamin  maisto režimą (pvz.,  ryžiai,  sriuba,  viš ena) ir
nustatykite gaminimo laiką +/- mygtukais. Jis mirksės, kol automa škai pasikeis į a dėtą laiką.  Bus pradėtas skaičiuo
a dėjimo laikas ir gaminimas prasidės k jam pasibaigus.
DĖMESIO: nepalikite lengvai gendančio maisto kaip mėsa, žuvis, sūris ar pieno produktai kambario temperatūroje ilgiau
nei 2 val.

 Prisiminkite,  kad  prasidėjus  maisto ruošimui,  gaminimo laikas  nebegali  bū  reguliuojamas.  Norint  padidint/sumažin
virimo laiką reikia nutrauk  (CANCEL) procesą ir nustaty  laiką iš naujo.

 Pasirinkimo ir gaminimo stadijose WARM/CANCEL mygtukas gali bū  spaudžiamas, kad nutrauk  gaminimą bet kuriuo
metu.

WARM/CANCEL funkcijos
Baigus  gnustatytą  gaminimo procesą,  pasigirs  garsinis  signalas  ir  prietaisas  automa škai  pereis  į  WARM (šildymo)  fukciją.  Tai
parodoma „bb“ simboliais LED ekranėlyje. Š  funkcija naudojama išlaiky  maistą šiltą iki 24 val. Tačiau norint išlaiky  maksimalų
skonį rekomenduojama maistą šia funkcija laiky  ne daugiau nei 6 val. Taip pat šiuo mygtuku galima nutrauk  (CANCEL) esamą
funkciją.
PATARIMAS: nerekomenduojama šildymo funkcijos ilgai naudo  mėsai, viš enai, žuviai šildy .

Dangčio nuėmimas
Baigus gamin  prietaisas automa škai pereina į šildymo (WARM) funkcijos palaikymą. Tuomet galite rink s, kaip išleis  slėgį dviem
būdais. Plaukiojan s slėgio vožtuvas nenusileis, kol slėgis nebus išleistas ir jūs negalėsite a dary  dangčio.

1. Natūralūs slėgio išleidimas. Rekomenduojamas būdas visiems pa ekalams su dideliu kiekiu skysčio kaip sriubos, sul niai.
Šis būdas padės apsaugo  skystą maistą nuo pervirimo ir slėgio išleidimo vožtuvo blokavimo. Baigus nustatytą gaminimo
programą leiskite  prietaisui  perei  į  šildymo (WARM) režimą.  Slėgis  viduje  pradės kris .  Tai gal  užtruk  12–30 min.,
priklausomai nuo skysčio kiekio. Dang s gali bū  nuimtas k, kai slėgis visiškai nukris.

2. Greitas  slėgio  išleidimas.  Pasigirdęs  garsinis  signalas  reiškia,  kad  prietaisas  baigė  nustatytą  gaminimo  procesą.
Paspauskite  CANCEL (nutraukimo)  mygtuką,  kad sustabdytumėte  šildymo  funkciją  ir  sukite  slėgio  išleidimo  vožtuvą į
PRESSURE RELEASE (slėgio išleidimo) poziciją, naudodami virtuvines pirš nes.
Pradės verž s karš  garai. BŪKITE ATSARGŪS – nelaikykite rankų ar veido ar  puodo, kai sukate vožtuvą. Dang s atsidarys

k,  kai  bus  išleistas  visas  slėgis.  Pasukite  dang  pagal  laikrodžio  rodyklę  ir  atrakinkite.  Nuimdami  dang ,  kelkite  jį
atverdami  tarpą  nuo  savęs,  kad  karš  garai  būtų  nukreip  toliau  nuo  jūsų  kūno.  Būkite  ypač  atsargūs,  kad
nenusidegintumėte karštais garais. Naudokite virtuvines pirš nes, išiminėdami vidinį puodą. Naudokite k nelimpančius,
nebraižančius  įrankius,  kai  imsite  maisto  produktus  iš  puodo.  Nenaudokite  metalinių  įrankių,  kad  jie  nesubraižytų
paviršiaus.

Vieno paspaudimo skaitmeninės funkcijos
Jūsų  patogumui  prietaisas  turi  11  jau  paruoštų  parinkčių  su  nustatytais  gaminimo  laikais.  Remian s  savo  receptais  jūs  galite
pasirink  iš:  sauté,  apkepinimo,  slėginio  maisto  ruošimo,  lėto  maisto  ruošimo,  sriubos,  troškinimo,  mėsos,  viš enos,  ryžių,
rizoto/garo,  šildymo  funkcijų.  Kiekvienas  mygtukas  turi  2  nustatymus  ir  a nkančias  lempučių  poras  šalia.  Norėdami  nustaty
parink  paspauskite norimą mygtuką ir a nkama lemputė praneš apie pasirinkimą. Norėdami nustaty  gaminimo laiką, spauskite
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+/- mygtukus. Kai laikas bus nustatytas, LED indikatorius mirksės, pranešdamas apie kylan  slėgį. Pasiekus reikiamą slėgį, prasidės
laiko skaičiavimas.

Sauté
Tai puikus pasirinkimas daržovių karamelizavimui, norint suteik  pa ekalams papildomo skonio. Įpilkite truputėlį aliejaus ar įdėkite
gabalėlį sviesto į vidinio puodo apačią ir dėkite norimas karamelizuo  daržoves – svogūnus, morkas ir t. t. Gaminant šiuo būdu
daržovės  suminkštės  ir  įgaus  nuostabaus  skonio.  Taip  pat  galite  šią  funkciją  naudo  prieskonių  šildymui,  suteikiant  norimo
papildomo skonio. Parink s idealiai nka norint sumažin  gaminio skystumą ir jį su rš n  gamybos gale. Kadangi gamybos puode
metu nėra jokio išgaravimo, todėl reikia dė  mažiau vandens. Kartais perteklinį skystumą galima su rš n  įdedant miltų ir vandens
mišinio ar esiog leis  jam nuvir  apie 10 min.

Apkepinimas (Browning)
Kadangi  mėsa  slėginės  gamybos  metu  neapkeps,  rekomenduojama  ją  apkep  prieš  tai.  Mėsa  ne  k  bus  skanesnė,  tačiau  ir
paruoštas pa ekalas atrodys gražiau. Apkepant mėsą kaip ėriena,  pagaminta ji  bus mažiau riebi ir pasižymės gardesniu skoniu.
Naudokite šią funkciją mėsos, viš enos ar žvėrienos apkepimui. Įsi kinkite, kad supjaustėte mėsą vienodo dydžio gabalėliais, kad jie
vienodai apkeptų. Pridėkite aliejaus ar sviesto. Jei turite didelį kiekį mėsos, padalinkite ją į kelias dalis ir apkepinėkite palaikydami
didelį karš , kad mėsa apkeptų, o ne troškintųsi.

Slėginis maisto ruošimas (Pressure Cook)
Tai  parink s  bendram  virimui  naudojant  slėgį.  Šia  funkcija  galima  vir  bet  ką,  kas  neįtraukta  į  parinkčių  variantus.  Tiesiog
nustatykite reikiamą laiką pagal savo receptą.

Lėtas maisto ruošimas (Slow Cook)
Funkcija skirta lėtam maisto gaminimui iki 12 val. Tai NĖRA maisto ruošimas naudojant slėgį. Šis variantas idealus, jei visą dieną
nebūsite namuose,  o vos grįžę norite mėgau s šviežiais paruoštu maistu. Ši parink s nkama visiems receptams, skir ems lėto
virimo puodams.

Sriuba (Soup)
Idealus variantas  sriuboms ir sul niams, esiog įsi kinkite, kad neperpildėte puodo ir visuomet naudokite natūralų slėgio išleidimo
variantą gaminiui išvirus ir norint nuim  dang  (žr. aukščiau).

Troškinimas (Stew)
Sukurtas ruoš  mėsos ragu, Chilli Con Carne mėsos troškiniui, apkepui ar netgi pyragų įdarui.

Mėsa (Meat)
Geriausiai nka gaminant didesnius mėsos gabalus, kaip ėrienos blauzdelės, kieulienos mentė, šonkauliai, krū nėlė ir kt. Pirmiausia
juos apkepinkite BROWNING funkcija ir tuomet esiog pasirinkite šią funkciją nustatę reikiamą laiką pagal receptą.

Viš ena (Chicken)
Skirta viso viščiuko kepimui arba gardžiam viš enos kepsniui. Taip pat galite gamint viš enos šlauneles, blauzdeles ir kt.

Ryžiai (Rice)
Išvirkite nuostabaus skonio ryžius su šia funkcija. Pridėkite žolelių ir prieskonių arba druskos, jei norite. Sumažinkite putojimą įlašinę
aliejaus.

Rizotas/garai (Riso o/Steam)
Ruoškite gardų kreminį rizotą ypač greitai be jokios bū nybės maišy . 
Norėdami naudo s garų funkcija, įpilkite reikiamą kiekį vandens 1/5 puodo. Įstatykite garų padėklą į puodą tam skirtoje vietoje virš
vandens kaip parodyta. Dėkite į vidų norimą vir  garuose maistą kaip daržovės, supjaustytos vienodais gabalėliais. Dėkite dang  ir
užstumkite slėgio išleidimo vožtuvą į PRESSURE padė . Pasirinkite garo (STEAM) funkciją ir nustatykite norimą laiką. 
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Šildymas (Warm)
Prietaisas automa škai pereina į šildymo režimą, kai būna baigtas nustatytas gamybos procesas. Tai leidžia išsaugo  maistą šiltą, jei
ne visi  šeimos nariai  valgo vienu metu. Parink  galima visuomet atšauk  CANCEL  mygtuku. Taip pat šia funkcija galima šildy
maistą, kuris nebuvo gamintas šiame puode. Tai idealus pasirinkimas norint visuomet išlaiky  didesnį kiekį maisto šiltai ilgesnį laiką.
Vis dėlto nerekomenduojama maisto šildy  šia funkcija ilgiau nei 6 val., nes tai paveiks jo skonį ir tekstūrą.

Funkcija Nustatytas gaminimo laikas
Sauté Kol įjungtas (30 min.)
Apkepinimas (Browning) Kol įjungtas (30 min.)
Slėginis maisto ruošimas (Pressure Cook) 30 min. (maks. 99 min.)
Lėtas maisto ruošimas (Slow Cook) 4 val. (maks. 12 val.)
Sriuba (Soup) 20 min.
Troškinimas (Stew) 30 min.
Mėsa (Meat) 60 min.
Viš ena (Chicken) 45 min.
Ryžiai (Rice) 10 min.
Rizotas/garai (Riso o/Steam) 25 min.
Šildymas (Warm) Kol įjungtas

Maisto ruošimo laikas
Ryžių virimas
Bal eji ryžiai (basma , ilgagrūdžiai) verda 3 min. Ryžiai bus truputėlį lipnesni nei vir  ant viryklės. Naudokite ženklinimą ant puodo
2, 4, 6 puodeliams. Pirma pripilkite vandens iki reikiamo lygmens ir tuomet pridė  ryžių.

Žyminis lygmuo
puode

Puodeliai ryžių, kiekis Aliejaus šaukštelių
kiekis

Išeiga (puodeliais)
išvirus

2 2 1 6
4 4 1 12
6 6 2 18
8 8 2 24

Nustatykite laiką 3 min.  ir  naudokite natūralų  slėgio išleidimo metodą. Per tą laiką ryžiai  sugers garus ir  bus  sausi,  ne drėgni.
Verdant pilnagrūdžius/ruduosius ryžius, procesas skiriasi. Šie ryžiai turi bū  verdami dideliame kiekyje vandens ir tuomet nusausin .
Virkite ne daugiau nei 2 puodelius šios rūšies ryžių apie 6,5 puodelių vandens kiekyje.

Ryžių rūšis  Virimo laikas
Aborio/Paella Sauté  ryžiai  su sviestu/aliejumi,  kol  pagels.  Pridėkite  vandens.

Virkite 6–8 min. Naudokite greito išleidimo metodą.
Rudieji ryžiai Virkite su slėgiu 10 min. Naudokite natūralų slėgio išleidimo 

metodą bent 10 min., tuomet greitai išleiskite slėgį.
Laukiniai ryžiai Virkite su slėgiu 20 min. Naudokite natūralų slėgio išleidimo 

metodą bent 10 min., tuomet greitai išleiskite slėgį.

Daržovių virimas
Verdant garuose daržoves, supjaustykite jas vienodo dydžio gabalėliais. Daugumai išvir  tereikia kelių minučių. Pripylus į puodą
verdančio  vandens,  tai  žymiai  pagrei ns  slėgio  kilimo  procesą.  Visuomet  naudokite  greito  slėgio  išleidimo  funkciją,  kad
išvengtumėte pervirimo.

Daržovių rūšis Virimo laikas
Ar šokai (4 vidu niai/dideli) 7–9 min.
Smidrai 1 min.
Šparaginės pupelės, supjaustytos 5 cm gabalėliais 1–2 min.
Raudonžiedės  pupelės,  supjaustytos  2,5  cm
gabalėliais

2 min.

Burokai, vidu niai/dideli 24–26 min.
Brokoliai, supjausty  gabalėliais 2–3 min.
Žiediniai kopūstai, supjausty 2–3 min.
Morkos, supjaustytos 5 cm ilgiu 8 min.
Morkos, supjaustytos 1 cm griežinėliais 2–3 min.
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Kukurūzų burbuolės 4 min.
Cukinijos, supjaustytos 1 cm griežinėliais 1–3 min.
Žalumynai, kopūstai, lapiniai kopūstai, supjausty
2,5 cm juostelėmis

1–2 min.

Svogūnai, nulup 2–4 min.
Pastarnokai, nulup , supjausty  5 cm gabalėliais 3–4 min.
Pastarnokai, 1 cm griežinėliais 1–2 min.
Baltosios bulvės, supjaustytos į 4 dalis 5–7 min.
Saldžiosios bulvės, 5 cm kubeliais 5–6 min.
Moliūgai, nulup  ir supjausty 3–4 min.

Mėsos ir paukš enos gaminimas
Mėsos rūšis Laikas

Viš ena, visa 1,5 kg 25–30 min.
Viš enos krū nėlės filė 6–8 min.
Viš enos šlaunelės su kaulu 15 min.
Viš enos šlaunelės be kaulo 10 min.
Jau enos krū nėlė 55 min.
Jaučio uodega 40–45 min.
Jau enos kulninė 40–50 min.
Jau enos troškinys 15 min.
Jau enos faršas 10–15 min.
Ėriuko koja 35–40 min.
Ėriuko blauzda 60 min.
Ėriuko mentė 25 min.
Ėrienos troškinys 15 min.
Kiauliena, pjaustyta 10 min. (pirma apkep )
Kiaulės mentė 60–70 min.
Kiaulės koja 30 min.

5. Gaminimo su slėgiu patarimai:
 Iš es verta sauté būdu ruoš  daržoves, apkepin  mėsą ir šildy  padažus prieš gaminimą su slėgiu. Tai gali užtruk  kiek

ilgiau, bet rezultatas jūsų nenuvils. Džiaugsitės papildomu visapusiškesniu skoniu.
 Gaminant  slėginiu  principu  reikia  žymiai  mažiau  vandens nei  ruošiant  maistą  įprastu  būdu,  kadangi  slėginiu  principu

drėgmė neišgaruoja.  Perteklinis  skys s  pabaigoje gali  bū  su rš ntas  arba sumažintas  naudojant  sauté  funkciją arba
paprasčiausiai pridedant vandenyje išmaišytų miltų.

 Karštas skystas maistas su slėgiu pasigamins greičiau nei šaltas skystas maistas.
 Slėginis metodas leidžia didesniais gabalėliais pjausty  mėsą, pagamin  ją žymiai greičiau ir išlaiky  jos sul ngumą.

Jau ena Ėriena Kiauliena Viš ena
Kepsnys,  blauzda,
uodega, kulninė.

Ėriuko  koja,  blauzda,
krū nėlė, kaklas.

Koja, mentė, 
šonkauliai.

Šlaunelės, blauzdelės, 
filė.

 Ruošdami daržoves, jas supjaustykite vienodo dydžio gabalėliais, kad tolygiai išvirtų.
 Daržoves galima dė  vir  sušaldytas esiai iš kameros. Žinoma, tai gali  užtruk  kiek ilgiau nei dedant atšildytas.  Prieš

valgydami įsi kinkite, kad daržovės labai karštos.
 Nerekomenduojama dė  gamin  į puodą sušaldytos mėsos, žuvies, viš enos ar žvėrienos esiai iš kameros. Pirmiausia

mėsą turėtumėte atšildy . Tuomet marinuokite arba apkepinkite, kad suteiktumėte papildomo skonio. Be to, sušaldyta ir
iškart gaminama mėsa išskirs  riebalus,  kurie subėgs į virimo skys  ir padažas taps riebesnis. Kepinama atšildyta mėsa
išskirs riebalus, kuriuos galėsite nupil . Dedant į puodą sušaldytą mėsą, jos gaminimas užtruks ilgiau ir tokiu atveju reikia
naudo  maisto termometrą, kad įsi kintumėte, jog mėsa pasiekė MAŽIAUSIAI 75°C temperatūros. Jeigu ši temperatūra
nepasiekta, gaminkite toliau, kol pasieksite šią temperatūrą.

 Kai kepate  mėsą, pridėkite pjaustytų daržovių į  puodo apačią (svogūnų,  morkų,  salierų).  Tuomet dėkite  mėsą, kurios
padažas su daržovėmis bus žymiai skanesnis. Pildami esiog nukoškite padažą ir pa ekite su kepsniu.

 Prieš  virdami  džiovintas  pupeles  ir  žirnius,  pirmiausia  juos  išmirkykite  mažiausiai  3  val.  verdančiame  vandenyje  arba
palikite per nak  vandenyje, kad jie neskiltų. Taip pat galima naudo  greito mirkymo metodą, t. y. Išvir  juos su slėgiu dar
prieš pradedant gamin  pagal receptą. Nuplaukite pupeles ir išrinkite pažeistas ar kitos spalvos. Kiekvienam 1 puodeliui
pupelių pridėkite 4 puodelius vandens ir šaukštelį druskos, kad pupelės neskiltų. Pridėkite šiek ek aliejaus ir virkite 4 min.
su slėgiu. Išleiskite slėgį atsargiai, kadangi pupelės putoja. Nupilkite vandenį, perplaukite ir naudokite pagal receptą, kai
reikia išmirkytų pupelių. Nepripilkite daugiau nei 1/2 puodo, nes pupelės putoja.
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 Norint pritaiky   savo receptus prie puodo galimybių svarbiausia  žino , kad virimo laikas bus bent jau nuo 1/3 iki 1/2
mažesnis nei įprastame puode. Pilkite bent jau puse mažiau įprasto kiekio vandens.

6. Valymas ir priežiūra:
1. Prieš valymą įsi kinkite, kad prietaisas yra išjungtas iš el. nklo ir pilnai atvėsęs.
2. Valykite prietaiso pagrindą ir korpusą minkšta lengvai sudrėkinta šluoste.

DĖMESIO: neįmerkite prietaiso korpuso į vandenį.
3. Plaukite  išimamą  virimo  puodą  karštame  muiluotame  vandenyje  su  kempine  arba  minkštu  plovimo  šepetėliu.

Nuskalaukite ir kruopščiai išdžiovinkite.
4. Nuvalykite kai nimo lėkštę minkšta, lengvai drėgna šluoste ir nusausinkite
5. Nuimkite kondensacijos rinkiklį nuo prietaiso šono, ištuš nkite ir kruopščiai nuskalavę palikite išdžiū . Vėliau vėl uždėkite

į jo vietą.
6. Nuimkite tarpiklio žiedą nuo dangčio, patraukdami metalinį laikiklį. Atsargiai nuimkite silikoninį tarpiklio žiedą nuo vidinės

aliuminės dalies, nuplaukite ir nusausinkite.
7. Nuimkite slėgio išleidimo vožtuvą, patraukdami jį, ir nuskalaukite šiltu vandeniu, išdžiovinkite ir vėl uždėkite.

8. Nuskalaukite dangčio viršų ir apačią šiltu vandeniu ir nuimkite slėgio išleidimo vožtuvo dangtelį, pasukdami ir patraukdami
jį. Išdžiovinkite ir vožtuvo dangtelį vėl uždėkite į vietą.

9. Uždėkite  tarpiklio  žiedą  ant  dangčio  įsi kindami,  kad  metalinis  laikiklis  ant  vidinės  lėkštės  yra  nukreiptas  į  išorę.
Pastumkite į centrą.

10. Įdėkite  išimamą puodą  į  prietaisą.  Laikykite  prietaisą  su  ant  viršaus  uždėtu  dangčiu,  kad apsaugotumėte  nuo  kvapų
susidarymo.

11. Prieš padėdami prietaisą laikymui įsi kinkite, kad visos dalys yra sausos ir švarios.
12. Išimamą virimo puodą visuomet laikykite prietaiso viduje. Uždarykite dang . Laikykite prietaisą švarioje, sausoje vietoje.
13. Niekada nedėkite prietaiso laikymui, kol jis visiškai neatvėsęs arba drėgnas.
14. Nevyniokite ir nesukite mai nimo laido, leiskite jam bū  laisvai.
15. Atsiradus gedimui ar pastebėjus bet kokį mai nimo laido pažeidimą, kreipkitės į servisą. Nebandykite taisy  patys.

7. A tarnavusio prietaiso išme mas:
Neišmeskite šio prietaiso kartu su bui nėmis atliekomis. A tarnavusiais nebenaudojamais elektriniais ir elektroniniais
prietaisais atsikratykite nustatytuose surinkimo ir perdirbimo punktuose. Išsamesnės informacijos apie antrinį atliekų
panaudojimą kreipkitės į pardavėją arba vie nes valdžios ins tucijas.
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Mul funkcio elektrinio greitpuodžio Zyle ZY502MC receptai

Bostonie škos keptos pupelės

Puikus garnyras, ksian s prie dešrelių ar bulvių košės, taip pat ruošiant barbekiu. 

Porcija skirta 6-8 žmonėms.

Ingredientai:

 Baltosios (haricot) pupelės, nuplautos ir išdžiovintos
 2 arba niai šaukšteliai druskos
 1 valgomasis šaukštas aliejaus
 2 litrai vandens

Padažui:

 1 valgomasis šaukštas aliejaus
 180 g rūkytos šoninės
 1 didelis svogūnas, supjaustytas
 100 g sirupo
 130 g pomidorų kečupo
 40 g rudojo cukraus
 2 valgomieji šaukštai garstyčių
 1 arba nis šaukštelis garstyčių miltelių
 1 valgomasis šaukštas balzaminio acto 
 ½ arba nio šaukštelio druskos
 ¼ arba nio šaukštelio maltų pipirų
 ½ arba nio šaukštelio aitriųjų paprikų miltelių 
 700 ml vandens

Paruošimas:

1. Išmirkykite pupeles, kad jas greičiau paruoštumėte. Sudėkite pupeles, druską, aliejų ir vandenį į 
puodą ir uždenkite dangtelį. Pasirinkite PRESSURE (slėgio) nustatymą ir virkite 4 minutes. Tada, 
naudodami greito slėgio pašalinimo metodą, sumažinkite slėgį. Nusausinkite pupeles ir padėkite į 
atskirą indelį.

2. Išvalykite kepimo indelį ir įdėkite jį atgal į puodą. Nupilkite aliejų ir sudėkite šoninės gabalėlius. 
Pasirinkite SAUTÉ funkciją, kad apkeptumėte šoninę. Šoninei tapus traškiai, sudėkite svogūną ir 
kepkite tol, kol suminkštės, tuomet išjunkite šią gaminimo parink .

3. Sudėkite į puodą likusius ingredientus ir visas nusausintas pupeles. Gerai išmaišykite ir uždenkite 
dang . Nustatę PRESSURE parink , kepkite 45 minutes.

4. Baigę gamin , pašalinkite slėgį. Pupelės turėtų bū  ne per daug suminkštėjusios. Jeigu pupelės 
tebėra kietos, kepkite dar 5 minutes.

Bulvių košė

Vienas iš geriausių būdų paruoš  bulves. Išsaugosite visas mais ngąsias medžiagas.

Porcija skirta 4 žmonėms.
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Ingredientai:

 1 kg bulvių (vienodo dydžio, nuplautų, nepjaustytų)
 Šaukštas sviesto
 Šiek ek pieno/grie nėlės
 Druska ir šviežiai mal  pipirai

Paruošimas:

1. Gerai nuvalykite bulves.
2. Įpilkite į puodą vandens iki 1/5 lygio žymos, esančios puodo viduje. Įdėkite garintuvo stovelį į 

puodą.
3. Sudėkite bulves ant stovelio ir uždarykite dang .
4. Pasirinkite STEAM (garų) parink . Nustatę slėgį, virkite 15 minučių.
5. Virimui pasibaigus, sumažinkite slėgį. Naudodami peilį, nulupkite bulvių odelę. Būkite labai 

atsargūs, nes bulvės bus įkaitusios.
6. Sudėkite bulves į indelį. Įdėkite šaukštelį sviesto ir šiek ek pieno arba grie nėlės.
7. Trinkite bulves, kol susidarys vienalytė masė. Pridėkite druskos ir pipirų. Taip pat galite pagal skonį 

pridė  tarkuoto sūrio, garstyčių arba krienų padažo.

Tiršta sriuba su karka

Ši sriuba puikiai sušildys šaltais žiemos mėnesiais. Ji yra i n mais nga, taigi jos užteks pietums ar vakarienei.
Tiršta sriuba su i n švelnia mėsa. 

Porcija skirta 6 žmonėms.

Ingredientai:

 1 nerūkytos šoninės gabalėlis / karka
 2 morkos, nuluptos ir smulkintos
 2 salierų s ebai, supjausty
 1 svogūnas, supjaustytas
 150 g sausų raudonųjų lęšių
 150 g sausų smulkintų geltonųjų pupelių 
 80 g perlinių kruopų 
 1 valgomasis šaukštas žolelių
 1,5 litro karšto viš enos sul nio
 Šviežiai mal  pipirai

Pa ekite su duona ir sviestu.

Paruošimas:

1. Paruoškite šoninę arba karką, nulupdami odelę ir pašalindami kuo daugiau riebalų aštriu peiliu.
2. Įdėkite šoninę arba karką į puodą.
3. Sudėkite likusius ingredientus. Skysčio turėtų bū  ne daugiau negu iki pusės. Gerai išmaišykite.
4. Uždėkite dang  ir pasirinkite SOUP (sriubos) režimą. Nustatykite 80 minučių virimo laiką.
5. Praėjus nustatytam laikui, baikite vir . Palikite prietaisą, kad išeitų susidaręs slėgis. Tai užtruks apie 

10-15 minučių. Nuimkite dang , k sumažėjus slėgiui.
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6. Išimkite mėsą ir supjaustykite ją stambiais gabalais. Įdėkite atgal į sriubą ir pamaišykite.
7. Serviruokite sriubos dubenėliuose, kartu pa ekdami duonos.
8. Likučius galite užšaldy  sriubai nkamuose mais niuose maišeliuose. Suvartokite per 3 mėnesius.

Indiškas karis su panyro sūriu

Šis karis yra kvapnus ir aroma ngas, o panyro sūris suteikia jam mais ngumo. Pa ekite su naan duona, 
padėsiančia suger  padažą.

Porcija skirta 4-5 žmonėms.

Ingredientai:

 2 valgomieji šaukštai augalinio aliejaus
 1 didelis svogūnas, pjaustytas
 2 arba niai šaukšteliai nulupto ir tarkuoto imbiero
 2 česnako skiltelės, sutrintos
 2 arba niai šaukšteliai juodųjų garstyčių sėklų 
 12-15 šviežių kario lapų
 1 arba nis šaukštelis malto kumino
 2 arba niai šaukšteliai garam masala prieskonių
 1 arba nis šaukštelis ciberžolės
 ¼ arba nio šaukštelio juodųjų pipirų
 1 žalias aitrusis pipiras, smulkiai pjaustytas
 400 ml kokosų pieno
 150 ml daržovių sul nio
 2 morkos, luptos ir stambiai supjaustytos
 1 nedidelė kalafioro galva, supjaustyta žiedeliais
 2 cukinijos, stambiai supjaustytos
 1 didelis batatas, nuluptas, stambiai supjaustytas
 200 g šparaginių pupelių, perpjautų pusiau
 227 g panyro sūrio, supjaustyto kąsnio dydžio kubeliais
 100 g špinatų lapų
 Ryšelis petražolių, supjaustytų

Pa ekite su šilta naan duona, basma  ryžiais ir citrinų skiltelėmis.

Paruošimas:

1. Įpilkite į puodą aliejaus ir pasirinkite SAUTÉ funkciją. Sudėkite supjaustytą svogūną ir kepkite tol, kol
suminkštės. Sudėkite imbierą, česnaką, prieskonius ir aitriąsias paprikas ir pakepinkite.

2. Supilkite kokosų pieną ir sul nį. Palikite užvir . Įmaišykite morkas, kalafiorus, cukinijas, batatus, 
šparagines pupeles ir sūrį. Gerai išmaišykite, kad visi ingredientai pasidengtų padažu. Išjunkite 
SAUTÉ funkciją.

3. Uždėkite dang  ir pasirinkite PRESSURE funkciją. Nustatykite laikma  5 minutėms. Virkite, įjungę 
slėgį.

4. Virimo ciklui pasibaigus, išleiskite slėgį ir atsargiai nuimkite dang , pasukdami jį tolyn nuo savęs.
5. Sudėkite špinatus ir supjaustytas petražoles. Įmaišykite. Uždėkite dang  ir palikite dar 2-3 minutes.
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6. Pa ekite su šilta naan duona, pabarstę ant viršaus dar šiek ek petražolių.

Viš ena su chorizo dešra

Šis pa ekalas – tai gardi viš enos ir chorizo dešros kombinacija. Pa ekite su duona, kuri leis suger  
aroma ngą padažą.

Porcija skirta 4-6 žmonėms.

Ingredientai:

 1 arba nis šaukštelis aliejaus
 8 viš enos kulšelės, be odelės ir kaulų, supjaustytos kąsnio dydžio gabalėliais
 1 chorizo dešra, supjaustyta kąsnio dydžio gabalėliais
 2 raudonieji svogūnai, supjausty
 2 česnako skiltelės
 2 raudonosios paprikos, be sėklų, supjaustytos
 2 salierų s ebai, supjausty
 1,5 arba nio šaukštelio aitriųjų paprikų miltelių
 1 x 400 g skardinė pomidorų
 100 ml viš enos sul nio
 1 x 400 g „Borlo “ pupelių
 1 valgomasis šaukštas smulkintų petražolių

Paruošimas:

1. Įpilkite aliejaus į puodą ir pasirinkite BROWNING funkciją. Sudėkite viš enos gabalėlius ir 
apkepinkite iš visų pusių. Išimkite ir laikinai sudėkite į atskirą indelį.

2. Pasirinkite SAUTÉ funkciją. Sudėkite chorizo gabalėlius ir kepkite tol, kol apskrus. Tada sudėkite 
svogūną ir česnaką ir kepkite tol, kol suminkštės.

3. Sudėkite paprikas, salierą ir aitriųjų paprikų miltelius. Maišykite ir kepkite 1 minutę. Sudėkite 
viš eną atgal į puodą, supilkite sul nį ir pomidorus. Gerai išmaišykite. Pasirinkite CHICKEN režimą ir 
virkite 15 minučių, naudojant slėgį.

4. Pasibaigus nustatytam laikui, sudėkite pupeles ir petražoles. Uždėkite dang  ir palaikykite 5 
minutes, kad pupelės sušiltų.

5. Pa ekite su ryžiais arba duona.

Viščiukas su rozmarinu ir česnaku

Lengvai iškepsite visą viščiuką per 30 minučių, taigi greitai pasidarysite išskir nį savaitės vidurio vakarienės 
pa ekalą.

Porcija skirta 4-6 žmonėms.

Ingredientai:

 1 valgomasis šaukštas susmulkinto šviežio rozmarino, taip pat keletas papildomų šakelių
 30 g minkšto sviesto
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 1 citrina ir tarkuota jos žievelė
 2-3 česnako skiltelės
 1 arba nis šaukštelis druskos
 Šviežiai mal  pipirai
 1 vidu nio dydžio viščiukas (apie 1,5 kg)
 1 nedidelė taurė sauso baltojo vyno arba viš enos sul nio
 2 svogūnai, stambiai supjausty
 1 valgomasis šaukštas kukurūzų krakmolo ir vandens

Pa ekite su daržovėmis ar salotomis.

Paruošimas:

1. Iš pradžių paruoškite sviestą su žolelėmis. Piestoje su grūstuvu sutrinkite smulkintą rozmariną, 
sviestą, citrinos žievelę, česnaką, druską ir pipirus taip, kad gautumėte vienalytę masę. Taip pat 
galite naudo  smulkintuvą.

2. Sviestas turėtų patek  po viščiuko odele. Atsargiai pakelkite odelę ir pirštais ją atlaisvinkite palei 
krū nę. Šaukštu pastumkite ir paskirstykite sviestą. Pakartokite kitoje viščiuko pusėje. Liku  
paskirstykite po likusią viščiuko dalį.

3. Perpjaukite citriną pusiau ir uždėkite ant viščiuko kartu su rozmarinų šakelėmis.
4. Naudodami BROWNING funkciją, pakepinkite viščiuką iš visų pusių. Viščiukui apskrudus, išimkite jį iš

prietaiso ir išjunkite BROWNING režimą.
5. Sudėkite pjaustytus svogūnus puodo apačioje. Įpilkite vyno ar sul nio, įdėkite rozmarino šakelę. 

Padėkite viščiuką ant svogūnų taip, kad odelė nesiliestų prie puodo apačios.
6. Apibarstykite viščiuką druska ir pipirais bei rozmarinų likučiais. Uždarykite dang .
7. Pasirinkite CHICKEN funkciją ir nustatykite laikma  30 minučių. Virkite, naudodami slėgį. Viščiukui 

baigus kep , palikite jį puode dar 10 minučių. Išleiskite susidariusį slėgį ir išimkite viščiuką. Jeigu 
norite dar jį paskrudin , pakepinkite ant įkaitusio grilio 5 minutes.

8. Pašalinkite riebalus iš puode likusių sulčių ir įpilkite į jį kukurūzų krakmolo ir vandens mišinį arba iš 
naujo jas užvirkite, pasirinkę SAUTÉ funkciją, ir virkite tol, kol dalis skysčio išgaruos. Tada perleiskite 
per sietelį ir pateikite kartu su viščiuku.

Jau enos ragu

Ilgai verdant mėsą, ji taps i n minkšta ir skani. Pa ekite šį rštą mėsos padažą su dideliais, plačiais 
makaronais, pvz. pappardelle.

Porcija skirta 4-6 žmonėms.

Ingredientai:

 1 valgomasis šaukštas aliejaus
 1,5 kg jau enos, supjaustytos mažais gabalėliais
 75 g pančetos
 1 didelis svogūnas
 4 česnako skiltelės, susmulkintos
 2 salierų s ebai, smulkiai supjausty
 2 morkos, smulkiai supjaustytos
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 2 valgomieji šaukštai pomidorų pastos
 3 ančiuvių filė
 200 ml raudonojo vyno
 300 ml jau enos sul nio
 Rozmarinai, laurų lapai, čiobreliai

Pa ekite su plačiais, dideliais makaronais, pvz. pappardelle, ir parmezano sūriu.

Paruošimas:

1. Įpilkite aliejaus į kepimo puodą ir pasirinkite BROWNING režimą. Pakepinkite jau eną iš visų pusių. 
Kepkite mėsą per kelis kartus, kad ji nepradėtų troškin s. Išimkite ir sudėkite į atskirą indelį.

2. Pasirinkite SAUTÉ funkciją. Jei reikia, įpilkite dar šiek ek aliejaus. Pakepkite pančetą taip, kad ji 
apskrustų. Tada sudėkite svogūną, česnaką, salierus ir morkas. Kepkite tol, kol suminkštės (apie 10 
minučių).

3. Supilkite pomidorų pastą, sudėkite ančiuvių filė ir kepkite dar keletą minučių. Supilkite vyną ir 
užvirkite, tada supilkite sul nį ir suberkite žoleles.

4. Sudėkite jau eną atgal į puodą kartu su sul mis. Pasirinkite SLOW COOK režimą. Virkite ragu 6-8 
valandas arba tol, kol mėsa pastebimai suminkštės.

5. Praėjus nustatytam laikui, išimkite mėsą, padalinkite ją į mažesnius gabalėlius šakutėmis ir 
nustatykite didesnį kai nimą, kad padažas taptų rštesnis. Sudėkite mėsą atgal į puodą ir 
išmaišykite.

6. Pa ekite su išvirtais makaronais ir parmezano sūriu.

Gumbinių salierų ir sūrio sriuba

Ši sriuba gaminama iš gumbinių salierų, saldžių kriaušių ir kreminio s ltono sūrio.

Porcija skirta 4 žmonėms.

Ingredientai:

 Šaukštelis sviesto
 1 didelis svogūnas, nuluptas ir supjaustytas ketvirčiais
 500 g gumbinių salierų, nuluptų ir supjaustytų smulkiais gabalėliais
 250 g bulvių, nuluptų ir supjaustytų
 1 prinokusi kriaušė, nulupta, be sėklų, supjaustyta kubeliais
 Keletas čiobrelių šakelių 
 Druska ir šviežiai mal  pipirai
 1 litras daržovių sul nio
 125 g s ltono sūrio, sutrupinto

Pa ekite su duona ir šaukšteliu grie nėlės.

Paruošimas:

1. Įdėkite sviestą į puodą ir pasirinkite SAUTÉ funkciją. Sudėkite svogūną ir pakepinkite 5-6 minutes 
tol, kol suminkštės.

2. Sudėkite gumbinius salierus, bulves, kriaušę ir čiobrelius. Supilkite daržovių sul nį, įberkite druskos 
ir pipirų. Pasirinkite SOUP režimą ir virkite, naudodami slėgį, 20 minučių. Baigę vir , pašalinkite 
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slėgį.
3. Nuimkite dang  ir išimkite čiobrelių kotelius. Tada trinkite tol, kol susidarys vienalytė masė, 

naudodami rankinį trintuvą ilga kojele. Būkite atsargūs, kad neapibraižytumėte puodo apačios.
4. Įmaišykite pusę s ltono sūrio ir leiskite jam iš rp  sriuboje. 
5. Supilstykite sriubą į dubenėlius ir apibarstykite kiekvieną porciją likusiu sūriu.
6. Pa ekite su lašeliu grie nėlės ir šilta duona.

Daugiaryžis su kvapiuoju moliūgu, šalavijais ir kaštainiais

Porcija skirta 4-6 žmonėms.

Ingredientai:

 60 g sviesto
 20 keptų kaštainių, smulkintų
 16 šalavijų lapų, smulkintų
 1 svogūnas
 500 g daugiaryžio ryžių
 450 g kvapiojo moliūgo, pjaustyto
 1400 ml daržovių sul nio
 50 g parmezano sūrio 

Paruošimas:

1. Sudėkite sviestą į puodą ir pasirinkite SAUTÉ funkciją. Sudėkite kaštainius ir pusę šalavijo lapų. 
Kepkite tol, kol sviestas pradės ruduo . Išimkite ingredientus šaukštu ir sudėkite į atskirą indelį.

2. Sudėkite svogūną į puodą ir kepinkite tol, kol suminkštės. Sudėkite ryžius, moliūgą ir likusius 
šalavijus. Pakepkite minutę tol, kol ryžiai šiek ek patamsės, tada supilkite sul nį. Išjunkite SAUTÉ 
funkciją.

3. Uždėkite dang  ir pasirinkite RISOTTO režimą. Nustatykite laikma  8 minutėms. Virkite, naudodami 
slėgį.

4. Pasibaigus nustatytam laikui, palikite dar 5 minutėms, prieš išleisdami slėgį.
5. Sudėkite didžiąją dalį kaštainių, palikdami keletą papuošimui. Įberkite šiek ek parmezano sūrio.
6. Pa ekite kiekvieną porciją su likusiais kaštainiais ir parmezanu.

Marokie škos ėriuko blauzdelės su avinžirniais

Porcija skirta 4-6 žmonėms.

Ingredientai:

 4 ėriuko blauzdelės
 2 valgomieji šaukštai „Harissa“ pastos
 Druska ir pipirai
 1-2 valgomieji šaukštai aliejaus
 1 svogūnas, susmulkintas
 1 cinamono lazdelė
 2 arba niai šaukšteliai malto imbiero
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 2 arba niai šaukšteliai malto kumino
 ½ arba nio šaukštelio maltų kvapiųjų pipirų
 1 x 400 g skardinė smulkintų pomidorų
 200 ml viš enos sul nio 
 1 valgomasis šaukštas medaus
 Pusė citrinos
 1 x 400 g skardinė avinžirnių, nusausintų

Pa ekite su kuskusu. 

Paruošimas:

1. Įtrinkite harissa pastą į ėriuko blauzdeles, paskaninkite druska ir pipirais.
2. Pasirinkite BROWNING režimą. Įkai nkite aliejų puode ir kepkite po dvi blauzdeles iš karto. 

Apskrudinę iš visų pusių, išimkite ir padėkite į šalį. Tada pakartokite su dviem likusiomis 
blauzdelėmis. Jas taip pat išimkite ir a dėkite.

3. Pasirinkite SAUTÉ funkciją. Sudėkite svogūną į puodą ir kepkite tol, kol suminkštės. Įberkite 
prieskonių ir pašildykite. Supilkite pomidorus, sul nį, įdėkite medaus. Sudėkite ėriuką atgal į puodą 
taip, kad jis gerai pasidengtų padažu.

4. Uždėkite dang . Pasirinkite MEAT parink  ir kepkite, naudodami slėgį, 1 valandą.
5. Praėjus nustatytam laikui, išimkite ėriuko blauzdeles ir padėkite taip, kad jos išliktų šiltos.
6. Įlašinkite į padažą citrinos sulčių, įdėkite medaus ir sudėkite avinžirnius.
7. Pasirinkite SAUTÉ funkciją. Įkai nkite skys , kad jis pradėtų vir . Kai nkite tol, kol padažas su rštės.
8. Apipilkite padažu ėrieną ir pa ekite ją su kuskusu.

Azijie ška plėšyta kiauliena

Šis receptas puikiai ks ruošimui greitpuodyje ir leis paruoš  i n minkštą mėsą per 70 minučių. Puikiai nka 
vakarėliams, nes galėsite paruoš  iš anksto. Kiauliena bus skanesnė, jeigu paliksite ją marinuo s padaže per
nak .

Porcija skirta 6-8 žmonėms.

Ingredientai:

 2,5 kg kiaulienos mentės (nuimkite riebalus)

Padažas:

 1-2 valgomieji šaukštai augalinio aliejaus
 1 svogūnas, nuluptas, supjaustytas žiedeliais
 2 valgomieji šaukštai sojų padažo
 3 valgomieji šaukštai „Hoisin“ padažo
 2 valgomieji šaukštai ryžių arba obuolių acto
 8 valgomieji šaukštai vandens
 1 valgomasis šaukštas skysto medaus

Prieskonių marinatas:

 1 valgomasis šaukštas cukraus
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 1 žvaigždinis anyžius
 1 arba nis šaukštelis pankolių sėklų
 1 arba nis šaukštelis Sičuano pipirų
 1 cinamono lazdelė
 1 arba nis šaukštelis kalendros sėklų
 1 arba nis šaukštelis malto imbiero
 1 arba nis šaukštelis česnakinės druskos
 2 česnako skiltelės

Pa ekite su tor lijomis, agurkais ir laiškiniais svogūnais.

Paruošimas:

1. Nulupkite kiaulienos odelę ir aštriu peiliu pašalinkite riebalus. Padalinkite kiaulieną į keturis didelius
gabalus.

2. Paruoškite prieskonių marinatą, sumaišydami juos prieskonių smulkintuve arba piestoje. Rankomis 
įtrinkite prieskonius į kiaulieną, tada sudėkite į indelį ir uždenkite mais ne plėvele. Palikite 
marinuo s šaldytuve per nak  arba kuo ilgiau.

3. Kai mėsa bus paruošta kep , pakepinkite aliejuje, nustatę BROWNING režimą. Palaukite, kol mėsa 
apskrus iš visų pusių, tada trumpam išimkite iš puodo. Išjunkite BROWNING režimą.

4. Sudėkite svogūnus sluoksniais puodo apačioje. Supilkite sojų padažą, „Hoisin“ padažą, ryžių arba 
obuolių actą ir vandenį. Padėkite kiaulieną ant viršaus ir apverskite, kad ji prisigertų padažo.

5. Pasirinkite MEAT režimą ir nustatykite 70 minučių kepimą. Kepkite, naudodami slėgį. Kiaulienai 
esant paruoštai, išleiskite slėgį. Išimkite kiaulieną iš puodo ir padėkite ant lėkštės. Sulaistykite 
kepimo metu susidariusiu skysčiu. Palikite mėsą, uždengtą folija, 10-15 minučių.

6. Įkai nkite mėsos skys , įjungę SAUTÉ funkciją. Sudėkite medų ir palaukite, kol padažas su rštės. Jei 
norite, galite perleis  per sietelį.

7. Prieš serviruodami mėsą, suplėšykite ją gabalėliais, naudodami dvi šakutes.
8. Pa ekite mėsą su tor lijomis, agurkais ir laiškiniais svogūnais bei padažu. 
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Raudondvario pl.162, Kaunas

tel.: (8-37) 215104, mob.tel. 864033213, 865594090
Daugiau informacijos:  www.krinona.lt
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