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PROGRAM ČÍSLO FUNKCE DOPORUČENÁ TEPLOTA °C
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NUMER PROGRAMU FUNKCJA ZALECANA TEMPERATURA °C

1 fondue 80 - 100

2 duszenie / wolne gotowanie 90 - 120

3 gotowanie 140 - 150

4 gotowanie na parze* 160 - 170

5 pieczenie 190 - 200

6 grillowanie / smażenie 200 - 210

7 zapiekanie 210 - 220

8 frytkownica** 230 - 240

Uwaga: w tabeli zamieszczono zalecane temperatury przygotowania potraw, 
można je dobierać w zależności od potrzeb oraz wykorzystywanych składników.

*Funkcja gotowania na parze może być wykorzystywana do podgrzewania potraw na parze, 
np. warzyw, knedli itp.

**Funkcja frytkownicy przeznaczona jest przede wszystkim do smażenia frytek, krokietów itp. 
w głębokim oleju.



FONDUE SEROWE
Składniki:
ząbek czosnku, 250 ml białego wytrawnego wina, 300 g ementalera, 300 g sera gruyere, połówka 
cytryny, 60 ml likieru wiśniowego, skrobia kukurydziana, pieprz, gałka muszkatołowa

Sposób przygotowania:
Starty ząbek czosnku podgrzewamy w 250 ml białego, wytrawnego wina. Dosypujemy po 
300 g startego sera ementaler oraz gruyere (można również użyć serów innego rodzaju, 
w zależności od upodobania). Dodajemy soku wyciśniętego z połowy cytryny. Wszystkie 
składniki mieszamy do momentu, aż wytworzy się gęsty sos serowy. Rozprowadzamy 
łyżkę skrobi kukurydzianej w 60 ml likieru wiśniowego, dodajemy troszkę pieprzu i gałki 
muszkatołowej, wszystko to wlewamy do sosu i mieszamy. Podawanie : Kawałki białego 
pieczywa nabite na widelec fondue zamaczamy w sosie.

FONDUE CZEKOLADOWE
Składniki:
2 tabliczki czekolady mlecznej, 6 łyżek mleka skondensowanego, 2 łyżki soku pomarańczowego, 
1 łyżka likieru wiśniowego, 1 łyżka posiekanych orzeszków

Sposób przygotowania:
Połamaną czekoladę rozpuszczamy w mleku kondensowanym (ustawiamy średnią 
temperaturę). Zmieszaj ze sobą sok pomarańczowy, likier i posiekane orzechy i dodaj do 
czekolady. Do zamaczania najlepiej nadają się wafle, herbatniki lub owoce. 

DUSZONA MARCHEWKA
Składniki:
marchewka, 500 g masła, 4 łyżka cukru, 1 łyżka mąki, 1 łyżka soku z cytryny

Sposób przygotowania:
Marchewkę myjemy, obieramy ze skórki i kroimy na plasterki lub w słupki. Podlewamy 
odrobiną wody, solimy, dodajemy kawałek masła i dusimy na miękko. Miękką marchewkę 
obsypujemy mąką, dosładzamy, podlewamy wodą i podgrzewamy. Do gotowej potrawy 
dodajemy resztę masła i sok z cytryny.

DUSZONA KAPUSTA BABUNI
Składniki:
500 g kiszonej kapusty, kminek, 4 łyżki oleju roślinnego, 2 cebule, ½ ziemniaka, mąka, sól, 1 łyżka 
cukru, ocet

Sposób przygotowania:
Kapustę odsączamy, pozostawiamy, żeby okapała i kroimy na mniejsze kawałki. Zalewamy 
wodą, dodajemy kminku i dusimy na półmiękko. Przyrumieniamy na kolor brązowy 
pokrojoną w kostki cebulę na rozgrzanym oleju. Dodajemy do kapusty. Obieramy ziemniaka 
i przecieramy go na tarce o małych otworach, dodajemy mąkę i mieszamy. Tak przygotowaną 
mieszaniną zagęszczamy kapustę i wszystko dusimy jeszcze przez chwilę. Na koniec dodajemy 
ocet, cukier i sól do smaku.



ZUPA PIECZARKOWO-ZIEMNIACZANA
Składniki:
8 mniejszych pieczarek, 2 łyżki masła, 2 łyżki mąki, 1 kostka rosołowa, 2 większe ziemniaki, 1 serek 
topiony, szczypta koperku, majeranku, kminku, soli i pieprzu 

Sposób przygotowania:
Wyczyszczone i umyte pieczarki kroimy na plasterki i smażymy w garnku na rozgrzanym 
maśle, oprymujemy je mąką, podsmażamy i zalewamy ok. 1,5 l wody. Mieszamy do osiągnięcia 
jednolitej konsystencji, dodajemy ćwiartkę sera topionego, ziemniaki pokrojone w kostkę, 
kostkę rosołową, kminek, sól i pieprz, gotujemy tak długo, aż zmiękną ziemniaki. Przed 
podaniem doprawiamy majerankiem i odrobiną koperku.

KOPYTKA
Składniki:
350 g ziemniaków serowych, 150 g gotowanych ziemniaków pokrojonych w słupki, 250 g mąki, 
jajo, garść posiekanej natki pietruszki, sól 

Sposób przygotowania:
Gotowane oraz serowe ziemniaki przecieramy na tarce z małymi oczkami a następnie 
mieszamy z mąką i posiekaną natką pietruszki, solimy i dokładnie mieszamy do uzyskania 
jednolitego ciasta. Z tak powstałego ciasta przy pomocy łyżki formujemy kopytka i wrzucamy 
je do gotującej się, osolonej wody, Zwracamy uwagę na to, żeby nie przywierały do dna 
garnka. W zależności od wielkości gotujemy przez 5-7 minut. Po wyjęciu z wody lekko 
skrapiamy olejem.

PIECZEŃ WIEPRZOWA Z KNEDLAMI I KAPUSTĄ
Składniki:
1 kg mięsa wieprzowego na pieczeń, 2 cebule, 1 kwaśne jabłko, sól, mielony pieprz, czosnek, 
pokruszony kminek, wywar, kminek w całości, smalec, woda w razie potrzeby
Dodatki: kapusta kiszona, 1 cebula, kminek, smalec, sól, cukier, 1 łyżka mąki

Sposób przygotowania:
Mięso wieprzowe solimy, wcieramy w nie mielony pieprz, mielony lub kruszony kminek, 
rozgnieciony czosnek, a następnie wkładamy do pojemnika z pokrywką i wkładamy na dno 
lodówki i pozostawiamy tam do następnego dnia. Podpiekamy pieczeń przez krótki czas 
na rozgrzanym smalcu i wyjmujemy. Obraną cebulę kroimy w piórka, jabłko na plasterki i 
wkładamy je do garnka wielofunkcyjnego, w którym na smalcu spieniony został kminek. 
Wkładamy pieczeń, przykrywamy garnek pokrywką i wybieramy funkcję „Roast”. Pieczemy pod 
przykryciem przez ok. 1 godzinę, ewentualnie przewracamy, jeżeli zajdzie taka potrzeba. Przed 
ostatnim przewróceniem lub krótko przed planowanym zakończeniem pieczenia do garnka 
dodajemy wywar – ilość jest zależna od tego, ile będziemy potrzebować sosu do pieczeni.

Kapustę kiszoną gotujemy z odrobiną kminku i soli. Gdy kapusta jest gotowa, dosładzamy 
ją do smaku i zagęszczamy zasmażką cebulową. Zasmażkę przygotowujemy tak, że na 
rozgrzanym smalcu przyrumieniamy cebulę pokrojoną na małe kawałeczki, na koniec 
dodajemy mąkę i pozostawiamy spieniać się przez chwilę. Następnie dodajemy zasmażkę do 
ugotowanej kapusty i wszystko mieszamy. Można dosłodzić do smaku. Pieczeń podajemy z 
kapustą i knedlem ziemniaczanym lub z kopytkami.



SMAŻONY ŁOSOŚ ZAPIEKANY W PARMEZANIE (PORCJA DLA 4 OSÓB)
Składniki:
4 świeże filety z łososia, 2 kromki chleba (najlepiej jedno lub dwudniowego), 2 ząbki czosnku, 50 g 
parmezanu, 1 łyżeczka świeżej bazylii, 1 łyżeczka posiekanej natki pietruszki, sól i świeżo zmielony 
pieprz.

Sposób przygotowania:
Do pojemnika robota kuchennego lub maszynki do mielenia włóż chleb, czosnek, parmezan i 
przyprawy. Zmiel wszystko do uzyskania konsystencji drobnej panierki. Filety z łososia rozłóż 
na ruszcie skórą do dołu i polej je oliwą z oliwek. Filety w zależności od rozmiarów grillujemy 
przez 5-7 minut. Zdejmujemy pokrywkę i pokrywamy wierzch filetów przygotowaną 
wcześniej panierką i doprawiamy do smaku. Pieczemy przez kolejne 5 minut, do momentu, aż 
górna strona ryby się upiecze na złoto.

GRILLOWANY PSTRĄG Z BOCZKIEM I ZIOŁAMI
Składniki:
4 pstrągi (po 300-400 g), 12 podłużnych płatów boczku angielskiego, sok z cytryny, garnek drobno 
posiekanych ziół (natka pietruszki, szczypiorek, mięta, tymianek i majeranek), grubo mielony 
pieprz i sól

Sposób przygotowania:
Wypatroszone pstrągi myjemy, suszymy, solimy i posypujemy pieprzem wewnątrz i od 
zewnątrz. Wnętrze ryby wypełniamy posiekanymi ziołami. Nacinamy kilkakrotnie każdą z 
ryb po obu stronach. Nafaszerowane pstrągi owijamy w słoninę, którą spinamy wykałaczką. 
Tak przygotowane ryby kładziemy na dno garnka i grillujemy przez około 7-9 minut z każdej 
strony. Gorące ryby można skropić sokiem z cytryny i od razu podawać.

ZIEMNIAKI PO CAJUNSKU (PORCJA DLA 4 OSÓB)
Składniki:
800 g dobrze umytych ziemniaków pokrojonych w słupki, 3 miarki oliwy z oliwek, 1 ząbek czosnku 
(rozgnieciony), 1 łyżeczka przyprawy cajunskiej, 2 łyżeczki mąki, sól, świeżo mielony pieprz

Sposób przygotowania:
Ziemniaki kroimy w grube słupki (frytki) o szerokości 15-20 mm. Płuczemy je dwukrotnie, 
aby usunąć z nich jak najwięcej skrobi. Następnie całkowicie zalewamy ziemniaki wodą.  Gdy 
jesteśmy przygotowani do kolejnych kroków w przygotowaniu potrawy, zlewamy z nich wodę 
i osuszamy. Następnie podlewamy ziemniaki dwoma łyżeczkami oliwy z oliwek i dodajemy 
rozgnieciony czosnek. Mieszamy mąkę z przyprawą cajunską i panierujemy ziemniaki w tak 
przygotowanej mieszaninie. Wkładamy ziemniaki do pojemnika garnka wielofunkcyjnego i 
zalewamy oliwą z oliwek. Zapiekamy przez 35 do 40 minut do momentu, kiedy ich skórka staje 
się chrupiąca w kolorze złotym.



ZAPIEKANE ZIEMNIAKI DAUPHINOISE (PORCJA DLA 4 OSÓB)
Składniki:
500 g ziemniaków sałatkowych, 1 ząbek czosnku (rozgnieciony), 150 ml mleka pełnotłustego 
zmieszanego z 130 ml śmietany tłustej, szczypta świeżo startej gałki muszkatołowej, 25 g masła, 
sól, świeżo mielony pieprz, 50 g świeżo startego parmezanu.

Sposób przygotowania:
Obieramy ziemniaki i kroimy na bardzo cienkie plasterki. Plasterki zalewamy wodą, aby usunąć 
z niej skrobię. Połowę ziemniaków kładziemy na dno pojemnika tak, aby płatki częściowo się 
pokrywały. Wlewamy na ziemniaki połowę mieszaniny mleka ze śmietaną. Dodajemy soli, 
pieprzu i czosnku. Resztę ziemniaków wykładamy na poprzednią warstwę mleka, wszystko 
zalewamy pozostałym mlekiem ze śmietaną. Podajemy przyprawy oraz parmezan. Masło 
kroimy w kostkę, kładziemy na ziemniakach i posypujemy gałką muszkatołową. Zapiekamy 
przez około 50 minut do momentu, aż ziemniaki zmiękną, a powierzchnia przyrumieni się na 
złoto.

KOTLETY ZAPIEKANE Z JABŁKAMI
Składniki:
Kotlety wieprzowe, sól, pieprz, przyprawa do grillowania, olej, jabłka, twardy ser w plasterkach, 
mielona papryka

Sposób przygotowania:
Rozklepujemy kotlety, solimy, posypujemy pieprzem i przyprawą do grillowania. Podpiekamy 
po obu stronach przez krótki okres na rozgrzanym oleju. Na każdej porcji kładziemy plasterek 
jabłka i przykrywamy płatkiem twardego sera. Posypujemy mieloną papryką, przyprawą do 
grillowania, podlewamy wodą i zapiekamy do momentu, aż ser roztopi się.


