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Uogien sumaišykite su nedideliu kiekiu pieno. Sud kite jogurt arba ferment . Supilkite likus pien ir
išmaišykite. Mišin supilstykite indelius.

Jogurtas su uogiene
1 l pieno
1 nat ralaus jogurto arba pakelio fermento
4 desertini šaukšt uogien s

ind sud kite miltelius. Atsargiai pilkite stiklin šilto vandens ir išmaišykite. Nuolat maišydami, supilkite
jogurt / ferment ir pien . Mišin supilstykite indelius.

Šokoladinis arba kavos jogurtas
1 l pieno
1 nat ralaus jogurto arba pakelio fermento
3 desertini šaukšt kakavos arba cikorijos milteli
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Ananaso riekes supjaustykite mažais kubeliais ir suberkite indelius. Jogurt arba ferment supilkite ind . Po
truput supilkite pien ir sultis. Mišin supilstykite indelius.
Pastaba: vietoj ananaso galite naudoti braškes (10 vnt.), mandarinus (4 vnt.), apelsin (1 vnt.), bananus (1 vnt.).
Nepamirškite, kad švieži vaisiai gali b ti r gšt s, o tai gali sugadinti ferment ir jogurto gaminimo procesas
nepavyks. Kad to išvengtum te, vaisius sud kite prieš pat valgym arba juos pirmiau išvirkite/apkepkite.

Ananasinis jogurtas
1 l pieno
1 nat ralaus jogurto arba pakelio fermento
2 rieki ananaso
4 desertini šaukšt ananas sul i

Jogurt arba ferment supilkite ind ir sumaišykite su pienu. Mišin supilstykite indelius.

Soj jogurtas
1 l sojos pieno
1 nat ralaus jogurto arba pakelio fermento

Jogurt arba ferment supilkite ind . d kite sirupo ir, l tai maišydami, po truput supilkite pien . Mišin
supilstykite indelius.

Jogurtas su sirupu
1 l pieno
1 nat ralaus jogurto arba pakelio fermento
5 desertini šaukšt vaisi sirupo
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PRIETAISO DALYS

TECHNIN S SPECIFIKACIJOS
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SAUGUMO NURODYMAI
Prieš prad dami naudoti prietais , d miai perskaitykite visas naudojimo instrukcijas ir išsaugokite jas
atei iai. Laikykit s nurodyt instrukcij , kitaip galite nukent ti arba sugadinti prietais .
Išplaukite visas prietaiso dalis, kurios kontaktuos su maistu (žr. skyrel „Valymas ir prieži ra“).
Prietais naudokite gerai apšviestoje ir švarioje aplinkoje.
Nelaikykite prietaiso ant kaitusi pavirši (pvz., dujin s ar elektrin s virykl s, orkait s ir pan.).
Nelaikykite prietaiso tiesiogin je saul s šviesoje.
Neleiskite vaikams naudotis prietaisu ir artintis prie jo naudojimo metu.
Prietais laikykite ant stabilaus ir plokš io paviršiaus.
Prietais naudokite 20 – 32 C temperat ros patalpoje.
Nenaudokite prietaiso, jei jo maitinimo laidas ar kištukas yra pažeisti.
Patikrinkite, ar ant prietaiso nurodyta tampa atitinka tamp j s namuose.
Kištukas turi visiškai atitikti lizd . Nekeiskite kištuko ir nenaudokite adapteri .

Dangtis
Indeli dang iai
Indeliai
Pagrindas
jungimo / išjungimo mygtukas

Talpa: 150 ml x 4 indeliai
Galia: 15 W
Temperat ra: apie 45

Naudojimo instrukcijos

BH680YM

JOGURTO GAMINIMO APARATAS

Išvyniokite maitinimo laid ir kiškite kištuk
Nuimkite dangt .
Mišin supilstykite indelius.
Indelius sud kite prietais (be dangteli ).

lizd .
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NAUDOJIMAS
Ferment atsargiai sumaišykite su 1 l pieno. Kad gautum te vienalyt mas , labai gerai išplakite jogurt .
Tuomet po truput imkite pilti pien , tuo pat metu nenustodami maišyti. Puta netur t susiformuoti.

Fermento pasirinkimas
A) naudokite kuo šviežesn jogurt (geriausiai nenugriebto pieno).
B) naudokite šaldyt -džiovint ferment (rasite parduotuv se). Naudokite pagal instrukcijas ant pakuot s.
C) naudokite pa i pasigamint jogurt (nenaudokite daugiau nei 5 kartus).

Pieno pasirinkimas
Geriausia naudoti nenugriebt arba pusiau nugriebt pien . Prieš naudojim jo užvirinti nereikia.
Nenaudokite nugriebto pieno.
Nenugriebtas pienas yra aromatingesnis ir turi daugiau ferment .
Šviežias arba pasterizuotas pienas turi b ti užvirinti. Palikite juos atšalti ir nugriebkite grietin l . Šios pieno
r šys turi daugiau vitamin ir mineralini medžiag .
Kad jogurtas b t tirštesnis, d kite 2 – 3 desertinius šaukštus pieno milteli .
Naudokite kambario temperat ros pien arba šiek tiek pašildykite j (iki 36 – 40 C).

PRIEŠ PRADEDANT NAUDOTI
Išpakuokite prietais .
Išvalykite visas prietaiso dalis, kurios kontaktuos su maistu.
Kad pasigamintum te jogurto, jums prireiks 1 litro pieno ir fermento.

Nepalikite prietaiso lietuje ir saugokite nuo dr gm s. Jei prietaiso vid pateks vandens, padid s elektros
šoko tikimyb .
Jei bet kokia prietaiso dalis sul žt ar skilt , nedelsdami ištraukite kištuk iš elektros lizdo.
Nenaudokite prietaiso, jei jis buvo nukrit s ir matomi aišk s pažeidimai.
Netraukite, nelankstykite ir neneškite prietaiso su m už maitinimo laido.
Nevyniokite laido aplink prietais .
Saugokite maitinimo laid nuo s ly io su kaitusiais objektais.
Laikykite prietais atokiau nuo karšt pavirši ir aštri kamp .
Reguliariai tikrinkite maitinimo laid . Pažeistas ar susipainioj s laidas padidina elektros šoko rizik .
Nelieskite kištuko šlapiomis rankomis.
Nelieskite metalini prietaiso dali : jos smarkiai kaista.
Atidarydami dangt , saugokit s karšt gar .
Prieš jungdami prietais , visiškai išvyniokite maitinimo laid .
Nenaudokite tuš io prietaiso.
Nenaudokite prietaiso, jei neveikia jo jungimo / išjungimo mygtukas.
Nejudinkite prietaiso jo veikimo metu.
Kai prietaiso nenaudojate ir prieš valym , visada ištraukite kištuk iš elektros lizdo.
Prietaisas skirtas naudojimui namuose. Nenaudokite jo komercin ms reikm ms.
Prietaisas n ra skirtas žaidimams. Pamokykite vaikus saugaus elgesio su prietaisu.
Neleiskite vaikams, ne galiesiems ar tiems, kam tr ksta žini , naudotis šiuo prietaisu.
Prietais laikykite vaikams ir ne galiesiems nepasiekiamoje vietoje.
Nenaudokite dr gnose patalpose.
Prieš jungdami prietais patikrinkite, ar jo dangtis gerai uždarytas.
Instrukcij nesilaikymas anuliuoja prietaisui suteikiam garantij . Gamintojas neatsako už žal , atsiradusi
netinkamai naudojant prietais .

Jogurtas pernelyg r gštus.

Išr gos ant jogurto paviršiaus.

Gumul liai

Problema
Labai skystas jogurtas.

Jogurtas per ilgai buvo
prietaise.

Sudedant ferment , pienas
buvo per karštas.

Jogurtas per ilgai stov jo
prietaise.

Pienas buvo sugiž s.

Ingredientai nebuvo gerai
išmaišyti.

Fermentacijos laikas pernelyg
trumpas.
Pienas buvo per karštas.

Naudojimo metu prietaisas
buvo sujudintas.
Fermentas neb ra aktyvus.
Dangtis buvo atidarytas.

Priežastis
Naudojamas pienas turi mažai
protein .

Pakeiskite ferment .
Neatidarykite dang io ir
neišimkite indeli , kol
gaminimo ciklas nepasibaig .
junkite prietais dar vienam
ciklui.
Kit kart naudokite ne tokius
karštus ingredientus.
Plakite jogurt tol, kol gausite
vientis mas . Nuolat
maišydami mas , supilkite
pien . Neleiskite susiformuoti
putoms.
Prieš naudodami patikrinkite,
ar pienas geras.
Nugriebkite išr gas. Kit kart
nepamirškite laiku išimti
jogurto.
Nugriebkite išr gas. Kit kart
naudokite kambario
temperat ros produktus.
Sumažinkite fermentacijos
laik .

Sprendimas
Jei buvo naudojamas pusiau
nugriebtas pienas, d kite 2
indelius pieno milteli : 1 indel
pusiau nugriebto pieno ir ½
nenugriebto pieno.
Nejudinkite prietaiso.
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PROBLEMOS
Jei prietaisas imt blogai veikti ar susidurtum te su kitokiomis problemomis, pristatykite j
autorizuot
technin s prieži ros centr . Nem ginkite prietaiso ardyti ar taisyti patys, nes tai gali b ti pavojinga.

VALYMAS IR PRIEŽI RA
Ištraukite kištuk iš elektros lizdo. Leiskite prietaisui atv sti.
Prietais nuvalykite dr gna šluoste. Galite naudoti kelis lašus ind ploviklio. Nusausinkite.
Nenaudokite tirpikli , balikli ir valikli , kuri sud tyje yra r gš i . Nenaudokite abrazyvini priemoni .
Nepanardinkite prietaiso vanden ar bet kok kit skyst ir nepakiškite po tekan io vandens srove.
Indaplov je arba vandenyje galite plauti tik prietaiso dangt , indelius ir j dang ius.

Užd kite dangt .
junkite prietais : paspauskite jungimo / išjungimo mygtuk .
Užsidegs lemput .
Priklausomai nuo naudojamo pieno r šies ir kambario temperat ros, jogurto gaminimas užtruks 6 – 15 val.
Išjunkite prietais : paspauskite jungimo / išjungimo mygtuk .
Nuimkite dangt . Neleiskite ant dang io susikondensavusiems garams patekti jogurto indelius.
Ant indeli užd kite dang ius ir sud kite juos šaldytuv . Valgykite ne anks iau nei po 2 val. Jei norite, kad
jogurtas b t tirštesnis, palaikykite 24 val.
Nat ral jogurt šaldytuve galima laikyti iki 8 dien . Kitos jogurto r šys tur t b ti laikomos iki 5 dien .
Ned kite prietaiso šaldytuv .
Baig naudotis prietaisu, ištraukite kištuk iš elektros lizdo ir išvalykite prietais .

