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Programma: SOUP (Zupa)
Porcijas: 4
Gatavošanas laiks: 1 stunda
30 minūtes

Sastāvdaļas
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2 veseli nomizoti burkāni
1 vesels nomizots sīpols
3 selerijas kāti
1 nenomizots tomāts
1 vesels nomizots kālis
2 cāļa krūtiņas
1 liellopa ceļgala kauls
1 kūpinātas cūkgaļas kauls
2 litri ūdens
Sāls

Pagatavošana

Ielej gatavošanas traukā (iekšējā katlā) ūdeni un saliek visas sastāvdaļas. Nospiež MENU
(izvēlne) taustiņu, izvēlas SOUP (zupa) funkciju. Nospiež TIME (pagatavošanas laiks) un
izvēlas 1:30, spiežot “+” vai “-“ pogas, nospiež START, lai sāktu gatavošanu. Noņem putas
divas vai trīs reizes.
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Programma: FRY (Cepšana)
Porcijas: 4
Gatavošanas laiks: 25 minūtes

Sastāvdaļas
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2 sīpoli
2 sarkanās paprikas
2 kabači
2 baklažāni
2 dabīgu tomātu biezeņa mēri (mērtrauks no multivārāmā katla komplekta)
Olīveļļa
Neliels timiāna zariņš
2 olas
Sāls

Pagatavošana

Sagriež sīpolus, papriku, kabačus un baklažānus, saliek tos gatavošanas traukā (iekšējā
katlā), pievieno eļļu, tomātus un timiāna zariņu. Pēc tam pieliek nedaudz sāls. Nospiež
MENU (izvēlne) taustiņu, izvēlas FRY (cepšana) programmu. Nospiež TIME (pagatavošanas
laiks) un izvēlas 25 minūtes, spiežot “+” vai “-“ pogas, nospiež START, lai sāktu gatavošanu.
Laiku pa laikam samaisa. Kad ir atlikusi minūte, atver vāku un iesit olas. Samaisa ar koka
karoti.
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Programma: FRY (Cepšana)
Porcijas: 4
Gatavošanas laiks: 10 minūtes

Sastāvdaļas
•
•
•
•
•

450 g kartupeļu (smalki sagrieztu)
5 olas
½ olīveļļas mēra (mērtrauks no multivārāmā katla komplekta)
450 g sīpolu, sagrieztu ļoti plānās šķēlēs
½ karotes sāls

Pagatavošana

Saber kartupeļus gatavošanas traukā (iekšējā katlā) un pievieno tiem eļļu un sīpolus.
Nospiež MENU (izvēlne) taustiņu, izvēlas FRY (cepšana) programmu. Nospiež TIME
(pagatavošanas laiks) un izvēlas 30 minūtes, spiežot “+” vai “-“ pogas, nospiež START, lai
sāktu gatavošanu. Maisa ik pēc 8 minūtēm. Pievieno sakultas olas un uzmanīgi samaisa.
Nospiež MENU (izvēlne) taustiņu, izvēlas FRY (cepšana) programmu. Nospiež TIME
(pagatavošanas laiks) un izvēlas 8 minūtes, spiežot “+” vai “-“ pogas, nospiež START.
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Tvaicēti
dārzeņi
Programma:STEAM 		
(Tvaicēšana)

Porcijas: 4
Gatavošanas laiks: 20 minūtes

Sastāvdaļas
•
•
•
•
•

500 g pākšu pupiņu
2 vidēji lieli sīpoli
2 vidēji lieli burkāni
1 vidēji liels kartupelis
Olīveļļa, sāls, pipari vai citrons izteiksmīgākai garšai

Pagatavošana

Notīra un sagriež pākšu pupiņas. Nomizo burkānus, sīpolus un kartupeli. Piepilda
gatavošanas trauku ar ūdeni tā, lai tas nepārklāj tvaicēšanas sietu. Saliek virsū dārzeņus,
kartupeļus. Nospiež MENU (izvēlne) taustiņu, izvēlas STEAM (tvaicēšana) programmu.
Nospiež TIME (pagatavošanas laiks) un izvēlas 20 minūtes, spiežot “+” vai “-“ pogas,
nospiež START, lai sāktu gatavošanu.
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Brokoļi

ar citronu mērci

Programma:STEAM

(Tvaicēšana)

		

Porcijas: 4
Gatavošanas laiks: 20 minūtes

Sastāvdaļas

• 1 vidēji liels brokolis
• Sāls

Mērce (pasniedzama uz šķīvja malas):
•
•
•
•

2 ēdamkarotes citrona sulas
5 ēdamkarotes olīveļļas
1 neliels sasmalcināts sīpols
1 tējkarote cukura vai 2 tējkarotes medus

Pagatavošana

Sagriež brokoli mazos gabalos, nogriež kātu. Piepilda tvaicēšanas sietu ar diviem ūdens
mēriem, ievieto tajā tvaicēšanas sietu, uzliek uz tā brokoli.
Nospiež MENU (izvēlne) taustiņu, izvēlas STEAM (tvaicēšana) programmu. Nospiež TIME
(pagatavošanas laiks) un izvēlas 20 minūtes, spiežot “+” vai “-“ pogas, nospiež START, lai
sāktu gatavošanu.
Lai pagatavotu mērci, salej un saber mērces sastāvdaļas bļodā un samaisa.
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Pupiņuums
sautēj
Programma: SLOW COOK

(Lēna gatavošana)

Porcijas: 4
Gatavošanas laiks: 1 stunda

Sastāvdaļas

• 400 g kaltētu pupiņu
• 1 mēra dabīgu tomātu biezeņa
(mērtrauks no multivārāmā katla
komplekta)
• 1 zaļā paprika
• 2 sīpoli
• 3 ķiploka daiviņas
• 2 kartupeļi

Pagatavošana

• 1 cūkas aste
• 1 cieta cūkgaļas desa
• 4 ūdens mēri (mērtrauks no multivārāmā
katla komplekta)
• ½ olīveļļas mērs (mērtrauks no multivārāmā
katla komplekta)
• Sāls
• Lauru lapas

Sagriež papriku strēmelēs. Nomizo kartupeļus un sagriež tos gabalos. Piepilda gatavošanas
trauku (iekšējo trauku) ar 4 ūdens mēriem (mērtrauks no multivārāmā katla komplekta).
Saliek pārējās sastāvdaļas un samaisa. Nospiež MENU (izvēlne) taustiņu, izvēlas SLOW
COOK (lēnā gatavošana) programmu. Nospiež TIME (pagatavošanas laiks) un izvēlas 1
stundu, spiežot “+” vai “-“ pogas, nospiež START, lai sāktu gatavošanu.
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Programma: SLOW COOK

(Lēna gatavošana)

Porcijas: 4
Gatavošanas laiks: 1 stunda

Sastāvdaļas
•
•
•
•

250 g lēcu
1 sīpols
1 vesels ķiploks (nenomizots)
½ dabīgu tomātu biezeņa mēra
(mērtrauks no multivārāmā katla
komplekta)
• 1 lauru lapa

• 1 kartupelis (sagriezts gabalos)
• 1 cietā desa
• ¼ olīveļļas mēra (mērtrauks no
multivārāmā katla komplekta)
• 1 tējkarote saldās paprikas pulvera
• 3 ūdens mēri (mērtrauks no multivārāmā
katla komplekta)
• Sāls

Pagatavošana

Salej un saber visas sastāvdaļas gatavošanas traukā (iekšējā traukā). Pievieno sāli, piparus
un ūdeni. Nospiež MENU (izvēlne) taustiņu, izvēlas SLOW COOK (lēnā gatavošana)
programmu. Nospiež TIME (pagatavošanas laiks) un izvēlas 1 stundu, spiežot “+” vai “-“
pogas, nospiež START, lai sāktu gatavošanu.
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Programma: SLOW COOK

(Lēna gatavošana)

Porcijas: 4
Gatavošanas laiks: 1 stunda

Sastāvdaļas
•
•
•
•
•
•
•

400 g kaltētu pupiņu
150 g kūpināta šķiņķa
1 sīpols (sagriezts šķēlēs)
2 ķiploka daiviņas (sasmalcinātas)
¼ olīveļļas mēra (mērtrauks no multivārāmā katla komplekta)
½ baltvīna mēra (mērtrauks no multivārāmā katla komplekta)
Sāls

Pagatavošana

Sasmalcina sīpolu un ķiploka daiviņas. Saber un salej visas sastāvdaļas gatavošanas traukā
(iekšējais trauks) un samaisa. Nospiež MENU (izvēlne) taustiņu, izvēlas SLOW COOK (lēnā
gatavošana) programmu. Nospiež TIME (pagatavošanas laiks) un izvēlas 1 stundu, spiežot
“+” vai “-“ pogas, nospiež START, lai sāktu gatavošanu.
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Programma: SLOW COOK

(Lēna gatavošana)

Porcijas: 4
Gatavošanas laiks: 1 stunda
30 minūtes

Sastāvdaļas

• 150 g novārītu vai konservētu
turku zirņu
• 1 muguras kauls
• 1 šķēle šķiņķa
• 100 g sālītas cūkgaļas
• 100 g liesas liellopa gaļas
• 1 cietā desa

•
•
•
•
•
•
•
•

1 cūkgaļas teftelis un liellopa teftelis (100 g)
¼ cāļa
1 selerijas lapa
2 burkāni
1 puravs
¼ ziedkāposta
1 kartupelis
Sāls

Pagatavošana

Saber gatavošanas traukā (iekšējā katlā) visas sastāvdaļas, izņemot desu un turku zirņus.
Pievieno tik daudz ūdens, lai noklātu visas sastāvdaļas. Nospiež MENU (izvēlne) taustiņu,
izvēlas SLOW COOK (lēnā gatavošana) programmu. Nospiež TIME (pagatavošanas laiks)
un izvēlas 1 stundu, spiežot “+” vai “-“ pogas, nospiež START, lai sāktu gatavošanu.
Kad ir atlikušas 15 minūtes, pievieno cieto desu un turku zirņus.
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ar kalmāriem

Rīsi

Programma: FRY (Cepšana)
un RISOTTO (Risoto)

Porcijas: 4
Gatavošanas laiks: 1 stunda

30 minūtes

Sastāvdaļas
•
•
•
•
•

200 g rīsu
125 g kalmāru
1 rīvēts sīpols
70 g zirņu
1 dabīgu tomātu biezeņa mērs
(mērtrauks no multivārāmā katla
komplekta)

Pagatavošana

• ½ olīveļļas mēra (mērtrauks no multivārāmā
katla komplekta)
• 1 lauru lapa
• 1 ķiploka daiviņa
• 1 ūdens mērs (mērtrauks no multivārāmā
katla komplekta)
• Sāls

Ielej gatavošanas traukā (iekšējā katlā) eļļu, pievieno sīpolus un ķiplokus.
Nospiež MENU (izvēlne) taustiņu, izvēlas FRY (cepšana) programmu. Nospiež TIME
(pagatavošanas laiks) un izvēlas 15 minūtes, spiežot “+” vai “-“ pogas, nospiež START, lai
sāktu gatavošanu. Maisa sīpolus eļļā aptuveni 7 minūtes. Pievieno kalmārus, lauru lapu un
tomātus. Patur FRY (cepšana) funkciju vēl 8 minūtes. Laiku pa laikam apmaisa. Pievieno
rīsus, zirņus un labi samaisa visas sastāvdaļas. Tad pievieno ūdeni. Nospiež MENU (izvēlne)
taustiņu, izvēlas RISOTTO (risoto) programmu, nospiež START, lai sāktu gatavošanu.
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ar dārzeņiem

Rīsi

Programma: FRY (Cepšana)
un RISOTTO (Risoto)

Porcijas: 4
Gatavošanas laiks: 1 stunda

30 minūtes

Sastāvdaļas
•
•
•
•
•
•

¼ sarkanās paprikas
½ zaļās paprikas
50 g sēņu
½ neliela sīpola
70 g zirņu
¾ dabīgu tomātu
biezeņa mēra (mērtrauks
no multivārāmā katla
komplekta)

Pagatavošana

• ½ olīveļļas mēra (mērtrauks no multivārāmā
katla komplekta)
• Pētersīļi
• Safrāns
• 2 garo rīsu mēri (mērtrauks no multivārāmā
katla komplekta)
• 2 ūdens mēri (mērtrauks no multivārāmā
katla komplekta)
• Sāls

Sagriež papriku un sarīvē sīpolu. Saliek gatavošanas traukā (iekšējā katlā) visas sastāvdaļas,
izņemot zirņus un rīsus. Samaisa.
Nospiež MENU (izvēlne) taustiņu, izvēlas FRY (cepšana) programmu. Nospiež TIME
(pagatavošanas laiks) un izvēlas 10 minūtes, spiežot “+” vai “-“ pogas, nospiež START, lai
sāktu gatavošanu.
Laiku pa laika apmaisa. Pievieno rīsus, ūdeni un zirņus. Nospiež MENU (izvēlne) taustiņu,
izvēlas RISOTTO (risoto) programmu, nospiež START, lai sāktu gatavošanu.
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Nūdeles

ar cūkgaļu un desiņām

Programma: FRY (Cepšana)
un PASTA (Makaroni)

Porcijas: 4
Gatavošanas laiks: 20 minūtes

Sastāvdaļas

• 150 g žāvētas cūkgaļas
• 4 desiņas (sagrieztas gabaliņos)
• 1 dabīgu tomātu biezeņa mērs
(mērtrauks no multivārāmā katla
komplekta)
• 50 g sēņu

Pagatavošana

• ½ olīveļļas mēra
• 200 g nūdeļu
• 2 ūdens mēri (mērtrauks no multivārāmā
katla komplekta)
• Sāls

Saliek gatavošanas traukā (iekšējā katlā) visas sastāvdaļas, izņemot nūdeles, un samaisa.
Nospiež MENU (izvēlne) taustiņu, izvēlas FRY (cepšana) programmu. Nospiež TIME
(pagatavošanas laiks) un izvēlas 10 minūtes, spiežot “+” vai “-“ pogas, nospiež START, lai
sāktu gatavošanu.
Laiku pa laika apmaisa. Kad pagatavošanas laiks ir iztecējis, pievieno ūdeni un nūdeles.
Nospiež MENU (izvēlne) taustiņu, izvēlas PASTA (makaroni) programmu, nospiež START,
lai sāktu gatavošanu.
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