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ПАЕЛЬЯ З КРЕВЕТКАМИ

СВИНИНА З НУТОМ

ІНГРЕДІЄНТИ:

ІНГРЕДІЄНТИ:

ІНГ

400 г рису басматі
350 г розморожених креветок
500 мл курячого або овочевого бульйону
1 цибулина
1 болгарський перець
2 помідори
1 лимон
50 мл оливкової олії
½ ч. л. шафрану
Чорний мелений перець та сіль - за смаком

300 г свинячої вирізки
500 г замоченого нуту
2-3 зубчики часнику
1 перець чилі
3 ст. л. соєвого соусу
5 ст. л. рафінованої олії
½ пучка зеленої цибулі
3 ст. л. кунжуту
¼ ч. л. зіри
Сіль, чорний перець - за смаком

60
50
50
1л
2ш
5-6
3ч
3ч
1,5
1,5

ПРИГОТУВАННЯ:

ПРИГОТУВАННЯ:

ПР

Шафран залийте теплою водою і дайте настоятись
30-40 хвилин. Цибулю, перець та помідори поріжте
маленькими кубиками. Увімкніть режим “Смаження” та обсмажте креветки протягом 5 хвилин на олії.
Дістаньте креветки, обсмажте цибулю до прозорості,
додайте добре промитий рис і обсмажте його разом з
цибулею протягом 3-4 хвилин. Додайте до рису креветки, помідори, перець. Влийте до чаші настій шафрану
та бульйон, щоб він покрив паелью на 2 см. Посоліть та
поперчіть. Готуйте під кришкою у режимі “Бренд-шеф”
при температурі 100°С протягом 20 хвилин. Після цього додайте до паельї сік з половини лимона, накрийте
кришкою і дайте настоятись ще 20 хвилин у режимі
підігрів. Подавайте паелью на широкій тарілці зі скибочками лимона.

Нут замочіть за добу до приготування. Свинину поріжте
невеликими шматочками, додайте подрібнений часник, перець чилі і соєвий соус. Залиште на 15 хвилин у
теплому місці. Обсмажте м’ясо у режимі “Смаження”
10-15 хвилин. Додайте нут. Встановіть режим “Брендшеф” на 100°С і 40 хвилин. Через 20 хвилин додайте
нарізану довгим пером зелену цибулю, кунжут, зіру,
сіль та продовжуйте готувати до закінчення програми.
Готову страву прикрасьте кінзою та перцем.

На
м’я
ре
Тим
тве
Ли
ми
ко
пе
з
пе
до
іш
кр
від

ІНГРЕДІЄНТИ:

ІНГРЕДІЄНТИ:

600 г курячого філе
500 мл кокосових вершків
50 г жовтої пасти карі
1 лайм
2 шт. лемонграсу
5-6 листків каффір-лайма
3 ч. л. кунжутної олії
3 ч. л. рибного соусу
1,5 ч. л. солі
1,5 ч. л. цукру

500 г яловичини
500 г помідорів у власному соку
400 г темної консервованої квасолі
1 цибулина
2 зубчики часнику
2 болгарських перці
1-2 шт. перцю чілі
По 1 ч.л. червоного пекучого меленого перцю, орегано,
зіри
Олія для смаження
½ пучка петрушки

ПРИГОТУВАННЯ:

ПРИГОТУВАННЯ:

Наріжте курку невеликими шматками. Додайте до
м’яса сіль, цукор і сік невеликого лайма. Ретельно перемішайте і залиште на 20-30 хвилин маринуватись.
Тим часом з паличок лемонграсу видаліть верхній
твердий шар і наріжте його паличками довжиною 2 см.
Листки свіжого каффіру наріжте тоненькими смужками (сухі залиште цілими). У чаші мультиварки нагрійте
кокосові вершки і додайте до них пасту карі. Ретельно
перемішайте. Додайте лемонграс і в режимі “Варіння”
з відкритою кришкою доведіть до кипіння, постійно
перемішуючи. Як тільки з’являться перші бульбашки,
додайте кунжутну олію, рибний соус, листки каффіру
і шматочки курки. Ретельно перемішайте і готуйте під
кришкою 10-15 хвилин. В якості гарніру подавайте рис,
відварений у режимі “Крупи.”

М’ясо наріжте невеликими кубиками, перець — тонкою
соломкою, а цибулю — дрібними кубиками. Подрібніть
часник та перець чилі. Увімкніть режим “Смаження” та
обсмажте на олії цибулю з часником протягом 3 хвилин. Додайте м’ясо та солодкий перець, чилі і смажте
ще 10-12 хвилин. Додайте консервовані помідори, спеції
і готуйте в режимі “Варіння” 30-40 хвилин. Додайте квасолю і варіть ще 15 хвилин. Додайте дрібно нарізану петрушку і потримайте у режимі “Розігрів” 5 хвилин перед
подачею на стіл.

ВАРІННЯ

ЧІЛІ КОН КАРНЕ

СТАНДАРТНІ ПРОГРАМИ

жте
асну
ня”
ндйте
ру,
ми.

ЖОВТЕ КАРІ З КУРКОЮ
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СМАЖЕННЯ

СТАНДАРТНІ ПРОГРАМИ
6

РИБНІ КОТЛЕТИ

КОРОП СМАЖЕНИЙ

ІНГРЕДІЄНТИ:

ІНГРЕДІЄНТИ:

ІНГ

1 кг філе морської риби
2 яйця
2 ст. л. манної крупи
2 зубчики часнику
1 цибулина
150 г вимоченого у молоці батона
Перець, сіль за - смаком
Олія для смаження

1 короп (приблизно 1 кг)
2 цибулини
3 ст. л. кунжуту
7 ст. л. борошна
Рослинна рафінована олія для смаження
Сіль, перець - за смаком

4я
3я
1с
1с
1п
1с

ПРИГОТУВАННЯ:

ПРИГОТУВАННЯ:

ПР

Філе риби, батон, чищені часник і цибулю пропустіть
через м’ясорубку або подрібніть у чаші блендера. Масу
змішайте з манною крупою, яйцями, посоліть і поперчіть. Ретельно вимішайте фарш, сформуйте котлетки і
обсмажте їх на рафінованій олії у режимі “Смаження”
по 15-20 хвилин з кожного боку.

Коропа почистіть, вимийте та поріжте на порційні
шматки, обсушіть паперовими серветками. Ретельно
змішайте кунжут з борошном. Посоліть та поперчіть
рибу, обваляйте в борошні з кунжутом. У суху чашу
мультиварки налийте олію і нагрійте її 5 хв у режимі
“Смаження”. Обсмажуйте рибу до золотистої скоринки
з обох боків. Вкінці обсмажте цибулю півкільцями до
золотистого кольору і подавайте її разом з коропом.

Яб
Ро
пік
но
дн
те
ша
гот

ІНГРЕДІЄНТИ:

ІНГРЕДІЄНТИ:

4 яйця
3 яблука
1 склянка борошна
1 склянка цукру
1 пакетик ванільного цукру
1 ст. л. вершкового масла

300 г гарбуза
200 г борошна
2 яйця
100 г вершкового масла
1 склянка цукру
10 г ванільного цукру
1,5 ч. л. розпушувача
100 г волоських горіхів
50 г апельсинових цукатів
1 ч. л. олії, меленої кориці
Дрібка мускатного горіха і солі

ПРИГОТУВАННЯ:

ПРИГОТУВАННЯ:

Яблука почистіть від зерен і наріжте скибочками.
Розділіть білки і жовтки. Білки збийте з цукром до появи
піків, додайте жовтки, борошно і вимішайте до однорідності. Чашу мультиварки змастіть маслом, викладіть на
дно скибочки яблук і рівномірно залийте тістом. Готуйте у режимі “Випічка” 40 хвилин. Перевірте готовність
шарлотки зубочисткою. Якщо вона мокра від тіста, то
готуйте шарлотку ще 20 хвилин.

Почистіть гарбуз від шкірки і насіння та натріть на середній тертці. Горіхи обсушіть в режимі “Смаження”
5 хвилин, почистіть від лушпиння і подрібніть. Яйця
збийте з цукром і ванільним цукром, додайте розтоплене вершкове масло, гарбуз і ретельно перемішайте.
Змішайте просіяне борошно з розпушувачем, сіллю,
горіхами і прянощами. З’єднайте сухі інгредієнти з
яєчно-гарбузовою сумішшю і замісіть тісто. Викладіть
тісто до змащеної олією чаші мультиварки, закрийте
кришкою і встановіть режим “Випічка”. Готуйте до
звукового сигналу про закінчення приготування. Готовність пирога перевірте зубочисткою - якщо вона суха,
пиріг готовий.

ВИПІЧКА

ГАРБУЗОВИЙ ПИРІГ

СТАНДАРТНІ ПРОГРАМИ
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ШАРЛОТКА З ЯБЛУКАМИ
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НА ПАРІ

МАНТИ

ІНГРЕДІЄНТИ:

ІНГРЕДІЄНТИ:

ІНГ

Для тіста:
1 склянка води
700 г борошна
1 яйце
½ ч.л. солі

300 г філе тріски
3 ст. л. молока
2 яйця
2 ст. л. борошна
1 ч. л. олії
Сіль - за смаком

3я
2с
1с
Сп

ПРИГОТУВАННЯ:

ПРИГОТУВАННЯ:

ПР

М’ясо, цибулю та картоплю поріжте дрібними кубиками. Посоліть, поперчіть і добре вимішайте. Яйце та
сіль з’єднайте у мисці, додайте воду і, поступово додаючи борошно, замісіть круте тісто. Відкладіть тісто
відпочити на 40 хвилин. Потім розкачайте тісто у лист
товщиною 2 мм. Великим блюдцем виріжте кружальця,
всередину покладіть фарш і защипніть манти. В чашу
мультиварки налийте 1 літр води. Встановіть всередині лоток для приготування на парі. Готуйте манти у
режимі “На парі” 20-30 хвилин. Подавайте, посипавши
чорним меленим перцем.

Рибне філе покладіть до чаші мультиварки, налийте
½ мірної склянки води і готуйте у режимі “Варіння”
30 хвилин. Готове філе подрібніть блендером, додайте борошно, молоко, яєчні жовтки та олію і ретельно
вимісіть. Білки збийте в круту піну і з’єднайте з рибним
фаршем. Суфле викладіть у форми, поставте їх на лоток
для приготування на парі. Обережно налийте до чаші ½
літра води і увімкніть програму “На парі”. Готувати 20-30
хвилин.
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СТАНДАРТНІ ПРОГРАМИ

Для начинки:
500 г м’якоті свинини
4 цибулини
5 картоплин
2 ст. л. рослинної олії

8

ПАРОВЕ СУФЛЕ З ТРІСКИ

ІНГРЕДІЄНТИ:

ІНГРЕДІЄНТИ:

3 яйця
2 ст. л. молока (жирністю 2,5%)
1 ст. л. олії
Спеції - за смаком

4 яйця
80 г малосоленої сьомги
50 г м’якого сиру
2 ч. л. вершкового масла
2 ч. л. горілки
3 гілочки кропу
Спеції - за смаком

ПРИГОТУВАННЯ:

ПРИГОТУВАННЯ:

Перемішайте в глибокому посуді яйця з молоком. Додайте спеції. Ще раз добре перемішайте. Вилийте суміш
у попередньо змащену маслом чашу для приготування. Готуйте 25 хвилин, використовуючи режим “Омлет”.
Подавайте з сиром і підсмаженими тостами.

Перемішайте яйця з сіллю, спеціями і горілкою. Покладіть в чашу мультиварки масло та увімкніть режим
“Омлет”. Влийте суміш, як тільки масло “зашипить”.
Випікайте до тих пір, поки краї і низ омлету не підрум’яняться, а середина залишиться рідкою. Викладіть в
середину сьомгу, порізану на тонкі пластинки. Посипте
зверху подрібненим кропом і загорніть краї омлету конвертиком. Закрийте кришку і витримуйте 1-2 хвилини.
Страва вдалася, якщо її серединка залишилася трохи
рідкою. Подавайте з підсушеним житнім хлібом.

ОМЛЕТ

ОМЛЕТ З СЬОМГОЮ

СНІДАНКИ
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КЛАСИЧНИЙ ОМЛЕТ
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СИРНИКИ

СНІДАНКИ
10

СИРНИКИ

СИРНИКИ З КОНЬЯЧНИМ СИРОПОМ

ІНГРЕДІЄНТИ:

ІНГРЕДІЄНТИ:

ІНГ

500 г сиру
2 яйця
3-4 ст. л. борошна
2-3 ст. л. цукру
Ванілін
Сода на кінчику ножа
Олія

Для сирників:
200 г сиру
1 ст. л. цукру
1 яйце
100 г вершкового масла
1 ст. л. манної крупи
Ванілін
Для сиропу:
100 г цукру
100 г води
10 г коньяку
100 г родзинок

1/2
1,5
2-4
Цу

ПРИГОТУВАННЯ:

ПРИГОТУВАННЯ:

ПР

2 рази перетріть сир крізь сито. Викладіть сир до миски,
вбийте яйця, додайте цукор, ванілін та соду. Ретельно
перемішайте. Поступово додавайте просіяне борошно,
контролюючи потрібну консистенцію тіста – воно має
бути не рідким, але й не дуже тугим. Сформуйте сирники, обваляйте їх з обох боків у борошні. На дно чаші
мультиварки додайте олію та увімкніть режим “Сирники”. Коли олія прогріється, обережно викладіть сирники
на дно чаші. Через 2-3 хвилини, коли сирники підсмажаться з одного боку, переверніть їх та закрийте кришку мультиварки. Через 2 хвилини знову переверніть
сирники на інший бік. Повторюйте так декілька разів,
до повної готовності. Подавайте до столу зі сметаною,
медом або варенням.

Спочатку приготуйте сироп. За час приготування сирників він карамелізується та здобуде потрібну консистенцію. Залийте кропом родзинки та зачекайте 5-7
хвилин. Змішайте цукор з водою та додайте родзинки.
Увімкніть режим “Варіння” на 5 хвилин та варіть сироп,
постійно помішуючи. Коли суміш добре провариться,
перелийте її до окремої ємності та додайте коньяк.
Перетертий крізь сито сир змішайте з яйцем, цукром,
ваніліном і манною крупою до однорідної маси. Залиште на 10-15 хвилин для набухання манки. Сформуйте сирники та обваляйте в борошні. На дно чаші
мультиварки покладіть вершкове масло та увімкніть
режим “Сирники”. Коли масло розтопиться, обережно
викладіть сирники на дно чаші. Обсмажуйте 5 хвилин
з кожного боку до появи золотистої скоринки. Готові
сирники полийте сиропом.

Зм
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ІНГРЕДІЄНТИ:

ІНГРЕДІЄНТИ:

1/2 склянки крупи
1,5 склянки кип’яченої води
2-4 склянки молока
Цукор, сіль, вершкове масло - за смаком

100-200 г гарбуза
1 склянка крупи (рису або пшона)
3 склянки молока
30-40 г вершкового масла
Сіль, цукор - за смаком

ПРИГОТУВАННЯ:

ПРИГОТУВАННЯ:

Змастіть маслом чашу мультиварки. Всипте в неї
промиту крупу. Залийте молоком і водою, посоліть за
смаком, додайте цукор і закрийте кришку. Встановіть
режим “Молочна каша” та готуйте до сигналу про
закінчення приготування (40 хвилин).

Гарбуз наріжте дрібними кубиками, викладіть в чашу
мультиварки і додайте трохи води. Закрийте кришку,
встановіть режим “Бренд-шеф” на 1 годину та температуру 80 градусів. Залиште в мультиварці до ранку,
потім додайте інші інгредієнти, перемішайте і готуйте
на режимі “Молочна каша”.

МОЛОЧНА КАША

ГАРБУЗОВА МОЛОЧНА КАША

СНІДАНКИ
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МОЛОЧНА КАША «УНІВЕРСАЛЬНИЙ РЕЦЕПТ»
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ЗАПІКАНКА

СНІДАНКИ
12

МОРКВЯНА ЗАПІКАНКА

ЗАПІКАНКА З МАНДАРИНАМИ

ІНГРЕДІЄНТИ:

ІНГРЕДІЄНТИ:

ІНГ

300 г моркви
300 г сиру
50 г родзинок
50 г кураги
3 ст. л. цукру
3 ст. л. манної крупи
2 яйця
70 г вершкового масла
1 склянка води

200 г нежирного сиру
3 яйця
3 ст. л. цукру
2 ст. л. манної крупи
3 ст. л. вівсяних пластівців
6-7 ст. л. молока
2 мандарини (без кісточок)
1 щіпка меленої кориці
15 г вершкового масла

1л
1п
Ви

ПРИГОТУВАННЯ:

ПРИГОТУВАННЯ:

Моpкву очистіть, ретельно промийте під холодною
водою і натpіть на сеpедній теpтці. Викладіть натерту
моpкву в чашу мультиваpки, додайте 50 г вершкового
масла і влийте 1 склянку кип’яченої або фільтpованої
води. Увімкніть режим “Бренд-шеф” на 10 хвилин при
температурі 80 градусів. Закрийте кришку мультиваpки
і, поки морква готується, підготуйте сирну масу. Покладіть сир у блендер та подрібніть його. До отриманої
однорідної маси додайте цукор, попередньо промиті
родзинки та курагу, нарізану невеликими шматочками, протушковану моркву та манну крупу, вимішайте.
Вибийте два курячих яйця та ще раз перемішайте. Промийте чашу мультиварки, змастіть її залишком (20 г)
вершкового масла та перекладіть готову суміш до неї.
Встановіть режим “Запіканка” на 50 хвилин. Виймайте
запіканку з чаші мультиварки лише після її повного
охолодження.

Висипте манку та вівсянку в миску. Додайте тепле молоко, перемішайте та залиште кашицю приблизно на
20 хвилин для набухання. Тим часом очистіть мандарини від шкірки та білих волокон, розберіть мандаринки
на дольки. До іншої миски всипте сир, вибийте яйця та
додайте цукор. Збийте міксером до однорідної маси.
Додайте раніше запарену кашицю до отриманої сирної
маси та ще раз добре все перемішайте. Змастіть чашу
мультиварки вершковим маслом та влийте більшу частину сирного тіста до неї, зверху рівномірно розкладіть
дольки мандарин та залийте залишком сирної суміші.
Закрийте кришкою, встановіть режим “Запіканка” на 50
хвилин. Готову запіканку залиште у чаші мультиварки
до повного охолодження, лише після цього викладіть її
на тарілку та присипте зверху корицею.

ІНГРЕДІЄНТИ:

ПРИГОТУВАННЯ:

1 л молока (3,2%)
1 п. закваски
Висівки, варення, фрукти – за смаком

Закип’ятіть молоко в режимі “Бренд-шеф” при 100°С.
Дайте йому охолонути до 40°С. Покладіть закваску
до молока, ретельно змішайте та розлийте отриману
суміш в чисті склянки для йогурту (помийте склянки
кип’ятком та датайте їм охолонути перед тим, як готувати йогурт; таким чином в склянках не буде жодних
бактерій, окрім корисних). Налийте воду в чашу мультиварки, поставте стаканчики в чашу та увімкніть режим
“Йогурт” на 6 годин (кількість годин потрібно регулювати в залежності від інформації, вказаної на заквасці).
Коли йогурт буде готовий, дайте йому охолонути. Можна додати до йогурту висівки, горішки, фрукти, мед або
варення за смаком. Зберігайте йогурт в холодильнику.

ЙОГУРТ

СНІДАНКИ
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ЙОГУРТ
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СУП

ПЕРШІ СТРАВИ
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ГОРОХОВИЙ СУП З КОПЧЕНОЮ КУРКОЮ

СУП З ВОЛОСЬКИМИ ГОРІХАМИ І СИРОМ

ІНГРЕДІЄНТИ:

ІНГРЕДІЄНТИ:

ІНГ

350 г сухого гороху
500 г копченої курки
200 г бекону
1 ріпчаста цибуля
1 черешок селери
1 морква
2 ст. л. вершкового масла
1,5 л води
1 гілочка зелені
Сіль, перець - за смаком

150 г сиру з блакитною цвіллю
2 ст. л. волоських горіхів
1 ріпчаста цибуля
3 селери
1 зубчик часнику
2 ст. л. борошна
600 мл овочевого бульйону
300 мл молока
150 мл натурального йогурту
По 0,5 пучка петрушки та кропу
По 1 гілочці тархуна і м’яти
1 ст. л. вершкового масла
Сіль, перець - за смаком

30
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ПРИГОТУВАННЯ:

ПРИГОТУВАННЯ:

ПР

Горох замочіть на 2 години. М’ясо курки відокремте
від кісток і наріжте великими шматками, бекон - невеликими кубиками. Цибулю і моркву очистіть і дрібно
наріжте. Селеру вимийте й подрібніть. Встановіть режим “Смаження”, розігрійте масло та обсмажте бекон
протягом 5 хвилин. Додайте цибулю, моркву, селеру,
готуйте ще 5 хвилин. Влийте в чашу мультиварки 1,5 л
гарячої води, доведіть до кипіння, проваріть 10 хвилин.
Додайте в суп горох, встановіть режим “Суп” на 30 хвилин. Потім додайте нарізану курку в суп і варіть ще 30
хвилин на тому ж режимі. Готовий суп перед подачею
прикрасьте зеленню.

Цибулю і часник очистіть, селеру вимийте й обсушіть.
Всі овочі дуже дрібно наріжте. Волоські горіхи потовчіть товкачем або поріжте ножем. Зелень вимийте,
обсушіть й подрібніть. Встановіть режим “Смаження”.
Розтопіть вершкове масло, обсмажте на ньому цибулю,
часник і селеру протягом 5 хв. Додайте борошно і готуйте, постійно помішуючи, 30 секунд. Поступово, тонкою
струйкою, влийте в каструлю овочевий бульйон, а потім
молоко. Додайте сир, волоські горіхи, йогурт, сіль і перець. Закрийте кришку мультиварки, встановіть режим
“Суп” на 20 хв. По закінченню програми додайте в суп
зелень і дайте настоятися з відкритою кришкою 5 - 7 хв.
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ІНГРЕДІЄНТИ:

ІНГРЕДІЄНТИ:

300 г м’яса
1 цибулина, морквина, болгарський перець,
середній буряк
2 помідори
4 середніх картоплини
200 г капусти
Приправи за смаком (орегано, базилік, лавровий лист
тощо)
2 зубчики часнику
Лимонний сік
Оливкова олія
3 ст. л. томатної пасти

500 г свинячих реберець
3 картоплини
1 морквина, цибулина
4 яйця
1 пучок щавлю
1 лавровий лист
Сіль - за смаком
Оливкова олія

ПРИГОТУВАННЯ:

ПРИГОТУВАННЯ:

М’ясо наріжте невеликими шматочками. Встановіть
режим “Смаження” на 50 хв. Налийте на дно чаші мультиварки трохи олії, дочекайтеся, доки вона розігріється, та смажте м’ясо протягом 20 хв, періодично помішуючи. Тим часом натріть моркву та буряк, наріжте
помідори, цибулю та болгарський перець. Додайте до
м’яса цибулю, через 5 хвилин – моркву та продовжуйте
смажити ще 10-15 хвилин. Потім додайте болгарський
перець та смажте ще 15 хвилин. Увімкніть режим
“Борщ”. Додайте до суміші помідори та томатну пасту,
через 10 хвилин - буряк та продовжуйте готувати ще 15
хвилин. Видавіть часник, додайте приправи та нарізану
картоплю, все перемішайте, посоліть, залийте водою
або бульйоном та продовжуйте готувати в режимі
“Борщ”. Через 40 хвилин додайте нашинковану капусту. Продовжуйте готувати ще приблизно 20 хвилин до
закінчення приготування у режимі “Борщ”.

Встановіть режим “Смаження” на 15 хв. Налийте на дно
чаші мультиварки трохи олії, дочекайтеся, доки вона
розігріється. На розігрітому маслі готуйте зажарку з
моркви та цибулі, постійно перемішуючи. Поки готується зажарка, помийте реберця, розріжте на порційні
шматки. Після приготування зажарки додайте до чаші
мультиварки реберця, залийте водою, посоліть, додайте спеції та лавровий лист і готуйте в режимі “Борщ”.
Приблизно через 1 годину додайте нарізану картоплю.
Через 15 хвилин покладіть попередньо зварені та
нарізані яйця, ще через 15 хвилин додайте нарізаний
щавель. Готуйте 5 хвилин, після чого вимкніть мультиварку та залиште борщ настоятися на 30 хвилин.

БОРЩ

ЗЕЛЕНИЙ БОРЩ

ПЕРШІ СТРАВИ
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БУЛЬЙОН

ПЕРШІ СТРАВИ
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М’ЯСНИЙ ДІЄТИЧНИЙ БУЛЬЙОН

ІНГРЕДІЄНТИ:

ПРИГОТУВАННЯ:

ІНГ

1 кг великих кісток з хрящами
1 кг нежирної яловичини
1 ріпчаста цибуля
1 морква
1 стебло цибулі-порею
1 черешок селери
4 зубчики часнику
1 пучок петрушки
1 гілочка чебрецю
2 гілочки естрагону
2 листочки лавру
4 бутони гвоздики
10 горошин чорного перцю
5 л води
Сіль - за смаком

Цибулю, моркву і часник очистіть. Цибулю і моркву
розріжте навпіл. Цибулю-порей, селеру і зелень вимийте. Відокремте білу частину цибулі-порею від зеленої
і наріжте її широкими кільцями. У 2-3 зелені листочки
загорніть петрушку, чебрець, естрагон і лавровий лист.
Зв’яжіть ниткою, щоб вийшов так званий “букет гарні”.
На режимі “Смаження” обсмажте цибулю, моркву, кільця порею і селеру приблизно 5 хв. Перекладіть на блюдо. У чашу мультиварки помістіть кістки і яловичину,
влийте 3 л води і в режимі “Бульйон” доведіть до кипіння. Злийте перший бульйон разом з піною. М’ясо та кістки промийте, поверніть в чашу і влийте 2 л свіжої води.
У тому ж режимі ще раз доведіть до кипіння, зніміть
піну. Додайте обсмажені овочі, часник і “букет гарні”.
Закрийте кришку і варіть в режимі “Бульйон” 1 годину.
Додайте сіль, гвоздику і горошини перцю, варіть ще 10
хв. Обережно відкиньте кістки, м’ясо і овочі на друшляк,
поміщений на чисту каструлю. Коли вся рідина стече,
дайте бульйону охолонути, накрийте і поставте на 3-4
години в холодильник. З остиглого бульйону зніміть
ложкою піднятий на поверхню жир.
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ІНГРЕДІЄНТИ:

ПРИГОТУВАННЯ:

1 морква
2 ріпчасті цибулини
1 стебло цибулі-порею
4 черешки селери
4 зубчики часнику
1 пучок петрушки
1 пучок кропу
1 лист лавру
1 ч. л. чорного перцю горошком
2 ст. л. оливкової олії
2 л води
Сіль - за смаком

Овочі ретельно промийте і, не очищаючи, наріжте
великими шматками. Помістіть овочі в чашу мультиварки, скропіть оливковою олією і обсмажте в режимі
“Смаження” 20-25 хв. Залийте 2 л води і доведіть до
кипіння в цьому режимі. Зніміть піну, додайте зелень
і сіль. Варіть в режимі “Бульйон” 1 годину. За 10 хв до
готовності додайте лавровий лист і горошини перцю.
Обережно дістаньте з бульйону овочі і спеції. Овочевий
бульйон готовий!

БУЛЬЙОН

ПЕРШІ СТРАВИ
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СОЛЯНКА

ПЕРШІ СТРАВИ
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М’ЯСНА СОЛЯНКА

РИБНА СОЛЯНКА

ІНГРЕДІЄНТИ:

ІНГРЕДІЄНТИ:

ІНГ

300 г відвареної яловичини
300 г копченостей (шинка, сирокопчена ковбаса)
3 солоні огірки
3 ст. л. олії
1 ріпчаста цибуля
1 ст. л. томатної пасти
Сіль, перець - за смаком
1 лист лавру
100 г маслин
1 лимон
2-3 гілочки кропу
Сметана - за смаком
2,5 л бульйону або води

600 г лосося
200 г моркви
100 г ріпчастої цибулі
200 г картоплі
100 г томатного пюре
150 г маслин без кісточок
400 г солоних огірків
10 г борошна
200 г селери
Сіль, перець - за смаком

50
2к
1м
1/2
2л
1-2
1ч
2,5
Чо

ПРИГОТУВАННЯ:

ПРИГОТУВАННЯ:

Яловичину наріжте тонкою соломкою, а копченості
- дрібними кубиками. Солоні огірки теж наріжте соломкою. Увімкніть мультиварку на режим “Солянка”, додайте до чаші масло, цибулю і м’ясні продукти, обсмажте
15 хвилин, потім додайте огірки і томатну пасту, перемішайте, готуйте ще 15 хвилин. У чашу влийте бульйон
або воду, додайте сіль, перець за смаком і лавровий
лист та продовжуйте готувати до закінчення програми
(приблизно 60 хв). Готову солянку розлийте по тарілках,
додайте скибочку лимона, маслини, кріп і сметану.

Лосось наріжте шматочками. Рибу зі спеціями відваріть
на режимі “Варіння” 15 хвилин. Процідіть бульйон, рибу
розберіть на шматочки, видаліть кістки. Налийте олію
в чашу мультиварки. Мультиварку включіть на програму “Смаження” на 20-25 хвилин. Трохи обсмажте рибу.
Наріжте брусочками картоплю, додайте в мультиварку
і теж трохи обсмажте. Додайте в мультиварку нарізані
кубиками огірки. Трохи обсмажте. Додайте томатну
пасту, долийте бульйон і поставте мультиварку на програму “Солянка” на 50 хвилин. За 20 хвилин до кінця
програми додайте шматки м’якоті риби, посоліть за
смаком, додайте спеції. Варіть до кінця програми. Додайте оливки і дайте постояти під кришкою 5 хвилин.
Подавайте з лимоном та сметаною.

ПР
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ІНГРЕДІЄНТИ:

ІНГРЕДІЄНТИ:

500-700 г тушки лосося
2 картоплини
1 морквина
1/2 великої головки ріпчатої цибулі
2 листочки лавру
1-2 ст. л. рису
1 ч. л. солі
2,5 л. води
Чорний пеpець і петрушка - за смаком

500 г риби (бажано різних видів)
1 ріпчаста цибуля
1 морква
2-4 картоплини
2 л води
Часник, петрушка, селера,спеції,лавровий лист та сіль
- за смаком

ПРИГОТУВАННЯ:

ПРИГОТУВАННЯ:

Поріжте рибу на шматки, промийте та покладіть до
чаші мультиварки. Очистіть моркву та цибулю. Наріжте
овочі: моркву - кільцями, а цибулю - півкільцями. Додайте овочі до риби. Далі наріжте картоплю кубиками
та висипте в мультиварку. Промийте рис та покладіть
його у чашу мультиварки. Додайте лавровий лист та
підсоліть. Залийте всі інгредієнти водою, встановіть режим «Уха» та готуйте до звукового сигналу (1 годину).
Перед подачею поперчіть та присипте уху зеленню.

Підготуйте овочі. Промийте і наріжте моркву, картоплю та цибулю. Картоплю краще наріжте невеликими
кубиками. Цибулю та моркву можна покласти цілими,
а можна нарізати кільцями. Викладіть усі інгредієнти
в мультиварку і додайте хвіст та голову риби. Підсоліть, додайте спеції та лавровий лист, залийте водою.
Встановіть режим “Уха” на 1 годину. За 10 хвилин до
готовності додайте до ухи дрібно нарізаний часник та
зелень. Після закінчення приготування вийміть голову
риби, а м’ясо відділіть від кісточок та покладіть назад
до ухи.

УХА

КЛАСИЧНА УХА

ПЕРШІ СТРАВИ
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УХА З ЛОСОСЯ
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М’ЯСО ПО-ФРАНЦУЗЬКИ

СВИНЯЧІ РЕБЕРЦЯ ПІД СОУСОМ

ІНГРЕДІЄНТИ:

ІНГРЕДІЄНТИ:

ІНГ

500 г свинини
1 яйце
150 г твердого сиру
100 г майонезу
50 мл. молока
400 г картоплі
2 ріпчасті цибулини
Зелень (петрушка, кріп, зелена цибуля)
мелений коріандр - за смаком
1 ст. л. лимонного соку
Чорний мелений перець, цукор, сіль - за смаком

700 г свинячих реберець
5 ст. л. соєвого соусу
3 ст. л. олії
1-2 ч. л. меду або цукру
2-3 зубчики часнику
Перець - за смаком

1к
1а
2я
1б
20
3з
3с
2л
1/2
1ч
1/2
Сіл

ПРИГОТУВАННЯ:

ПРИГОТУВАННЯ:

ПР

М’ясне філе наріжте тонкими пластинками поперек волокон і відбийте. Посоліть, посипте цукром і спеціями,
змастіть майонезом і залиште м’ясо настоятися на 3060 хвилин. Цибулю наріжте кільцями, обережно її розшаруйте, посоліть, скропіть лимонним соком і перемішайте. Картоплю поріжте брусочками. Сир потріть на
крупній тертці. Подрібніть зелень. Злегка збийте яйце
з сіллю, додайте майонез та молоко і гарненько перемішайте до однорідної маси. У чашу мультиварки покладіть частину цибулі і розподіліть по дну, на цибулю
покладіть шматочки м’яса, потім знову шар цибулі, а
потім картоплю. Зверху посипте тертим сиром і залийте молочно-яєчним соусом. Виберіть режим “М’ясо” і
готуйте м’ясо по-французьки протягом 1 години. Готову
страву прикрасьте зеленню і подавайте з овочами.

Підготуйте реберця: поріжте, помийте та обсушіть.
Приготуйте соус: змішайте соєвий соус з медом або
цукром, додайте дрібно порізанний часник та олію,
перемішайте. Покладіть реберця до чаші мультиварки,
залийте їх соусом, перемішайте. Закрийте кришкою та
встановіть режим “М’ясо” на 25 хвилин. Подавайте разом зі свіжими овочами.
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ІНГРЕДІЄНТИ:

ІНГРЕДІЄНТИ:

1 качина тушка
1 апельсин
2 яблука
1 банан
200 г чорносливу
3 зубчики часнику
3 ст. л. олії
2 листочки лавру
1/2 ч. л. кмину
1 ч. л. коріандру
1/2 ч. л. імбиру
Сіль, перець - за смаком

4 філе курячих грудок
100 г панірувальних сухарів
3 яйця
80 г борошна
4 ч. л. паприки
Сіль, чорний мелений перець - за смаком
3 ст. л. олії
Для соусу:
4 ст. л. майонезу
4 ст. л. кефіру
2 солоні огірки
Кріп - за смаком

ПРИГОТУВАННЯ:

ПРИГОТУВАННЯ:

Качку промийте, розділіть на порційні шматочки. В
мисочці змішайте сіль, подрібнений часник, кмин,
коріандр, імбир та чорний перець. Качку натріть спеціями і залиште в маринаді на 3 години при кімнатній температурі. Чорнослив на 10 хвилин замочіть в теплій воді,
яблука і апельсини наріжте шматочками, банани ‒ кружечками. Змастіть чашу мультиварки олією і викладіть
шматочки птиці. Зверху додайте лавровий лист, фрукти
і чорнослив, залийте всі інгредієнти водою. Увімкніть
режим “Птиця”, закрийте кришку і чекайте звукового
сигналу про закінчення приготування (1,5 години). Якщо
качка ще недостатньо м’яка після завершення програми, продовжіть час приготування ще на 30-60 хвилин.

Куряче філе промийте і поріжте на шматочки. Підготуйте паніровку: борошно змішайте з сіллю, панірувальні сухарі змішайте з паприкою і злегка збийте
яйця. У чашу мультиварки налийте олію та увімкніть
режим “Птиця”. Шматочки курки вмочіть в яйце. Потім
обкачайте в борошні. Потім - знову в яйце, і закінчіть
панірувати в сухарях. Покриті паніровкою шматочки
курки викладіть в киплячу олію в чашу мультиварки.
Обсмажте з двох сторін по 5 хвилин. Нагетси викладіть
на серветку, щоб вбралися надлишки олії. Приготуйте
соус для нагетсів: змішайте всі інгредієнти і дрібно
порізані солоні огірки. Подавайте курячі нагетси в гарячому вигляді з соусом і гарніром на ваш смак.

ПТИЦЯ

КУРЯЧІ НАГЕТСИ

ДРУГІ СТРАВИ
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КАЧКА З ЯБЛУКАМИ ТА ЧОРНОСЛИВОМ
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РИБА

ДРУГІ СТРАВИ
22

ГОРБУША З ОВОЧАМИ

СЬОМГА В КУНЖУТІ

ІНГРЕДІЄНТИ:

ІНГРЕДІЄНТИ:

ІНГ

1 горбуша
3 томати
3-4 картоплини
1-2 моркви
1 цукіні
150 г сметани
1 ст. л. олії
Сіль, зелень - за смаком

4-5 стейків сьомги
2 жовтки
3 ст. л. борошна
1 склянка кунжутного насіння
1 лимон
3 ст. л. олії
Сіль - за смаком

1/3
0,5
0,5
1с
1с
50
1ч
70
2г

ПРИГОТУВАННЯ:

ПРИГОТУВАННЯ:

ПР

Рибу очистіть від луски, плавників та нутрощів, ретельно промийте та наріжте на шматочки приблизно по 4
см. Далі підготуйте овочі. Очистіть картоплю від шкірки, промийте та наріжте її кружечками товщиною 0,50,7 см, також помийте цукіні з помідорами та наріжте.
Моркву очистіть, помийте та натріть на крупній тертці.
Чашу мультиварки змастіть рослинною олією. На дно
викладіть шар моркви, потім картоплю, а зверху покладіть рибу. Кожен шар підсолюйте, а зверху додайте
кілька столових ложок сметани. Накрийте рибу кружечками цукіні, останніми викладіть нарізані томати.
Встановіть режим “Риба” на 40 хвилин. Перед подачею
прикрасьте рибу свіжою зеленню.

Підготуйте рибу: очистіть від луски, промийте, підсушіть. Посоліть та скропіть її лимонним соком і поставте в холодильник на 2 години. Далі злегка промариновані стейки розділіть на половинки, видаліть кістки.
Обкачайте шматочки риби у борошні, потім - у яєчному
жовтку і на останок посипте сьомгу з усіх боків кунжутом. Встановіть режим “Риба”, добре розігрійте олію та
викладіть шматочки сьомги в мультиварку. Обсмажте з
різних боків до хрусткої скоринки.
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ІНГРЕДІЄНТИ:

ІНГРЕДІЄНТИ:

1/3 скл. води
0,5 ч. л. цукру
0,5 ч. л. сухих дріжджів
1 скл. борошна
1 ст. л. оливкової олії
50 г томатної пасти
1 ч. л. орегано
70 г моцарели
2 гілочки свіжого базиліку

2 скл. борошна
0,5 скл. води
1 ч. л. цукру
0,5 ч. л. сухих дріжджів
1 ч. л. морської солі
1 ст. л. оливкової олії
100 г ковбаси пепероні
Половинка цибулини
1 помідор
40 г твердого сиру

ПРИГОТУВАННЯ:

ПРИГОТУВАННЯ:

У мисці змішайте теплу воду з цукром, 1 ч. л. борошна
і дріжджами, залиште, доки на поверхні не з’явиться
піна. Додайте дрібочку солі та половину просіяного борошна. Розмішайте, влийте оливкову олію. Поступово
додаючи решту борошна, замісіть м’яке тісто. Змажте
оливковою олією та залиште підходити в теплі близько
1 години. Розділіть тісто на 2 частини (тіста вистачить
на 2 піци). Змастіть чашу мультиварки оливковою олією
та встановіть режим «Піца». Розкачайте тісто в тонкий
корж і покладіть на дно чаші. Через 20 хв обережно
вийміть основу для піци та викладіть на тарілку підпеченою стороною угору. Змастіть її томатною пастою,
посоліть, посипте орегано та перцем, розкладіть шматочки моцарели та знову покладіть до мультиварки.
Встановіть режим «Піца» та готуйте 15-20 хв. Готову піцу
прикрасьте базиліком.

У теплій воді розчиніть дріжджі, цукор, сіль та 1 ст. л.
борошна. Поставте в тепле місце та почекайте 10 хв до
появи піни на поверхні. Змішайте опару з олією, додайте просіяне борошно та замісіть м’яке еластичне тісто.
Накрийте рушником і залиште підходити в теплі приблизно на 1 годину. Змастіть чашу мультиварки оливковою олією, викладіть тісто та акуратно розтягніть його
по дну чаші, зробивши невеликі бортики. Змастіть основу піци томатним соусом, викладіть нарізані ковбасу,
цибулю та помідор, посоліть. Встановіть режим “Піца”
та закрийте кришку мультиварки. Через 20 хв відкрийте
кришку, посипте піцу тертим сиром і випікайте ще 15 хв
до закінчення програми.

ПІЦА

ПІЦА «ПЕПЕРОНІ»

ДРУГІ СТРАВИ
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МАРГАРИТА
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ХОЛОДЕЦЬ

ДРУГІ СТРАВИ
24

ХОЛОДЕЦЬ

ЗАЛИВНА РИБА

ІНГРЕДІЄНТИ:

ІНГРЕДІЄНТИ:

ІНГ

1 кг свинячої рульки
1 кг індичих ший
0,6 кг свинячого окосту
1 морквина
1 цибулина
Сіль та перець-горошок - за смаком
1 лавровий лист

400 г філе лосося
1 голова сома
Спеції для риби – за смаком
1 цибулина
4 морквини
1,5 л води
2 лаврових листи
5 шт. духмяного перцю
Петрушка, червоний перець, сіль
та лимон – за смаком

100
130
1ц
2м
50
3м
1ч
2с

ПРИГОТУВАННЯ:

ПРИГОТУВАННЯ:

ПР

Поріжте м’ясо на великі шматки. Промийте водою,
покладіть до глибокої миски, залийте водою та залиште на ніч. Покладіть м’ясо до чаші мультиварки та
залийте холодною водою до найвищої відмітки чаші.
Готуйте в режимі “Варіння” 25 хвилин. Після цього злийте воду, промийте м’ясо, залийте холодною водою до
найвищої відмітки чаші мультиварки чистою водою.
Додайте почищені та цілі моркву і цибулину, лавровий
лист і перець, додайте сіль за смаком та встановіть
режим “Холодець” на 6 годин. Після закінчення програми приготування відкрийте кришку мультиварки
та дайте бульйону трохи охолонути. Витягніть м’ясо
чекайте повного його охолодження. Розкладіть м’ясо
у підготовлені форми. Процідіть бульйон через марлю
3-4 рази, залийте м’ясо та поставте до холодильника на
5-6 годин. Подавайте до столу з хроном або гірчицею.

Голову сома розрубайте навпіл, добре промийте та покладіть до чаші мультиварки. Залийте водою до найвищої відмітки чаші та готуйте в режимі “Варіння” 25 хвилин. Злийте воду, наповніть чашу мультиварки чистою
водою до найвищої відмітки чаші. Додайте нарізані
моркву та цибулю, спеції для риби, духмяний перець і
лавровий лист. Встановіть режим “Холодець” на 4 години та продовжуйте готувати. Після закінчення програми
охолодіть бульйон, процідіть та знову влийте до мультиварки. Додайте шматочки лосося, посоліть та готуйте
в режимі «Варіння» ще 25 хвилин. Охолодіть бульйон до
кімнатної температури, рибу розберіть на шматочки та
викладіть в форму. Додайте до риби шматочки лимона,
фігурно нарізану моркву та перець. Залийте рибним
бульйоном та поставте до холодильника на 5-6 годин.
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ІНГРЕДІЄНТИ:

ІНГРЕДІЄНТИ:

100 г курячого філе
130 г шампіньйонів
1 цибулина
2 мірних склянки рису
50 мл вина
3 мірних склянки води
1 ч. л. солі
2 ст. л. оливкової олії

2 скл. рису
4 скл. курячого бульйону
50 г вершкового масла
0,5 скл. води
1 цибулина
0,5 скл. білого сухого вина
0,5 скл. овочевого бульйону
50 г твердого сиру
300 г заморожених морепродуктів
1 ч. л. розмарину, чебрецю
0,5 ч. л. чорного перцю

ПРИГОТУВАННЯ:

ПРИГОТУВАННЯ:

Наріжте шампіньйони та куряче філе, подрібнить цибулю. Увімкніть режим “Смаження”, розігрійте оливкову
олію та обсмажте цибулю протягом 3 хв. Додайте гриби
та смажте ще 7 хв, потім додайте курку та продовжуйте готувати ще 7 хв. Додайте промитий рис та вино
і продовжуйте обсмажувати, доки вино випариться
(приблизно 5 хв). Додайте воду та сіль. Увімкніть режим “Крупи” та готуйте протягом 20 хв. Подавайте до
столу, прикрасивши листям руколи.

Відваріть морепродукти згідно з інструкцією на упаковці або розморозьте, якщо вони вже варені. Очистіть
цибулю та часник, дрібно наріжте овочі та наріжте зелень. До чаші мультиварки покладіть вершкове масло
та розтопіть в режимі “Смаження”. Всипте рис та ретельно перемішайте його з маслом. Додайте цибулю та
часник, залийте все білим вином і половиною курячого
бульйону. Закрийте кришку та готуйте 15 хв в режимі
“Крупи”. Після чого відкрийте кришку, додайте до рису
морепродукти з креветками, трави та натертий сир.
Залийте рештою курячого бульйону та овочевим бульйоном. Посоліть, поперчіть та ретельно перемішайте.
Продовжуйте готувати в режимі “Крупи” ще 30-35 хв,
періодично помішуючи.

КРУПИ

РИЗОТТО ДІ МАРЕ

ГАРНІРИ
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РИЗОТТО З КУРКОЮ ТА ГРИБАМИ
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КРУПИ

ГАРНІРИ
26

РИСОВА КАША З ГАРБУЗОМ

ГРЕЧАНА КАША З ГРИБАМИ

ІНГРЕДІЄНТИ:

ІНГРЕДІЄНТИ:

ІНГ

500 г почищеного гарбуза
6 мірних склянок молока
2 мірні склянки пшоняної крупи
2 мірні склянки пропареного рису
50 г вершкового масла
Цукор та сіль - за смаком

2 мірні склянки гречки
4 мірні склянки води
2 цибулини
250 г шампіньйонів
4 ст. л. рослинної олії
1 ч. л. солі

1в
4п
2р
Ма
100
2с

ПРИГОТУВАННЯ:

ПРИГОТУВАННЯ:

ПР

До чаші мультиварки покладіть половину масла та нарізаний кубиками гарбуз і готуйте у режимі “Смаження”
15 хвилин. Додайте молоко, крупи, сіль та цукор, увімкніть режим “Крупи” і готуйте 20 хвилин.

Цибулю почистіть та наріжте дрібними кубиками,
шампіньйони помийте і наріжте півкільцями. До чаші
мультиварки налийте олію і обсмажте цибулю у режимі
“Смаження” 10 хвилин. Додайте гриби і готуйте ще 20
хвилин при відкритій кришці. Промиту та перебрану
гречку додайте до грибів та цибулі, залийте водою, посоліть і готуйте у режимі “Крупи” 20 хвилин.
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ІНГРЕДІЄНТИ:

ІНГРЕДІЄНТИ:

1 великий баклажан
4 помідори
2 ріпчасті цибулини
Майонез, дрібка солі
100 г твердого сиру
2 ст. л. олії

0,5 кг картоплі
200 г сала
2 зубчики часнику
1 невеликий пучок зелені
20 мл оливкової олії
Сіль, мелений чорний перець - за смаком

ПРИГОТУВАННЯ:

ПРИГОТУВАННЯ:

Баклажан, помідори і цибулю очистіть. Баклажан і помідори наріжте кільцями, цибулю подрібніть. Чашу мультиварки змастіть олією, покладіть туди спочатку баклажани. Трошки посоліть. Потім викладіть подрібнену або
нарізану цибулю, змастіть майонезом. Наступний шар
- помідори. Сир натріть на дрібній тертці і присипте ним
запіканку. Тепер на 40 хвилин увімкніть режим “Печені
овочі” і готуйте до звукового сигналу.

Для приготування цієї страви краще всього підійде
молода картопля невеликого розміру, яку слід вимити
великою кількістю води і, не знімаючи шкірки, видалити пошкоджені ділянки. Таким чином підготовлену
картоплю розріжте на декілька частин. Сало наріжте
невеликими скибочками, попередньо зрізавши шкірку. Зелень (1/2 частину пучка) дрібно наріжте, сюди
ж видавіть часник, додайте перець і сіль. На дно чаші
мультиварки вилийте олію, покладіть всі компоненти
та перемішайте. Встановіть режим “Печені овочі” на
30 хвилин. Готову страву викладіть на тарілку, посипте
подрібненою свіжою зеленню і подавайте на стіл. При
бажанні можна додати натертий на дрібній тертці сир.

ПЕЧЕНІ ОВОЧІ

КАРТОПЛЯ ПО-СЕЛЯНСЬКИ

ГАРНІРИ
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ЗАПІКАНКА З БАКЛАЖАНІВ
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КАРТОПЛЯ ФРІ

ГАРНІРИ
28

КАРТОПЛЯ ФРІ

ПІКАНТНА КАРТОПЛЯ ФРІ

ІНГРЕДІЄНТИ:

ІНГРЕДІЄНТИ:

ІНГ

6 картоплин
700 мл олії
Сіль - за смаком

7 картоплин
500 мл оліїї
Паприка, перець мелений (чорний і червоний)
Сіль - за смаком

40
150
50
3ж
3з
3с
3с
20
Сіл

ПРИГОТУВАННЯ:

ПРИГОТУВАННЯ:

Картоплю почистіть, наріжте соломкою, промийте в
холодній воді, ретельно обсушіть. Налийте олію в чашу
мультиварки. Встановіть програму “Картопля фрі”, закрийте кришку і почекайте, поки олія добре розігріється. Картоплю викладіть в гарячу олію, перемішайте
і готуйте 15 хвилин. Кришку не закривайте! Під час
приготування фрі необхідно кілька разів перемішувати
картоплю. Викладіть картоплю на паперові рушники,
щоб увібралась олія. Приправте за смаком і посоліть.
Подавайте з улюбленим соусом.

Картоплю очистіть від шкірки, наріжте брусками і обсушіть. В окремій ємності змішайте всі спеції і сіль,
додайте трохи олії. Викладіть картоплю в суміш перців,
перемішайте, залиште на деякий час. Мультиварку
встановіть на режим “Картопля фрі”. В чашу налийте
олію. Викладіть картоплю, закрийте кришку. Готуйте
20 хвилин. Перемішайте картоплю, потім готуйте ще 10
хвилин, але вже при відкритій кришці.

ІНГРЕДІЄНТИ:

ПРИГОТУВАННЯ:

400 г спагеті (бажано розмір 1 або 3)
150 г бекону
50 г пармезану
3 жовтки
3 зубчики часнику
3 ст. л. оливкової олії для смаження
3 ст.л. оливкової олії для варіння спагеті
200 г 20% вершків
Сіль та перець - за смаком

Для гарного приготування пасти необхідно витримувати пропорцію – на кожні 200 г пасти – 0,75 л. води.
Встановіть режим “Паста”. В підсолену воду додайте
оливкову олію. Готувати спагеті до стану “аль денте”
(паста має бути трохи твердою всередині) в режимі
“Паста”. Відкиньте спагеті на друшляк, але не промивайте. Залиште 0,5 склянки рідини, в якій готувались
спагеті, вона знадобиться для подальшого приготування. Вимийте та протріть чашу мультиварки. Налийте на
дно оливкову олію, встановіть режим “Смаження” на
10 хв. Поки масло нагрівається подрібніть часник та
поріжте скибочками бекон. Коли масло нагрілось, обсмажуйте часник, постійно помішуючи, але не більш 1-2
хв. Часник повинен стати прозорим. Додайте бекон та
продовжуйте смаження протягом 5-7 хвилин в режимі
“Смаження”, постійно перемішуючи. Встановить режим
“Бренд-шеф” на 20 хв та 85 градусів. Додайте до бекону
половину порції вершків та продовжуйте готувати 10 хв,
перемішуючи. Додайте спагеті та влийте рідину, яка
залишилась після приготування спагеті, додайте залишки вершків, перемішайте та продовжуйте готувати
ще 10 хв. Виключіть мультиварку, посипте пасту тертим
пармезаном, додайте 2 жовтки і гарно перемішайте.
Залиште на 3 хв під закритою кришкою. При подачі на
стіл поперчіть, ще раз посипте тертим пармезаном та
виложіть один жовток зверху на пасту.

ПАСТА

ГАРНІРИ
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СПАГЕТІ КАРБОНАРА
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ПАСТА

ГАРНІРИ
30

ПАСТА БОЛОНЬЄЗЕ

ІНГРЕДІЄНТИ:

ПРИГОТУВАННЯ:

ІНГ

350 г спагеті
250 г яловичого фаршу
250 г свинячого фаршу
2 зубчики часнику
1 морквина
1 цибулина
Оливкова олія
400 г помідорів
100 г пармезану
25 г вершкового масла
Сіль, перець - за смаком
30 г білого сухого вина

Овочі дрібно наріжте. Встановіть режим “Смаження”,
розігрійте в чаші 2 ст. л. оливкової олії та шматочок
вершкового масла, додайте дрібно порізаний часник, овочі та обсмажуйте протягом 10 хв, періодично
помішуючи. Додайте до овочів фарш, добре розімніть
грудочки та продовжуйте обсмажувати в режимі “Смаження”. Через 15 хв додайте сіль та спеції, влийте вино і
готуйте, доки воно повністю не вбереться м’ясом, на це
піде близько 5-7 хв. Обдайте помідори окропом, зніміть
шкірку, подрібніть в пюре за допомого блендера. Додайте помідори до фаршу з овочами та готуйте ще 10
хвилин у режимі “Смаження” під опущеною кришкою.
Перекладіть соус в посуд з товстими стінками і накрийте кришкою, щоб він не охолонув. Сполосніть чашу,
налийте в неї воду. Для гарного приготування пасти
необхідно витримувати пропорцію – на кожні 200 г пасти – 0,75 л води. Встановіть режим “Паста”. В підсолену
воду додайте оливкову олію. Готувати спагеті до приготування в режимі “Паста” 10-13 хв. Відкиньте спагеті
на друшляк, але не промивайте. Подавайте до столу,
поливши соусом і притрусивши тертим пармезаном.
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ІНГРЕДІЄНТИ:

ІНГРЕДІЄНТИ:

2 склянки зеленої сочевиці
400-500 г нежирної свинини
250 г печериць
1 морква
1 цибулина
1 болгарський перець
1 ст. л томатного соусу
1 щіпка гіркого червоного перцю
Сіль, спеції - за смаком
3 ст. л. олії
2 склянки води

2 склянки пропареного рису
0,5 кг яловичини
2 великі морквини
2 ріпчасті цибулини
1 головка часнику
4 ст. л. олії
Гострий перець, сіль, спеції для плову - за смаком

ПРИГОТУВАННЯ:

ПРИГОТУВАННЯ:

Сочевицю замочіть за кілька годин до ваpіння. Перед
ваpінням воду злийте. Встановіть режим “Плов”. Влийте
в чашу трохи олії. Дайте нагрітися 3-5 хв. Цибулю поріжте як можна дрібніше, покладіть в чашу. М’ясо наріжте
тонкими скибочками, додайте його в мультиваpку,
смажте 15 хвилин. Промийте гриби, наpіжте, відправте
в чашу. Наpіжте моpкву тонкими бpусочками, перець
- смужками. Покладіть овочі в мультиваpку. З ними
додайте томатний соус, сушений пеpчик, сіль і спеції.
Дайте протушкуватися 5 хвилин. Потім покладіть сочевицю до чаші мультиварки, залийте 2 склянками води і
готуйте на режимі “Плов” ще 30 хвилин.

Підготуйте овочі. Помийте та наріжте моркву соломкою,
а цибулю півкільцями. Промийте рис. Зачистіть м’якоть
яловичини та наріжте м’ясо невеликими шматочками.
Налийте олію у чашу мультиварки, втановіть режим
“Смаження”, додайте цибулю. Обсмажте її до прозорості та додайте моркву. Потім додайте м’ясо, посипте
його спеціями та обсмажте до рум’яності. Додайте рис,
не перемішуючи, посоліть, додайте спеції та злегка
утопіть в рисі цілу головку часнику. Залийте все гарячою водою так, щоб вона покрила рис приблизно на 1
см. Встановіть режим “Плов” на 1 годину.

ПЛОВ

ПЛОВ З ЯЛОВИЧИНОЮ

ГАРНІРИ
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ПЛОВ З СОЧЕВИЦІ
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ЧІЗКЕЙК

ЧІЗКЕЙК «НЬЮ-ЙОРК»

ІНГРЕДІЄНТИ:

ІНГРЕДІЄНТИ:

ІНГ

700 г вершкового сиру “Філадельфія”
100 г вершків (жирністю 33%)
3 ч. л. сметани (жирністю 21%)
100 г цукру
3 яйця

400 г сиру (жирністю не вище 1,8%)
300 г натурального йогурту
2 яйця
3 ст. л. цукру
50 г вершкового масла
1,5 ст. л. крохмалю
100 мл яблучного соку
Цедра лимона і сік половини лимона

Дл
150
1,5
100
120
3я
1-2

ДЕСЕРТИ

Для основи:
100 г печива
150 г вершкового масла
1 ч. л. меленої кориці
1 ч. л. меленого мускатного горіху

32

ДІЄТИЧНИЙ ЧІЗКЕЙК

Для основи:
150 г печива
50 г яблучного соку

Дл
3с
1с
1с

ПРИГОТУВАННЯ:

ПРИГОТУВАННЯ:

ПР

Увімкніть режим “Чізкейк” на 3 хвилини і розтопіть
вершкове масло. В окремій мисці подрібніть в крихту
печиво і змішайте його з розтопленим маслом. Додайте в суміш корицю і мускатний горіх. Стінки і дно
форми мультиварки змастіть вершковим маслом. Покладіть шар печива і добре притисніть, щоб у вас вийшла щільна основа. Приготуйте сирну масу. Найкраще
перемішувати всі інгредієнти блендером або міксером
на малих обертах. Таким чином можна отримати ідеальну консистенцію “сирної” частини. Всі інгредієнти,
крім яєць, змішайте. Окремо збийте вінчиком охолоджені білки і жовтки, які потім обережно введіть в сирну
масу. Викладіть готову начинку на основу і ввімкніть
режим “Чізкейк” на 50 хвилин. Після приготування
чізкейк залиште в чаші мультиварки на 1 годину, після
чого відправте на холод.

Подрібніть печиво в крихту, додайте яблучний сік і добре перемішайте. У вас повинна вийти маса, схожа на
пластилін. Збийте сир, цукор, йогурт і лимонний сік. В
окремій ємності збийте жовток, білок і введіть їх в основну масу. Додайте крохмаль і добре збийте вінчиком.
Стінки і дно чаші мультиварки змастіть вершковим
маслом, викладіть шар печива, добре притискаючи
його, щоб вийшла щільна основа. Покладіть сирну масу
на печиво і встановіть режим “Чізкейк” на 50 хвилин.
Після звукового сигналу не поспішайте відкривати
кришку, нехай чізкейк “доходить” ще 60 хвилин. Після
цього сирний десерт відправте на холод.
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ІНГРЕДІЄНТИ:

ІНГРЕДІЄНТИ:

Для тіста:
150 г борошна
1,5 ст. л. какао-порошку
100 г вершкового масла
120 г цукру
3 яйця
1-2 склянки молока
Для глазурі:
3 ст. л. сметани
1 ст. л. цукрової пудри
1 ст. л. какао-порошку

250 г моркви
200 г пшеничного борошна
150 г олії
150 г цукру
3 яйця
100 г волоських горіхів
10 г розпушувача
0,5 ч. л. прянощів (мускатний горіх, імбир, запашний
перець, гвоздика, кориця)
150 г сметани (жирністю 20%)
150 г цукрової пудри
50 г вершкового масла

ПРИГОТУВАННЯ:

ПРИГОТУВАННЯ:

Розм’якшіть вершкове масло і збийте його з цукром до
білого кольору. Додайте яйця по одному, продовжуючи
збивати. Просійте борошно разом з какао, додайте до
яєчно-масляної суміші, влийте молоко і перемішайте,
щоб не було грудочок. Викладіть тісто в чашу мультиварки, увімкніть режим “Кекс” на 50 хвилин. Потім переверніть пиріг на іншу сторону і продовжуйте готувати
ще 20 хв. Готовий кекс дістаньте з чаші мультиварки і
дайте охолонути на решітці.

Волоські горіхи подрібніть в блендері. Моркву натріть
на середній або дрібній тертці. Яйця збийте з цукром
та олією. Борошно просійте разом зі спеціями, сіллю і
розпушувачем. Перемішайте борошняну і яєчну суміші
в одній мисці. Додайте моркву і подрібнені горіхи.
Перемішане тісто викладіть в чашу мультиварки, яку
попередньо змажте вершковим маслом. Встановіть
режим “Кекс” на 1 годину і 30 хвилин. З морквяними
коржами добре поєднується сметанний крем. Готується він дуже просто: збиваємо міксером сметану і цукрову пудру - отримуємо смачний крем. Готовий остиглий
кекс розріжте на два коржі і промастіть сметанним
кремом всередині і зверху. Зверху на кекс викладіть
половинки волоських горіхів. Морквяний кекс готовий.

КЕКС

МОРКВЯНИЙ КЕКС З ВОЛОСЬКИМИ ГОРІХАМИ

ДЕСЕРТИ
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ШОКОЛАДНИЙ КЕКС
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ПАННА КОТА

ДЕСЕРТИ
34

ВАНІЛЬНА ПАННА КОТА З ІНЖИРОМ

ПАННА КОТА З ОЖИНОЮ

ІНГРЕДІЄНТИ:

ІНГРЕДІЄНТИ:

ІНГ

400 мл вершків 20% жирності
150 г цукру
15 г желатину
2 яєчних жовтки
Інжир
Ванілін - за смаком

300 г ожини
1 ст. л. цукру
2 ст. л. граппи
400 мл вершків
200 мл молока
80 г цукру
3 пластинки желатину
1 ч. л. ванільного екстракту

35
20
20
25
50
3ж
100

ПРИГОТУВАННЯ:

ПРИГОТУВАННЯ:

ПР

Замочіть желатин у невеликій кількості холодної води.
Збийте жовтки з 50 мл вершків та додайте желатин.
В чашу мультиварки влийте 350 мл вершків, додайте
цукор, увімкніть режим “Панна кота” та доведіть до
кипіння. Поступово влийте жовтки, постійно та ретельно помішуючи, щоб вони не звернулися. Вийміть чашу
з мультиварки, охолодіть при кімнатній температурі
протягом 15 хв. Поставте чашу у велику ємність з
крижаною водою та збийте масу міксером, доки вона
повністю не охолоне. Розлийте суміш у прозорі форми
та поставте до холодильника на 2-3 год. Подавайте до
столу, прикрасивши шматочками свіжого інжиру.

Замочіть листи желатину у холодній воді. Налийте в
чашу мультиварки молоко, вершки, додайте цукор і
ванільний екстракт. Встановіть режим “Панна кота” і
доведіть суміш до кипіння. Просушіть желатин паперовим рушником, додайте до чаші та перемішуйте, доки
він повністю не розчиниться. Додайте 1 ст. л. граппи до
суміші та ще раз перемішайте. Розлийте суміш у форми та поставте до холодильника на 2-3 години. Помийте
чашу мультиварки, всипте до неї цукор, додайте ожину
та увімкніть режим “Смаження”. Через 2-3 хв додайте
1 ст. л. граппи, декілька секунд випарюйте її. Дістаньте
форми з холодильника, покладіть їх на 3-4 с у гарячу
воду до мультиварки та переверніть на десертні тарілки. Панна коту прикрасьте теплим ягідним соусом.
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ІНГРЕДІЄНТИ:

ІНГРЕДІЄНТИ:

350 мл молока (жирністю 3,2%)
200 мл вершків (жирністю 30%)
20 г сухого молока
25 г какао-порошка
50 г вершкового масла
3 жовтка
100 г цукру

2 склянки вершків
1 склянка молока
0,5 склянки цукру
4 жовтки
1 хурма

ПРИГОТУВАННЯ:

ПРИГОТУВАННЯ:

Висипте в чашу мультиварки сухе молоко і какао,
перемішайте. Додайте молоко, перемішайте, влийте
вершки, знову перемішайте. Потім покладіть вершкове
масло. Встановіть програму “Морозиво” на 15 хвилин.
Суміш доведіть до кипіння і вимкніть програму. Деякий
час продовжуйте помішувати. Жовтки відокремте від
білків і збийте з цукром до отримання міцної однорідної
піни. Увімкніть програму “Бренд-шеф” і 5 хвилин прогрійте майбутнє морозиво при температурі 85°. Після
закінчення програми отриману суміш потрібно швидко охолодити. Обережно, щоб не обпектися, викладіть
суміш в іншу ємність. Налийте в миску холодну воду
і опустіть в неї ємність з сумішшю. Суміш періодично
помішуйте, воду в мисці міняйте по мірі її нагрівання.
Охолоджену таким чином суміш необхідно помістити в
морозилку на 2-3 години.

Встановіть режим “Морозиво” та влийте молоко і вершки до чаші мультиварки, доведіть суміш до кипіння.
Жовтки розітріть з цукром і додайте до чаші. Кришку не
закривайте, постійно помішуючи, загустіть суміш. Далі
процідіть суміш і охолодіть до кімнатної температури.
Потім поставте морозиво в морозилку на 2 години.
Після цього збийте морозиво і знову поставте на 2 години в морозилку. Хурму очистіть від шкірки і кісточок
та збийте в пюре у блендері. Дістаньте морозиво з
морозилки, збийте, додайте до нього пюре з хурми і
швидкими рухами кілька разів перемішайте. Так ви отримаєте гарний мармуровий ефект. Після цього поверніть морозиво в морозилку на 5 годин для остаточної
заморозки. Готове морозиво можна подавати на стіл.

МОРОЗИВО

ПЛОМБІР З ХУРМОЮ

ДЕСЕРТИ
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ШОКОЛАДНЕ МОРОЗИВО
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ТІСТО

ДРІЖДЖОВЕ ТІСТО

ІНГРЕДІЄНТИ:

ПРИГОТУВАННЯ:

ІНГ

600 г борошна
1 ч. л. солі
1 ст. л. цукру
300 мл теплої кип’яченої води
15 г сухих дріжджів
10 мл олії

В окремій ємності змішайте борошно, цукор, сіль і
дріжджі. Додайте теплу кип’ячену воду, перемішайте.
Замісіть тісто так, щоб воно не прилипало до рук. Чашу
мультиварки змастіть рослинною олією, викладіть
тісто. Встановіть режим “Тісто” на 1 годину. За цей час
тісто має підійти.

55
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ДЕСЕРТИ
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ІНГРЕДІЄНТИ:

ПРИГОТУВАННЯ:

550 г борошна
250 мл молока
4 жовтки
130 г вершкового масла
150 г цукру
0,5 ч. л. солі
3,5 ч. л. швидкорозчинних дріжджів
На кінчику ножа ванілін
Мармелад, родзинки, цукати, горіхи - за бажанням
2 ст. л. кондитерської присипки

У глибоку миску всипте борошно і додайте швидкорозчинні дpіжджі, добре пеpемішайте. У глибокій мисці
pозітріть жовтки і цукор. Додайте pозтоплене вершкове масло. Влийте тепле молоко. Додайте сіль, ванілін.
Збийте міксеpом до легкої піни. Поступово всипте
борошно і дрібно нарізаний маpмелад, помішуючи
ложкою. Замісіть м’яке тісто. Воно буде липнути до pук,
тому можна змастити їх рослинною олією або холодною водою. Тісто скачайте в кулю, а чашу мультиварки
змастіть рослинною олією і покладіть тісто в мультиварку. Встановіть режим “Тісто” на 1 годину 30 хв. Воно
повинно збільшитися в pозмірі в 2 pази. Коли паска
підійде, включіть режим “Випічка” на 1 годину 20 хвилин. Залишіть паску випікатися. Паску не пеpевертайте!
Готову паску не виймайте одразу, дайте їй охолонути 10
хвилин. Потім акуратно вийміть її з допомогою кухонного рушника. Пеpекладіть паску на тарілку і відставте
в бік злегка охолонути. Підготуйте глазуp. У глибоку
миску покладіть вершковий сиp і всипте цукрову пудpу, збивайте міксеpом. Глазуp повинна вийти досить
густою, якщо збивається важкувато, можна додати 1-2
ст. л. води. Готову глазуp розмастіть по веpхній частині
паски і прикрасьте кондитеpською присипкою.

Для глазурі:
150 г вершкового сиру
150 г цукрової пудри
Вода - за потребою

ТІСТО
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КОМПОТ ІЗ ЗАМОРОЖЕНИХ ЯГІД

КОМПОТ ІЗ СУХОФРУКТІВ

ІНГРЕДІЄНТИ:

ІНГРЕДІЄНТИ:

ІНГ

200 г заморожених ягід
2-3 мандарини
1 склянка цукру
2 л води

3-4 л води
5-10 ст. л. цукру
0,5 кг сухофруктів

3л
1с
Во

ПРИГОТУВАННЯ:

ПРИГОТУВАННЯ:

ПР

Підготуйте необхідні інгредієнти. Ягоди можна брати
будь-які, можна використовувати їх суміш. Головне,
щоб ягоди за смаком і кольором гармонійно поєднувалися. Перед використанням ягоди розморожувати не
потрібно, викладіть їх в чашу мультиварки. Попередньо
можна лише обдати ягоди теплою водою, щоб змити
сніговий наліт. Туди ж покладіть і часточки мандаринів,
очищені від білих плівок. Додайте склянку цукру (трохи
з гіркою). Якщо ягоди кислі і вимагають великої кількості цукру, можна додати до них щіпку солі - компот
вийде смачнішим. Тепер влийте холодну питну воду.
Закрийте кришку, встановіть програму “Компот” на 1
годину.

Ретельно промийте фрукти проточною водою. Після
цього замочіть сухофрукти в теплій воді на півгодини.
Промиті інгредієнти закладіть в мультиварку і додайте
цукор. Залийте кип’яченою водою. Встановіть режим
“Компот” на 1 годину. По закінченню варіння напій слід
настояти протягом 30 хв.
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ІНГРЕДІЄНТИ:

ІНГРЕДІЄНТИ:

3 лимони
1 склянка цукру
Вода - повна чаша мультиварки

5 апельсинів
2 лимони
1 склянка цукру
2 л води

ПРИГОТУВАННЯ:

ПРИГОТУВАННЯ:

Лимони добре вимийте, покладіть в миску і залийте
окропом, витримайте 15 хвилин, для того, щоб лимонний напій не гірчив. Потім воду злийте, а лимони наріжте
кружечками.
У чашу мультиварки викладіть лимони, засипте цукром.
Залийте водою нижче максимальної позначки. Закрийте кришку, встановіть режим “Лимонад” на 1 годину.
Готовий напій перелийте в іншу ємність. Подавайте
напій охолодженим.

В чашу мультиварки залийте 2 л води, додайте цукор.
Встановіть режим “Лимонад” та дайте воді закіпіти.
Помішуйте цукор до повного розчинення. Апельсини
та лимони промийте, обсушіть. Вичавіть сік з цитрусових та поставте готовий сік у холодильник. Тим часом,
додайте у киплячий сироп цедру, що залишилась та
проваріть ще 20 хвилин. З остиглого сиропу видаліть
цедру та процедіть напій. Змішайте з раніше вичавленим соком і поставте у холодильник для охолодження.

ЛИМОНАД

АПЕЛЬСИНОВИЙ ЛИМОНАД

НАПОЇ
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39

КАКАО
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КАКАО

КАКАО З ВАНІЛЛЮ ТА КОРИЦЕЮ

ІНГРЕДІЄНТИ:

ІНГРЕДІЄНТИ:

ІНГ

1 л молока
75 г какао
3-4 ст. л. цукру
200 мл води

300 мл молока
2 ст. л. цукру
1 паличка кориці
1 стручок (або 1 пакетик) ванілі
3 ст. л. какао
2 ст. л. цукрової пудри

1/2
5с
Пр
7ш
3ш
4ш

ПРИГОТУВАННЯ:

ПРИГОТУВАННЯ:

ПР

В чашу мультиварки налийте молоко. У склянці змішайте какао та цукор. Додайте половину води, перемішайте. Додайте решту води. Встановіть режим “Какао” на 5
хв. Як тільки молоко почне закипати, додайте шоколадну суміш до чаші мультиварки. Прокип’ятіть декілька
хвилин - какао готове!

Влийте молоко в чашу мультиварки, додайте до нього
паличку кориці, ваніль, цукор. Прогрійте всі інгредієнти на режимі “Какао”, але не кип’ятіть. Заберіть з прогрітого молока паличку кориці. Додайте какао, добре
перемішайте, щоб не було грудочок. Прогрійте ще 2
хвилини. Какао готове.
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ІНГРЕДІЄНТИ:

ІНГРЕДІЄНТИ:

1/2 л червоного вина
5 ст. л. меду
Пряності:
7 шт. гвоздики
3 шт. бадьяну
4 шт. душистого перцю, кориця

1 л білого вина
1 лимон
1 апельсин
150 г цукру
50 г меду
Пряності:
5 шт. кардамону
3 шт. гвоздики
2 г кориці, імбиру та ванілі

ПРИГОТУВАННЯ:

ПРИГОТУВАННЯ:

Встановіть программу “Глінтвейн”. Залийте у чашу
мультиварки вино, додайте мед та пряності. Постійно
помішуючи, нагрійте вино, недоводячи до кипіння.
Розлийте готовий напій по склянкам прикрашаючи
шматочком апельсину.

У мультиварку налийте вино. Додайте цукор, мед та
фрукти, нарізані невеликими ломтиками. Додайте
спеції. Оберіть режим “Глінтвейн” і готуйте напій 15 хвилин. Дайте напою настоятися, після чого процидіть його
через дрібне сито. Розлийте глінтвейн по склянках.

ГЛІНТВЕЙН

ГЛІНТВЕЙН НА БІЛОМУ ВИНІ

НАПОЇ
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МЕДОВИЙ ГЛІНТВЕЙН
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ПИВО
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ПИВО

ПИВО З ЯГІД ЯЛІВЦЮ

ІНГРЕДІЄНТИ:

ІНГРЕДІЄНТИ:

500 г ячмінного солоду
3 л води
100 г меду
25 г дріжджів
50 г хмілю
0,5 ч. л. солі

200 г ягід ялівцю
2 л води
50 г меду
25 г дріжджів

ПРИГОТУВАННЯ:

ПРИГОТУВАННЯ:

Ячмінний солод перемішайте з холодною водою і залиште на ніч в теплому місці. Вранці перелийте масу
в чашу мультиварки, додайте сіль та увімкніть програму “Пиво”. Періодично відкривайте кришку мультиварки і перемішуйте. Через 2 години додайте хміль
і готуйте ще 20 хвилин на тій же програмі. Після 2-х
годин процідіть, дайте охолонути, додайте дріжджі і
мед, залиште на 8-9 годин. Після цього процідіть пиво,
розлийте по пляшках, закрийте кришками і поставте в
холодне місце. Через 12 годин пиво буде готове.

Ягоди ялівцю промийте та обсушіть. Покладіть їх до
чаші мультиварки та залийте водою. Встановіть режим
“Пиво” на 30 хв. Після закінчення режиму процідіть і
охолодіть до кімнатної температури, додайте мед і
дріжджі, розмішайте і поставте для бродіння. Коли
дріжджі підіймуться, знову розмішайте і розлийте в
пляшки. Закрийте пробками і поставте на 5 днів у прохолодне місце. Міцність напою - 3-5 градусів.
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