
pain  trésors
pain  trésors 

maison





RU � � � � � � � � 2
UK � � � � � � � 18

pain  trésors
pain  trésors maison



p 15 - 16

Каши и 
варенье



p   8 - 9

Без глютена

p 4 - 7  

Полезно знать
 • Введение
 • О рецептах без глютена
 • Единицы измерения
 •  Приготовление 

дрожжевого теста

p 10 - 11

Фитнес

p 12 - 13

Традиционные 
рецепты

p 14

Паста и сладкая 
выпечка

p 15 - 16

Каши и 
варенье

p 17

Молочные 
продукты

Введение
Пожалуйста, внимательно прочитайте эти вводные страницы, т.к. 
они содержат важную информацию для успешного приготовления 
ваших блюд.

Мука: пшеничная мука классифицируется согласно количеству 
отрубей, содержащихся в ней, и золы (минерального вещества, 
которое остается после сгорания в духовке при температуре в 900°C.).
•  Белая пшеничная мука высшего сорт
•  Хлебопекарная мука: мука для выпечки хлеба, мука для выпечки 

белого хлеба, отбеленная мука, пшеничная мука
•  Мука полуцельнозерновая
•  Мука цельнозерновая

Вы не получите хорошо подошедший хлеб, используя большую 
пропорцию богатой отрубями муки. Количество необходимой воды 
также очень сильно зависит от типа муки. Обратите внимание, что 
подготовленное тесто должно быть мягким и упругим, и не прилипать 
к краям чаши.

Мука может быть подразделена на две группы: мука для выпечки 
хлеба (богатая клейковиной: например, пшеничная) и иная (из ржи, 
гречки, каштана, и т.п.), которая должна использоваться в дополнение 
к основной муке для выпечки хлеба (10 - 50 %).

Мука без глютена: Есть много видов муки без глютена. Наиболее 
известные: гречневая мука, рисовая мука, киноа, кукурузная 
мука, каштановая мука. Чтобы воссоздать упругость клейковины, 
необходимо смешивать несколько типов муки без глютена и добавить 
загустители.

Загустители: для достижения необходимой консистенции и 
имитации эластичности глютена можно добавить ксантановую смолу 
или гуаровую камедь.

Дрожжи: Один из самых важных элементов при выпечке хлеба. 
Дрожжи бывают нескольких видов: сырые дрожжи, спрессованные 
в небольшие кубики, жидкие, активные сухие и быстродействующие 
сухие дрожжи. Дрожжи можно приобрести в отделе бакалеи любого 
супермаркета. Если вы используете сырые (прессованные) дрожжи, 
то не забудьте как следует покрошить их вручную.

Быстродействующие сухие дрожжи также можно поместить в 
правый дозатор диспенсера в начале приготовления рецепта, чтобы 
избежать контакта с солью и водой и обеспечить лучший результат 
приготовления.
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Соотношение количества / веса сухих, сырых и жидких дрожжей:

Сухие дрожжи (ст.л) 1 1½ 2 2½ 3 3½ 4 4½ 5

Сухие дрожжи (в граммах) 3 4½ 6 7½ 9 10½ 12 13½ 15

Сырые дрожжи (в граммах) 9 13 18 22 25 31 36 40 45

Жидкие дрожжи (в мл) 13 20 27 33 38 47 54 60 67

Если вы используете сырые дрожжи, то умножьте на три указанный вес сухих дрожжей.

Закваска для брожения: Вы можете использовать её вместо дрожжей. Закваски рассчитаны на 
улучшение вкусовых качеств белого хлеба.

Разрыхлитель: Oн может использоваться только для приготовления фруктовых кексов и др. выпечки, но 
не для выпекания хлеба.

Жидкости: Температура воды, муки и помещения в сумме должна равняться 60°C. Следует использовать 
проточную воду (18-20°C), а в летний период более подходящей будет охлажденная вода. 

Соль: Очень важный ингредиент при выпекании хлеба, который следует использовать крайне аккуратно. 
Соль должна быть высшего сорта (предпочтительно - нерафинированная).

Сахар: Он также способствует процессу брожения и дает Вашему хлебу красивую золотую корку. Точно 
так же как и для соли, важно использовать правильное количество сахара и не допускать контакта с 
дрожжами.

Другие Ингредиенты:

Жиры: Делают хлеб мягче и вкуснее. Вы можете использовать все виды жиров: если добавляете 
сливочное масло, то порежьте его на маленькие кусочки и равномерно распределите по тесту.

Молоко и молочные продукты: Данный компонент не только влияет на консистенцию теста, но и 
придает дополнительные вкусовые оттенки. Можно использовать как свежее молоко, так и сухое 
(порошковое).

Яйца: Обогащают тесто, влияют на его цвет и мягкость структуры.

Ароматические добавки и травы: вы можете добавить любые ингредиенты при выпечке хлеба. 
Некоторые из этих ингредиентов можно поместить в левый дозатор диспенсера в начале приготовления 
рецепта, и они будут автоматически попадать в чашу в нужный момент, а не перемолоты во время замеса. 
Рекомендуем класть в дозатор только сухие ингредиенты, такие как орехи, крупы, сухофрукты или 
шоколадную стружку.  Не рекомендуем использовать влажные или липкие ингредиенты, поскольку они 
могут прилипнуть крышке диспенсера. 

Все этапы приготовления хлеба – от его «подхода» и до самого выпекания – выполнит ваша хлебопечка. 
Вам ничего не остается, кроме как подождать около часа, пока хлеб остынет, а затем наслаждаться его 
вкусом. 
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Рецепты без глютенаРецепты без глютена
Использование программ:
Для приготовления безглютеновых кексов, пирогов и хлеба используйте программы № 
1, 2 и 3. Для каждой из этих программ возможен только один вариант веса.

Безглютеновый хлеб подходит людям с глютеновой энтеропатией (целиакией), которым 
противопоказано потребление глютена, содержащегося в некоторых видах зерновых 
культур (пшеница, рожь, ячмень, овес, каштан, спельта и др.).

Важно избегать контакта безглютеновых продуктов и обычного хлеба. Тщательно вымойте 
ножи, чашу для приготовления теста и остальные кухонные приборы. Используемые 
дрожжи также не должны содержать глютен. 

Смеси для хлеба без глютена
Существуют специальные смеси для приготовления хлеба без глютена.
Эти смеси можно найти в супермаркете, специализированном магазине или интернете.

Настройка результатов
Не все смеси без глютена дают одинаковый результат.
Поэтому вам возможно понадобится попробовать рецепт несколько раз, чтобы 
получить наилучший результат.

Вы можете попробовать регулировать количество жидкости в тесте (тесто для 
кекса должно быть более жидким, чем для хлеба).

Слишком 
много 

жидкости
OK Слишком плотная 

консистенция
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Вот несколько советов и несложных правил, которые помогут приготовить безглюте-
новый хлеб с наилучшим вкусом. 

Перед приготовлением безглютенового хлеба убедитесь, что все ингредиенты также не 
содержат глютена (внимательно читайте этикетки на используемых продуктах). 

Из-за особой консистенции муки с низким содержанием глютена ее следует предвари-
тельно просеять через сито. 

Кроме того, вам придется использовать лопатку (пластмассовую или деревянную, 
чтобы не повредить покрытие чаши), так как безглютеновое тесто плохо поддается 
перемешиванию. 

Если другие ингредиенты при их добавлении прилипают к стенкам чаши, то также следует 
воспользоваться лопаткой (пластмассовой или деревянной, не повреждая покрытие 
чаши), чтобы сдвинуть их к центру. 

Безглютеновый хлеб будет иметь более плотную консистенцию и светлый цвет, а также 
не будет «подходить» так, как обычный хлеб. 

Ингредиенты, добавленные в безглютеновый хлеб, не позволят ему приобрести золо-
тистую корочку при выпекании. 

Приготовление
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Единицы измерения
Используйте двухстороннюю мерную ложку. 

1 tsp

Чайная ложка (ч.л.)

Столовая ложка (ст.л.) 

1 tbsp

Приготовление дрожжевого теста
Ингредиенты 500 гр.
Вода 190 мл
Быстродействующие сухие дрожжи (2) 1 ч.л.
Пшеничная мука  320 rp.
Соль 1 ч.л.

Поместите воду, муку и соль в чашу в указанной последовательности. Поместите ингредиенты с 
обозначением (2) в соответствующий дозатор. Остановите программу через 29 минут и оставьте на 1 час 
при 20 °С, а затем поставьте на 24 ч в холодильник с температурой 4 °С.

Совет: дрожжевое тесто может хран иться до 48 часов.

ПРОГ.
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Диспенсер с двойным дозатором 
для различных добавок
Используя двойной дозатор, вы сможете попробовать больше разных 
вкусов, при этом прибор приготовит хлеб автономно.

В левый дозатор поместите дополнительные ингредиенты (орехи, крупы, 
сухофрукты или шоколадную стружку и т.п.) чтобы они не перемололись 
во время замеса.

В правый дозатор поместите быстродействующие сухие дрожжи, чтобы 
избежать контакта с солью и водой и обеспечить лучшие результаты 
приготовления.

2.  Дозатор для дрожжей 
(только для быстродействующих 
сухих дрожжей)

1.  Дозатор для 
дополнительных 
ингредиентов
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фото: хлеб из безглютеновой смеси Valpiform

Хлеб с семенами
Ингредиенты
Вода 30°C 420 мл Мука из коричневого риса* 40 гp.

Сухие безглютеновые дрожжи (2) 2 ч.л. Безглютеновая смесь* 340 гp.

Соль 1 ч.л. Кукурузные хлопья** 15 гp.

Перемолотый в блендере киноа* 40 гp. Семена кунжута** 35 гp.

Поместите ингредиенты в чашу в указанной последовательности.

Ингредиенты, помеченные звездочкой (*), заранее смешайте и просейте через 
сито. Перемешайте и добавьте в чашу ингредиенты, помеченные (**), или 75 г 
смеси семян для хлеба (семена подсолнуха, льна, пшено, кунжут, мак). Поместите 
ингредиенты с обозначением (2) в соответствующий дозатор. 

Выберите нужную программу, установите степень поджарки корочки и нажмите 
START.

Хлеб с вялеными 
томатами
Ингредиенты

Вода 30°C 380 мл Перемолотый в бленде-
ре киноа* 40 гp.

Оливковое масло 40 мл Кукурузная мука* 40 гp.

Прованские травы 3 ч.л. Безглютеновая смесь* 340 гp.

Сухие безглютеновые дрожжи (2) 2 ч.л. Томаты выленые 100 гp.

Соль 1 ч.л.

Поместите ингредиенты в чашу в указанной последовательности. Ингредиенты, 
помеченные звездочкой (*), заранее смешайте и просейте через сито. Поместите 
ингредиенты, обозначенные (2), в соответствующий дозатор. Выберите нужную 
программу, установите степень поджарки корочки и нажмите START. Подсушите 
вяленые томаты (излишки масла впитайте салфеткой). После звукового сигнала 
добавьте в чашу ингредиенты, помеченные (**).

Бриошь
Ингредиенты Смесь Schär Смесь Valpiform
Молоко 30°C* 140 мл 200 мл

Взбитые яйца* 4 4

Соль* 1 ч.л. 1 ч.л.

Сахар* 90 гр. 90 гр.

Масло топленое* 140 гр. 140 гр.

Безглютеновая смесь 400 гр. 400 гр.

Дрожжи быстродействующие (2) 2 ч.л. 2 ч.л.

Поместите ингредиенты в чашу в указанной последовательности. Предварительно 
смешайте ингредиенты, обозначенные (*). 

Поместите ингредиенты с обозначением (2) в соответствующий дозатор.  Выберите 
нужную программу, установите степень поджарки корочки и нажмите START.
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фото: хлеб из безглютеновой смеси Valpiform

Венский хлеб с шоколадом
Ингредиенты
Молоко 30°C* 280 мл Сахар* 2 ст.л.

Взбитые яйца* 2 Растопленное масло* 55 гp.

Безглютеновые дрожжи (2) 2 ч.л. Безглютеновая смесь 420 гp.

Соль* 1 ч.л. Шоколадные кусочки (1)  100 гp.

Сахар* 7 ст.л.

Поместить продукты в чашу в указанной последовательности. Предварительно 
смешайте ингредиенты, обозначенные (*).

Поместите ингредиенты с обозначением (1) и (2) в соответствующие дозаторы. 
Выберите нужную программу, установите степень поджарки корочки и нажмите 
START.

Пирог с сыром и ветчиной
Ингредиенты
Молоко 30°C** 80 мл Confectionery Premix** 300 гp.

Взбитые яйца* 4 Дрожжи** 2 ч.л.

Оливковое масло* 100 гp. Измельченная ветчина*** 250 гp.

Соль* 1 ч.л. Порезанные оливки без косточек*** 40 гp.

Перец 1 гp. Измельченный сыр Грюер*** 110 гp.

Растопленное масло 20 гp.

Перемешайте ингредиенты (*) до появления бледного оттенка, переложите 
в чашу.

Добавьте  предварительно  просеянные  ингредиенты  (**).  Выберите 
необходимую программу, цвет корочки и нажмите на START.

После звукового сигнала добавьте ингредиенты (***).

Каштановый пирог
Ингредиенты
Молоко 30°C* 20 мл Разрыхлитель** 2 ч.л.

Взбитые яйца* 3 Топленое масло 100 гp.

Соль* 1 гp. Ваниль 1 ч.л.

Каштановая мука** 165 гp. Коричневый ром 1 ст.л.

Кукурузный крахмал** 50 гp. Сахарная пудра 165 гp.

Перемешайте ингредиенты, помеченные звездочкой (*), пока масса не станет 
однородной. Ингредиенты, помеченные (**), заранее смешайте и просейте через 
сито. Ингредиенты поместите в чашу в указанном порядке. Выберите нужную 
программу, установите степень поджарки корочки и нажмите START.

ПРОГ.

22Сл
ад

ки
й безглютеновый хлеб

ПРОГ.

33

Без
гл

ю
те

новый пирог/кекс

ПРОГ.

33

Без
гл

ю
те

новый пирог/кекс

r u
8-9

Бе
з г

лю
те

на



Домашний хлеб
Ингредиенты 500 гр. 750 гр. 1000 гр.
Вода 200 мл 270 мл 355 мл
Подсолнечное масло 1,5 ст.л. 2 ст.л. 2,5 ст.л.
Соль 1 ч.л. 1,5 ч.л. 2 ч.л.
Сахар 1,5 ч.л. 2 ч.л. 2,5 ч.л. 
Сухое молоко 0,5 ст.л. 0,5 ст.л. 1 ст.л.
Мука универсальная 170 гр. 235 гр. 310 гр.
Мука пшеничная цельнозерновая 80 гр. 110 гр. 145 гр.
Цельная ржаная мука 80 гр. 110 гр. 145 гр.
Дрожжи сухие быстродействующие (2) 0,5 ч.л. 1 ч.л. 1,5 ч.л.

Ингредиенты поместите в чашу в указанном порядке. Поместите ингредиенты 
с обозначением (2) в соответствующий дозатор. Выберите нужную программу, 
вес хлеба, установите степень поджарки корочки и нажмите START.

Цельнозерновой хлеб
Ингредиенты 500 гр. 750 гр. 1000 гр.
Вода 205 мл 270 мл 355 мл
Подсолнечное масло 1,5 ст.л. 2 ст.л. 3 ст.л.
Соль 1 ч.л. 1,5 ч.л. 2 ч.л.
Сахар 1,5 ч.л. 2 ч.л. 3 ч.л.
Мука универсальная 130 гр. 180 гр. 240 гр.
Мука пшеничная цельнозерновая 200 гр. 270 гр. 360 гр.
Дрожжи сухие быстродействующие (2) 1 ч.л. 1 ч.л. 1,5 ч.л.

Ингредиенты поместите в чашу в указанном порядке. Поместите ингредиенты с 
обозначением (2) в соответствующий дозатор. Выберите нужную программу, вес 
хлеба, установите степень поджарки корочки и нажмите START.

Льняной хлеб на закваске
Ингредиенты 500 гр. 750 гр. 1000 гр.
Вода 170 мл 255 мл 340 мл
Дрожжевое тесто (см. стр. 8) 75 гр. 115 гр. 150 гр.
Дрожжи сухие быстродействующие (2) 3/4 ч.л. 1 ч.л. 1,5 ч.л.
Мука универсальная 260 гр. 390 гр. 520 гр.
Семена белого льна 20 гр. 30 гр. 40 гр.
Семена коричневого льна 20 гр. 30 гр. 40 гр.
Соль 5 гр. 7,5 гр. 10 гр.

Ингредиенты поместите в чашу в указанном порядке. Поместите ингредиенты с 
обозначением (2) в соответствующий дозатор. Выберите нужную программу, вес 
хлеба, установите степень поджарки корочки и нажмите START.

Совет: этот хлеб отлично сочетается с блюдами с соусом, дичью и 
белым мясом. 
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Хлеб без соли
Ингредиенты 500 гр. 750 гр. 1000 гр.
Вода 200 мл 270 мл 365 мл
Мука универсальная 350 гр. 480 гр. 620 гр.
Дрожжи сухие быстродействующие (2) 0.5 ч.л. 1 ч.л. 1 ч.л.
Кунжутные семечки (1) 50 гр. 75 гр. 100 гр.

Ингредиенты поместите в чашу в указанном порядке. Поместите ингредиенты с 
обозначением (1) и (2) в соответствующий дозатор. Выберите нужную программу, 
вес хлеба, установите степень поджарки корочки и нажмите START.

Бородинский хлеб
Ингредиенты 1000 гр. 1000 гр.
Мука ржанная  350 гр. Мед  20 гр.

Мука первый сорт  150 гр. Опара 
100 гр. (50 гр. 

ржанная мука, 50 гр. 
теплая вода и 3 гр. 

дрожжей)
Сахар 75 гр. Дрожжи сухие (2) 2 ч.л.
Кориандр молотый  10 гр. Соль 1 ч.л.
Масло растительное  60 гр. Вода 310 гр.
Солод (150 гр. солодо-
вой  муки и 100 гр. кипятка)  250 гр. Семяна кориандара на 

посыпку
Экстракт кваса (квасное 
сусло)  10 гр.

Опара: за сутки до выпекания хлеба смешиваем ржаную муку, теплую воду и 
дрожжи. Через 3 часа убрать в холодильник. Добавьте в форму ингредиенты в 
указанной последовательности:вода, масло, мед, опара. Затем добавьте дрожжи, 
соль, экстракт кваса, солод, кориандр молотый, сахар, мука. Поставьте форму в 
хлебопечку. Выберите программу 8, а также желаемый цвет корочки и нажмите 
кнопку «START». После замеса теста, посыпать кориандором. По окончании 
программы выключите хлебопечку, достаньте форму и выньте из нее готовое 
изделие. 

Ржаной хлеб
Ингредиенты 500 гр. 750 гр. 1000 гр.
Вода 95 мл 140 мл  190 мл
Йогурт 60 гр. 90 гр. 230 гр.
Соль 1/2 ч.л.  1 ч.л. 1 1/2 ч.л.
Сахар 10 гр. 15 гр. 20 гр.
Подсолнечное масло 1/2 ст.л. 1 ст.л. 1 1/2 ст.л.
Солод 1 1/2 ст.л. 2 ст.л. 2 1/2 ст.л.
Мука универсальная 75 гр. 110 гр. 145 гр.
Ржаная мука 140 гр. 210 гр. 280 гр.
Какао-порошок 10 гр. 15 гр. 20 гр.
Дрожжи сухие быстродействующие 
(2) 1 ч.л. 1 1/2 ч.л. 2 ч.л.

Семена кориандра молотые 1/2 ч.л. 1/2 ч.л. 1 ч.л.

Ингредиенты поместите в чашу в указанном порядке. Поместите ингредиенты с 
обозначением (2) в соответствующий дозатор. Выберите нужную программу, вес 
хлеба, установите степень поджарки корочки и нажмите START.

По желанию: добавьте семена кориандра в дозатор до начала выпечки.
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Хлеб быстрой выпечки
Ингредиенты 500 гр. 750 гр. 1000 гр.
Вода (35°C) 210 мл 285 мл 360 мл
Подсолнечное масло 3 ч.л. 1 ст.л. 1,5 ст.л.
Соль 0,5 ч.л. 1 ч.л. 1,5 ч.л.
Сахар 2 ч.л. 3 ч.л. 1 ст.л.
Сухое молоко 1,5 ст.л. 2 ст.л. 2,5 ст.л.
Мука универсальная 325 гр. 445 гр. 565 гр.
Дрожжи сухие быстродейству-
ющие (2) 1,5 ч.л. 2,5 ч.л. 3 ч.л.

Ингредиенты поместите в чашу в указанном порядке. Поместите ингредиенты 
с обозначением (2) в соответствующий дозатор. Выберите нужную программу, 
вес хлеба, установите степень поджарки корочки и нажмите START. 

Бриошь
Ингредиенты 500 гр. 750 гр. 1000 гр.
Взбитые яйца 75 гр. 100 гр. 150 гр.
Масло топленое 165 гр. 195 гр.  245 гр. 
Соль 1 ч.л. 1 ч.л. 1,5 ч.л.
Сахар 3,5 ст.л. 4 ст.л. 5 ст.л.
Молоко (жидкое) 55 мл 60 мл 80 мл
Мука универсальная 280 гр. 365 гр. 485 гр.
Дрожжи сухие быстродействующие 
(2) 1,5 ч.л. 2 ч.л. 3 ч.л.

Ингредиенты поместите в чашу в указанном порядке. Поместите ингредиенты с 
обозначением (2) в соответствующий дозатор. Выберите нужную программу, вес 
хлеба, установите степень поджарки корочки и нажмите START.

По желанию: 1 ч. л. флердоранжевой воды.

Kулич 
Ингредиенты 500 гр. 750 гр. 1000 гр. 500 гр. 750 гр. 1000 гр.
Для кулича Молотый миндаль 

(1) 20 гр. 30 гр. 40 гр.

Яичный желток* 1 (20 гр.) 2 (40 гр.) 3 (60 гр.) Масло топленое** 60 гр. 90 гр. 120 гр.

Яйцо* 1 (60 гр.) 2 
(120 гр.)

2 
(120 гр.) Сухие дрожжи (2) 1 ½ ч.л. 2 ч.л. 3 ч.л.

Молоко*  50 мл 75 мл 100 мл Изюм (1) 30 гр. 45 гр. 60 гр.
Сахар* 40 гр. 60 гр. 80 гр. Цукаты (1) 10 гр. 15 гр. 20 гр.
Соль* ½ ч.л. ¾ ч.л. 1 ч.л. Глазурь
Шафран* ½ ч.л. ¾ ч.л. 1 ч.л. Сахарная пудра 150 гр. 175 гр. 200 гр.
Ванильный 
экстракт* ½ ч.л. ¾ ч.л. 1 ч.л. Белок 1 1 1

Темный ром* 30 мл 40 мл 60 мл Лимонный сок 1,5 ч.л. 2 ч.л. 2 ч.л.
Мука универсаль-
ная ** 250 гр. 370 гр. 495 гр.

Замочить изюм в темном роме на ночь. Прежде чем приступать к приготовлению кулича, 
откинуть изюм на дуршлаг и дать рому стечь. Ром сохранить. Взбить ингредиенты, 
обозначенные  (*), вместе с оставшимся ромом в отдельной миске. Вылить смесь в 
емкость и добавить ингредиенты, обозначенные (**), в указанном порядке. Поместите 
ингредиенты с обозначением (1) и (2) в соответствующий дозатор.Выбрать указанную 
программу, вес, степень поджарки корочки и нажать START. Готовый кулич вынуть из 
формы и охладить на решетке. 
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Сладкий хлеб
Ингредиенты 500 гр. 750 гр. 1000 гр.
Охлажденное молоко 155 мл 23 мл 310 мл
Яйца 20 гр. 30 гр. 35 гр.
Дрожжи сухие быстродей-
ствующие (2) 2/3 ч.л. 1 ч.л. 11/3 ч.л.

Мука универсальная 275 гр. 410 гр. 550 гр.
Клейковина (глютен) 3 гр. 5 гр. 7 гр.
Сахар 20 гр. 30 гр. 40 гр.
Соль 35 гр. 55 гр. 75 гр.
Масло сливочное 35 гр. 55 гр. 75 гр.

Ингредиенты поместите в чашу в указанном порядке. Поместите 
ингредиенты с обозначением (2) в соответствующий дозатор. 
Выберите нужную программу, вес хлеба, установите степень 
поджарки корочки и нажмите START.

Хлеб с медом и 
миндалем
Ингредиенты 500 гр. 750 гр. 1000 гр.
Вода 140 мл 210 мл 280 мл
Мед 70 гр. 100 гр. 135 гр.
Дрожжи сухие быстро-
действующие (2) ½ ч.л. ¾ ч.л. 1 ч.л.

Мука универсальная 225 гр. 340 гр. 450 гр.
Соль ¾ ч.л. 1 ч.л. ½ ст.л.
Миндаль измельченный 
и обжаренный (1) 70 гр. 90 гр. 90 гр.

Ингредиенты поместите в чашу в указанном порядке. Поместите 
ингредиенты с обозначением (1) и (2) в соответствующий дозатор. 
Выберите нужную программу, вес хлеба, установите степень 
поджарки корочки и нажмите START.
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Тесто для пиццы
Ингредиенты 500 гр. 750 гр. 1000 гр.
Вода 160 мл 240 мл 320 мл
Масло оливковое 1 ст.л. 1,5 ст.л. 2 ст.л.
Соль 0,5 ч.л. 1 ч.л. 1,5 ч.л.
Мука универсальная 320 гр. 480 гр. 640 гр.
Дрожжи сухие быстродейству-
ющие (2) 0,5 ч.л. 1 ч.л. 1,5 ч.л.

Ингредиенты поместите в чашу в указанном порядке. Поместите ингредиенты 
с обозначением (2) в соответствующий дозатор. Выберите нужную программу, 
вес хлеба, установите степень поджарки корочки и нажмите START.

Паста
Ингредиенты Выход блюда

500 гр. 750 гр. 1000 гр.
Вода 45 мл 50 мл 70 мл
Взбитые яйца 150 гр. 200 гр. 275 гр.
Соль 1 щепотка 0,5 ч.л. 1 ч.л.
Мука пшеничная 375 гр. 500 гр. 670 гр.

Ингредиенты поместите в чашу в указанном порядке. Выберите нужную программу 
и нажмите START.

Миндальный кекс
Ингредиенты
Взбитые яйца* 200 гр. Ром темный 3 ст.л.
Сахар* 190 гр. Миндальная пудра 60 гр.

Соль* 1 щепотка Мука пшеничная 
непросеянная 210 гр.

Масло сливочное 
топленое 145 гр. Разрыхлитель 3 ч.л.

Перемешайте вместе все ингредиенты (*) до однородной массы. Выложите все 
ингредиенты в чашу в указанном порядке. Выберите нужную программу, вес, 
установите степень поджарки корочки и нажмите START.
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Овсяная каша
Ингредиенты Выход блюда

650 гр.
Молоко 600 мл
Овсяные хлопья 100 гр.
Соль или сахар 1 ч.л.

Ингредиенты поместите в чашу в указанном порядке. Выберите указанную 
программу. Увеличьте время программы до 15 минут, нажав кнопку +, и нажмите 
START.

Совет: Если вы предпочитаете более густую кашу, то увеличьте время 
приготовления на 5 минут. Для более насыщенного вкуса в самом 
конце приготовления можно добавить мед, корицу, нарезанную курагу 
и очищенный фундук. 

Манная каша
Ингредиенты Выход блюда

350 гр.
Молоко 350 мл
Манная крупа 50 гр.
Соль и сахар 1 ч.л.

Ингредиенты поместите в чашу в указанном порядке. Выберите указанную программу. 
Увеличьте время программы до 10 минут, нажав кнопку +, и нажмите START.

Рисовая каша
Ингредиенты Выход блюда

500 гр.
Рис 200 гр.
Вода 400 мл
Соль 1/2 ч.л.

Ингредиенты поместите в чашу в указанном порядке. Выберите указанную 
программу. Увеличьте время программы до 30 минут, нажав кнопку +, и нажмите 
START.

Совет: Можно использовать пшено вместо риса.
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Гречневая каша 
(крупа)
Ингредиенты Выход блюда

540 гр.
Вода 450 мл
Гречка 200 гр.
Соль 1/2 ч.л.

Ингредиенты поместите в чашу в указанном порядке. 
Выберите указанную программу. Увеличьте время программы 
до 30 минут, нажав кнопку +, и нажмите START.

Совет: При подаче добавьте в кашу кусочек сливоч-
ного масла и перемешайте, пока масло не растает. 

Варенье
Ингредиенты
Клубника, персик, ревень или 
абрикос (на выбор) 580 гр.

Сахар 360 гр.
Сок лимона 1
Пектин 15 гр.

Нарежьте фрукты. Ингредиенты поместите в чашу в указанном 
порядке и нажмите START.
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Йогурт
Ингредиенты Выход блюда

850 мл
Молоко цельное 750 мл
Йогурт 125 гр.

Влейте ингредиенты в емкость для йогурта, перемешайте до однородности. 
Поместите емкость с крышкой в чашу, предварительно вынув из нее ножи. 
Выберите указанную программу. Увеличьте время программы до 9 часов, нажав 
кнопку +, и нажмите START.

Совет: Пропустите йогурт через фильтр для получения более нежной 
текстуры. Для плотной консистенции увеличьте время программы до 
12 часов. Храните йогурт в холодильнике под специальной крышкой. 
Максимальный срок хранения – 7 суток.

Питьевой йогурт
Ингредиенты Выход блюда

1 л
Молоко обезжиренное 900 мл
Йогурт 125 гр.
Сахар 3 ст.л.

Вылейте ингредиенты в емкость для йогурта, перемешайте до однородности. 
Поместите емкость с крышкой в чашу, предварительно вынув из нее ножи. 
Выберите указанную программу. Увеличьте время программы до 12 часов, нажав 
кнопку +, и нажмите START.

Совет: Максимальный срок хранения – 7 суток.

Творог
Ингредиенты Выход блюда

550 гр.
Кефир 1.5 л
Чеснок 45 мл
Укроп 1 (125 гр.)
Соль 1 щепотка

Перемешайте все ингредиенты и вылейте в чашу. Выберите указанную программу. 
Увеличьте время программы до 3 часов, нажав кнопку +, и нажмите START. По 
завершении программы сцеживайте творог в течение 1-2 минут.

Совет: Добавьте порубленный свежий чеснок. Для лучшего вкуса 
используйте только самые свежие ингредиенты. Творог храните в 
закрытой емкости в холодильнике максимум 3 дня.
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Вступ
Будь ласка, уважно прочитайте ці вступні сторінки, 
тому що вони містять важливу інформацію для успішного 
приготування ваших страв.

Борошно: пшеничне борошно класифікується згідно з кількістю висівок, 
що містяться в ньому, і золи (мінеральної речовини, яка залишається після 
згоряння в духовці при температурі 900°C.)
•  Біле борошно для приготування випічки: борошно вищого ґатунку (T45)
•  Борошно для приготування хліба: спеціальне борошно для випічки хліба, 

борошно для випічки білого хліба, біле борошно, пшеничне борошно 
(T55)

• Напівнепросіяне борошно (T80)
• Непросіяне борошно (T110, T150).

(Для довідки: Житнє борошно класифікується на: T70, T130 і T170). В основі 
підгрупи лежить насиченість вмісту висівками, волокнами, вітамінами, 
корисними речовинами та мікроелементами).

Якщо Ви використовуєте велику кількість борошна, багатого на висівки, то 
Ваш хліб високо не підніметься. Кількість води, необхідної для приготування 
хліба, також залежить від типу борошна. Зверніть увагу, що підготовлене 
тісто має бути м'яким і пухким, і не повинно прилипати до країв чаші.

Борошно можна розділити на дві групи: борошно для випічки хліба 
(багате клейковиною: наприклад, пшеничне) та інше (з жита, гречки, 
каштана, і т.п.), яке слід використовувати разом з основним борошном для 
випічки хліба (10 - 50%).

Борошно без глютену: існує багато видів борошна, які не містять у своєму 
складі глютен. Найбільш відомими є борошно гречане , рисове, кіноа, 
кукурудзяне, каштанове і сорго. Щоб відтворити пухкість клейковини, 
необхідно змішати декілька видів борошна без глютену і додати загусники.

Загусники: для отримання правильної консистенції і для відтворення 
еластичності глютену, Ви також можете додати до ваших страв ксантанову 
камідь (харчова добавка Е415) і/або гуарову камідь (Е412).

Хлібопекарські дріжджі: це один з найважливіших компонентів для 
приготування хліба. Вони бувають різних видів: сирі дріжджі у формі 
маленьких кубиків, активні сухі дріжджі, які повинні повторно гідратуватись 
(насичитися вологою), сухі дріжджі або рідкі дріжджі. Ви можете придбати 
дріжджі в будь-якому супермаркеті (у відділі випічки або свіжих продуктів).

Миттєві сухі дріжджі також можна помістити в правий дозатор на початку 
приготування рецепту, щоб уникнути контакту із сіллю та водою, а також 
забезпечити ще кращі результати.

p 23 - 24

Без глютену

p 19 - 22

Варто знати
• Вступ

• Рецепти без глютену
• Одиниці виміру

• Приготування дріжджового тіста

p 25 - 26

Фітнес

p 27 - 28
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p 29

Паста і солодка 
випічка

p 30 - 31

Каші і 
конфітюри

p 32

Молочні 
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Якщо Ви використовуєте сирі дріжджі, не забудьте покришити їх вручну так, щоб вони легко розпадалися.

Еквівалентність кількості/ваги між сухими дріжджами, сирими дріжджами і рідкими дріжджами:

Сухі дріжджі (в чайних ложках) 1 1½ 2 2½ 3 3½ 4 4½ 5

Сухі дріжджі (в грамах) 3 4½ 6 7½ 9 10½ 12 13½ 15

Сирі дріжджі (в грамах) 9 13 18 22 25 31 36 40 45

Рідкі дріжджі (в мл) 13 20 27 33 38 47 54 60 67

Якщо Ви використовуєте сирі дріжджі, помножте вказану кількість сухих дріжджів на три (щодо ваги).

Закваска для бродіння: Ви можете  використовувати її замість дріжджів. Закваски розраховані на 
поліпшення смакових якостей білого хліба. Це природні зневоднені дріжджі, які Ви можете знайти в 
продовольчих магазинах (2 столові ложки на 500 г борошна).

Розпушувач: Він може використовуватися тільки для приготування фруктових кексів та іншої випічки, 
але не для випікання хліба.

Рідина: Сумарна температура води, борошна та приміщення, в якому готується хліб, повинна бути 60°C. 
Таким чином, використовуйте воду з-під крана температурою (18-20°C), крім літньої пори року , коли 
краще брати охолоджену воду.

Сіль: Це дуже важливий інгредієнт для приготування хліба і повинен використовуватися дуже обережно. 
Пам’ятайте, завжди використовуйте сіль хорошої якості (переважно нерафіновану).

Цукор: Він також сприяє процесу бродіння і надасть Вашому хлібу красиву золоту скоринку. Тут, так само 
як і для солі, важливо взяти правильну кількість цукру і не допускати його контакту з дріжджами.

Інші інгредієнти:

Жир: даний компонент робить Ваш хліб м'якшим і смачнішим. Ви можете використовувати всі види жирів. 
Якщо Ви використовуєте масло, поріжте його на маленькі шматочки та рівномірно розподіліть його в тісті.

Молоко і молочні продукти: Вони змінюють смак і консистенцію Вашого хліба, сприяючи емульсійному 
ефекту. Ви можете використовувати свіжі молочні продукти або додати сухе молоко.

Яйця: Вони збагачують тісто, насичують хліб кольором і сприяють утворенню м'якої текстури тіста.

Ароматизатори і трави: ви можете додати будь-які інгредієнти хліба. Деякі з цих інгредієнтів можна 
помістити в лівий дозатор на початку приготування рецепту. Вони автоматично потраплятимуть у чашу в 
потрібний момент, тому вони не будуть перемелені під час замішування.
Рекомендуємо класти в дозатор тільки сухі інгредієнти, такі як горіхи, крупи, сухофрукти або шоколадну 
стружку. 
Не рекомендується класти в дозатор вологі або липкі інгредієнти, оскільки вони можуть прилипнути до люка. 

Ваша хлібопічка виконає всі стадії випікання, від підготовки тіста до самої випічки. Вам лише варто зачекати, 
поки хліб охолоне (приблизно годину) і потім повною мірою насолодитися смаком свіжоспеченого хліба!

uk
18-19

Ва
рт

о 
зн

ат
и



Рецепти без глютенуРецепти без глютену
Використання програм:
Програми 1, 2 і 3 повинні використовуватись для приготування хліба або випічки без 
глютену. Для кожної з програм доступний тільки один варіант ваги.

Хліб і випічка без глютену підходять для людей, у яких є алергічна реакція на глютен, який 
міститься в деяких зернових культурах (пшениці, ячмені, житі, вівсі, і т.д.).

Важливо уникати змішування продуктів, необхідних для приготування безглютенових 
виробів та продуктів - для приготування звичайного хліба, для цього переконайтеся в 
тому, що чаша та ножі для приготування хліба ретельно вимиті. Переконайтеся також у 
тому, що дріжджі, які ви використовуєте, не містять глютен.

Готові суміші для випікання хліба без глютену
Існують спеціальні суміші для приготування хліба без глютену, найрозповсюдженіші з 
них - це суміші під торговими марками Schar чи Valpiform.
Ці суміші можна знайти в супермаркетах та/або в спеціалізованих магазинах. Вони також 
доступні в Інтернеті.

Регулювання результатів
Не всі готові суміші без глютену дають однакові результати:
Тому Вам, можливо, доведеться приготувати хліб декілька разів, перш ніж Ви 
отримаєте бажаний результат.

Ви повинні регулювати кількість рідини в залежності від консистенції тіста. Воно 
має бути відносно пухким, але не рідким. Проте суміш для пирога повинна бути 
більш рідкою.

Надто рідке Те що треба Надто сухе
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Приготування
Ось декілька порад і простих правил для приготування хліба без глютену.

Перш ніж готувати за рецептом безглютеновий хліб, переконайтеся, що самі інгредієнти не містять 
глютену (див. надписи на упаковках).

Для приготування хліба без глютену, варто просіяти борошно через сито.

Крім того тісто без вмісту глютену погано перемішується, тому Вам, можливо, доведеться 
допомогти хлібопічці перемішати тісто за допомогою дерев'яної чи пластикової лопатки 
(щоб не пошкодити покриття чаші).

Якщо інгрідієнти, які Ви додали, під час приготування починають прилипати до стінок 
чаші, перемістіть їх лопаткою до центра чаші, ближче до ножа. Безглютеновий хліб буде 
мати щільнішу консистенцію і більш блідий колір, ніж звичайний хліб. Безглютеновий хліб 
не піднімається так, як традиційний хліб, і часто залишається пласким зверху.

Характер інгредієнтів, які використовуються для приготування рецептів без глютену, 
не дозволяє отримати підсмажену скоринку. Зверху хліб буде частково білого кольору.
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2.  Дозатор для дріжджів  
(тільки для швидкодіючих 
сухих дріжджів)

1.   Дозатор для 
додаткових інгредієнтів

Диспенсер з подвійним 
дозатором для різних добавок
Використовуючи подвійний дозатор, Ви зможете спробувати більше 
різних смаків, при цьому прилад приготує хліб автономно.

В лівий дозатор помістіть додаткові інгредієнти (горіхи, крупи, сухофрукти 
або шоколадну стружку і т.п.), щоб вони не перемололись під час замісу.

У правий дозатор помістіть швидкодіючі сухі дріжджі, щоб уникнути 
контакту з сіллю і водою і забезпечити кращі результати приготування.

Використовуйте двосторонню ложку, призначену 
для вимірювання в ч.л. або ст.л.

Одиниці виміру

1 tsp

Чайна ложка (ч.л.) 

Столова ложка (ст.л.) 

1 tbsp

Інгредієнти 500 г

Вода 190 мл

Сухі пекарські дріжджі (2) 1 ч.л.

Борошно T55 320 г

Сіль 1 ч.л.

Помістіть інгредієнти в чашу в наведеній послідовності.
Помістіть інгредієнти з позначенням (2) у відповідний дозатор.
Зупиніть програму через 29 хвилин і залиште на 1 годину при 20°С, а потім поставте на 
24 години в холодильник із температурою 4°С.

Приготування дріжджового тіста 
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Порада з подачі на стіл: дріжджове тісто може зберігатися до 48 годин. 
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Хліб з в'яленими помідорами
Інгредієнти

Вода 30°C 380 мл Перемелена в блендері 
кіноа* 40 г

Оливкова олія 40 мл Кукурудзяне борошно* 40 г

Прованські трави 3 ч.л Безглютенова суміш* 340 г
Сухі пекарські дріжджі без 
глютену (2) 2 ч.л В'ялені помідори** 100 г

Сіль 1 ч.л

Помістіть інгредієнти в чашу в наведеній послідовності. 
Змішайте разом і просійте всі інгредієнти, позначені (*).
Злийте рідину зі смажених помідорів (видаліть надлишки олії поглинаючим папером) 
і помістіть їх у чашу з іншими інгредієнтами. Помістіть інгредієнти з позначенням (2) 
у відповідний дозатор.
Виберіть рівень підсмажування, а потім натисніть кнопку ПУСК. 

Хліб з насінням
Інгредієнти
Вода 30°C 420 мл Борошно з вівса* 40 г
Сухі пекарські дріжджі без 
глютену (2) 2 ч.л Безглютенова суміш* 340 г

Сіль 1 ч.л Вівсяні пластівці** 15 г
Перемелена в блендері 
кіноа* 40 г Насіння кунжуту** 35 г

Помістіть інгредієнти в чашу в наведеній послідовності. Змішайте разом і просійте всі 
інгредієнти, позначені (*). Додайте, а потім змішайте інгредієнти з позначенням (**) 
або 75 г суміші насіння для хліба (соняшнику, насіння льону, проса, кунжуту, маку). 
Помістіть інгредієнти з позначенням (2) у відповідний дозатор. 
Виберіть зазначену програму, ступінь підрум'янювання й натисніть ПУСК.

Бріош
Інгредієнти Готова суміш Schär Готова суміш 

Valpiform
Молоко 30°C* 140 мл 200 мл
Збиті яйця* 4 4
Сухі пекарські дріжджі без глютену (2) 2 ч.л 2 ч.л

Сіль* 1 ч.л 1 ч.л

Цукор* 90 г 90 г
Розтоплене масло* 140 г 140 г
Безглютенова суміш 400 г 400 г

Помістіть інгредієнти в чашу в наведеній послідовності.
Змішайте разом і додайте інгредієнти, позначені (*). 
Помістіть інгредієнти з позначенням (2) у відповідний дозатор. 
Виберіть зазначену програму, ступінь підрум'янювання й натисніть ПУСК.

Фото зроблено з Готова суміш Valpiform
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Пиріг з сиром і шинкою
Інгредієнти

Молоко 30°C* 80 мл Кондитерська суміш без 
клейковини** 300 г

Збиті яйця* 4 Розпушувач** 2 ч.л

Оливкова олія* 100 г Шинка нарізана 
кубиками*** 250 г

Сіль* 1 ч.л Нарізані оливки без 
кісточок 40 г

Перець 1 г Натертий Емменталь*** 110 г

Розтоплене масло 20 г

Збивайте разом всі інгредієнти до тих пір, поки вони не перетворяться на однорідну 
масу (*). Викладіть всі інгредієнти в чашу у вказаному вище порядку. Потім додайте і 
змішайте інгредієнти з символом (**), попередньо просіявши їх. Виберіть необхідну 
програму, колір скоринки і натисніть ПУСК. Після звукового сигналу, додайте 
інгредієнти з символом (***).

Каштановий пиріг
Інгредієнти
Молоко 30°С* 20 мл Розпушувач** 2 ч.л
Збиті яйця* 3 Розтоплене масло 100 г
Сіль* 1 г Ваніль 1 ч.л

Каштанове борошно** 165 г Коричневий ром 1 ст.л.

Кукурудзяний крохмаль** 50 г Цукрова пудра 165 г

Збивайте разом всі інгредієнти до тих пір, поки вони не перетворяться на однорідну 
масу (*). Потім додайте і змішайте інгредієнти з символом (**), попередньо просіявши 
їх. Виберіть необхідну програму, колір скоринки і натисніть ПУСК. Після звукового 
сигналу, додайте інгредієнти з символом (***).

Віденський м'ятний шоколадний хліб
Інгредієнти
Молоко 30°C* 280 мл Цукор* 7 ст.л.
Збиті яйця* 2 Розтоплене масло* 55 г
Сухі пекарські дріжджі 
без глютену (2) 2 ч.л Безглютенова суміш 420 г

Сіль* 1 ч.л Шоколадні шматочки (1) 100 г

Помістіть інгредієнти в чашу в наведеній послідовності. Змішайте разом і 
додайте інгредієнти, позначені (*). 
Помістіть інгредієнти з позначенням (1) і (2) у відповідні дозатори. 
Виберіть зазначену програму, ступінь підрум'янювання й натисніть ПУСК.
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Домашній хліб
Інгредієнти 500 r 750 r 1000 r
Вода 200 мл 270 мл 355 мл
Соняшникова олія 1,5 с.л. 2 с.л. 2,5 с.л.
Сіль 1 ч.л. 1,5 ч.л. 2 ч.л.

Цукор 1,5 ч.л. 2 ч.л. 2,5 ч.л.

Сухе молоко 0,5 с.л. 0,5 с.л. 1 с.л.
Борошно для хліба 170 г 235 г 310 г
Цільне пшеничне борошно 80 г 110 г 145 г
Цільне житнє борошно 80 г 110 г 145 г
Сухі дріжджі (2) 0,5 ч.л. 1 ч.л. 1,5 ч.л.

Помістіть інгредієнти в чашу в наведеній послідовності. Помістіть інгредієнти 
з позначенням (2) у відповідний дозатор. Обрати зазначену програму, вагу хліба, 
рівень рум’яності, і натиснути ПУСК. 

Хліб з льоном на заквасці
Інгредієнти 500 r 750 r 1000 r
Вода 170 мл 255 мл 340 мл
Дріжджове тісто (див. на стор. 22) 75 г 115 г 150 г
Сухі дріжджі (2) 3/4 ч.л. 1 ч.л. 1,5 ч.л.

Борошно для хліба 260 г 390 г 520 г

Коричневий льон 20 r 30 r 40 r
Сіль 5 г 7,5 г 10 г

Помістіть інгредієнти в чашу в наведеній послідовності. Помістіть інгредієнти  
з позначенням (2) у відповідний дозатор. Виберіть зазначену програму, вагу хліба, 
рівень рум’яності і натисніть ПУСК. 

Порада з подачі на стіл: цей хліб відмінно поєднується зі стравами із соусом, 
дичиною і білим м'ясом.

Цільнозерновий хліб
Інгредієнти 500 r 750 r 1000 r
Вода 205 мл 270 мл 355 мл
Соняшникова олія 1,5 с.л. 2 с.л. 3 с.л.
Сіль 1 ч.л. 1,5 ч.л. 2 ч.л.

Цукор 1,5 ч.л. 2 ч.л. 3 ч.л.

Борошно для хліба 130 г 180 г 240 г
Непросіяне борошно 200 г 270 г 360 г
Сухі дріжджі (2) 1 ч.л. 1 ч.л. 1,5 ч.л.

Помістіть інгредієнти в чашу в наведеній послідовності. Помістіть інгредієнти 
з позначенням (2) у відповідний дозатор. Виберіть зазначену програму, вагу хліба, 
рівень рум’яності і натисніть ПУСК. 
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Морквяний хліб
Інгредієнти 500 r 750 r 1000 r
Вода 120 мл 180 мл 240 мл
Морквяний сік 60 г 90г 120 г
Сухі дріжджі 1 ч.л 1,5 ч.л 2 ч.л

Борошно для хліба 300 455 г 600 г

Глютен 3 г 4,5 г 6 г
Сіль 6 г 9 г 12 г
Натерта морква** 60 г 80 г 80 г

Викладіть всі інгредієнти в чашу у вказаному вище порядку. Виберіть необхідну 
програму, вагу хліба, колір скоринки і натисніть ПУСК. Після звукового сигналу, 
додайте інгредієнти з символом (**). 

З чим подавати: цей хліб ідеально смакуватиме з Крудіте або з м'ясом по-
бургундськи .

Бородинський хліб
Інгредієнти 1000 r
Борошно житнє 350 г Мед 20 г

Борошно першого ґатунку 150 г Опара
100 г ( 50 г житнє 

борошно, 50 г теплої 
води та 3 г дріжджів)

Цукор 75 г Дріжджі сухі (2) 2 ч. л.
Коріандр мелений 10 г Сіль 1 ч. л.
Рослинна олія 60 г Вода 310 г
Солод (150 г солодового  
борошна й 100 г окропу) 250 г Насіння коріандру для посипання

Екстракт квасу (квасне 
сусло) 10 г

Опара: за добу до випікання хлібу змішуємо житнє борошно, теплу воду й дріжджі. 
За 3 години прибрати до холодильника. Додайте до форми інгредієнти в зазначеній 
послідовності: вода, масло, мед, опара. Потім додайте дріжджі, сіль, екстракт квасу, 
солод, коріандр мелений, цукор, борошно. Покладіть форму до хлібопічки. Оберіть 
програму 13, а також бажаний колір скоринки і натисніть кнопку «Пуск». Після 
замішування тіста посипати коріандром. Після завершення програми вимкніть 
хлібопічку, дістаньте форму й вийміть з неї готовий хліб.

Хліб без солі
Інгредієнти 500 r 750 r 1000 r
Вода 200 мл 270 мл 400 мл
Борошно для хліба 350 г 480 г 700 г
Сухі дріжджі (2) 0.5 ч.л 1 ч.л. 1 ч.л

Кунжутне насіння (1) 50 г 75 г 100 г

Помістіть інгредієнти в чашу в наведеній послідовності. Помістіть інгредієнти з 
позначенням (1) і (2) у відповідні дозатори. Виберіть зазначену програму, вагу хліба, 
рівень рум’яності і натисніть ПУСК. 
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Хліб швидкого приготування
Інгредієнти 500 r 750 r 1000 r
Тепла вода 35 град. С 210 мл 285 мл 360 мл
Соняшникова олія 3 ч.л. 1 с.л. 1,5 с.л.
Сіль 0,5 ч.л. 1 ч.л. 1,5 ч.л.

Цукор 2 ч.л. 3 ч.л. 1 с.л.

Сухе молоко 1,5 с.л. 2 с.л. 2,5 с.л.
Борошно для хліба 325 г 445 г 565 г
Сухі дріжджі (2) 1,5 ч.л. 2,5 ч.л. 3 ч.л.

Помістіть інгредієнти в чашу в наведеній послідовності. Помістіть інгредієнти  
з позначенням (2) у відповідний дозатор. Виберіть зазначену програму, вагу хліба, 
рівень рум’яності і натисніть ПУСК. 

Паска 
Інгредієнти 500 г 750 г 1000 г

Тісто Молотий 
мигдаль** 20 г 30 г 40 г

Жовток яйця* 1 (20 г) 2 (40 г) 3 (60 г) Розтоплене 
масло** 60 г 90 г 120 г

Яйце* 1 (60 г) 2 (120 г) 2 (120 г) Сухі дріжджі**(2) 1 ½ ч.л. 2 ч.л. 3 ч.л.

Молоко* 50 мл 75 мл 100 мл Ізюм (1) 30 г 45 г 60 г

Цукор* 40 г 60 г 80 г Цукати (1) 10 г 15 г 20 г

Сіль* ½ ч.л. ¾ ч.л. 1 ч.л. Глазур
Шафран* ½ ч.л. ¾ ч.л. 1 ч.л. Цукрова пудра 150 г 175 г 200 г

Ванільний екстракт* ½ ч.л. ¾ ч.л. 1 ч.л. Білок яйця 1 1 1

Темний ром* 30 мл 40 мл 60 мл Лимонний сік 1,5 ч.л. 2 ч.л. 2 ч.л.
Пшеничне борошно 
(T45)** 250 г 370 г 495 г

Замочити ізюм у темному ромі на ніч. На початку готування відкинути ізюм на друшляк, 
щоб стік ром. Зберегти ром. У окремому посуді збити інгредієнти, позначені (*), разом із 
залишками темного рому. Налити суміш у форму і додати інгредієнти, позначені (**), у наведеній 
послідовності. Обрати зазначену програму, вагу хліба, рівень рум’яності, і натиснути ПУСК. Після 
акустичного сигналу додати ізюм і цукати. Готову паску вийняти з форми, повністю охолодити 
на решітці. Полити глазур’ю і прикрасити.  

Бріош
Інгредієнти 500 г 750 г 1000 г
Збиті яйця 1 2 2
М'яке масло 165 г 195 г 245 г
Сіль 1 ч.л 1 ч.л 2 ч.л

Цукор 3,5 ст.л. 4 ст.л. 5 ст.л.

Молоко (рідке) 55 мл 60 мл 110 мл
Борошно для хліба 280 г 365 г 560 г
Сухі дріжджі (2) 1,5 ч.л 2 ч.л 3 ч.л

Помістіть інгредієнти в чашу в наведеній послідовності. Помістіть інгредієнти  
з позначенням (2) у відповідний дозатор. Виберіть зазначену програму, вагу хліба, 
рівень рум’яності і натисніть ПУСК. 

За бажанням: 1 ч. л. флердоранжевої води.
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Солодкий хліб
Інгредієнти 500 г 750 г 1000 г
Охолоджене молоко 120 мл 210 мл 240 мл
Яйця 1 1 2
Сухі дріжджі (2) 2/3 ч.л 1 ч.л 1 1/3 ч.л

Борошно 275 г 410 г 550 г

Клейковина 3 г 5 г 7 г
Цукор 20 г 30 г 40 г
Сіль 1 ч.л 1/2 ст.л. 2 ч.л
Масло 35 г 55 г 75 г

Помістіть інгредієнти в чашу в наведеній послідовності. 
Помістіть інгредієнти з позначенням (2) у відповідний дозатор. 
Виберіть зазначену програму, вагу хліба, рівень рум’яності і 
натисніть ПУСК. 

Хліб з медом та 
мигдалем
Інгредієнти 500 г 750 г 1000 г
Вода 140 мл 210 мл 280 мл
Сухі дріжджі (2) 1/2 ч.л 3/4 ч.л 1 ч.л
Сіль 3/4 ч.л 1 ч.л 1/2 ст.л.

Мед 70 г 100 г 135 г

Борошно для хліба 225 г 340 г 450 г
Розколотий смажений мигдаль 
(1) 70 г 90 г 90 г

Помістіть інгредієнти в чашу в наведеній послідовності. Помістіть 
інгредієнти з позначенням (1) і (2) у відповідні дозатори. Виберіть 
зазначену програму, вагу хліба, рівень рум’яності і натисніть ПУСК.
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Тісто для піци
Інгредієнти 500 г 750 г 1000 г
Вода 160 мл 240 мл 320 мл
Оливкова олія 1 ст.л. 1,5 ст.л. 2 ст.л.
Сіль 0,5 ч.л 1 ч.л 1,5 ч.л

Борошно для хліба 320 г 480 г 640 г

Сухі дріжджі (2) 0,5 ч.л 1 ч.л 1,5 ч.л

Викладіть всі інгредієнти в чашу у вказаному вищу порядку. Помістіть інгредієнти з 
позначенням (2) у відповідний дозатор. Виберіть необхідну програму і натисніть ПУСК.

Паста
Інгредієнти

Вихід страви
500 г 750 г 1000 г

Вода 45 мл 50 мл 90 мл
Збиті яйця 3 3 6
Сіль 1 дрібка 0,5 ч.л 1 ч.л

Борошно для випічки 375 г 500 г 750 г

Помістіть інгредієнти в чашу в наведеній послідовності. Виберіть зазначену програму 
й натисніть ПУСК. 

Мигдалевий кекс 
Інгредієнти 1000 г
Збиті яйця* 200 г Темний ром 3 ст.л.
Сіль* 1 дрібка Подрібнений мигдаль 60 г
Цукор* 190 г Борошно для випічки** 210 г

Масло вершкове топлене 145 г Розпушувач** 3 ч.л

Викладіть всі інгредієнти в чашу у вказаному вище порядку. Перемішайте разом всі 
інгредієнти до утворення однорідної маси. Просійте, змішайте і тоді додайте інгредієнти 
з символом (**). Виберіть необхідну програму, колір скоринки і тоді натисніть ПУСК.
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Каша з вівсяних пластівців
Інгредієнти

Вихід страви
650 г

Молоко 600 мл

Вівсяні пластівці 100 г
Сіль або цукор 1 ч.л.

Помістити інгредієнти до чаші у наведеній послідовності. Обрати вказану 
програму. Збільшити час програми до 15 хвилин за допомогою кнопки + і 
натиснути ПУСК.

Порада: Якщо ви віддаєте перевагу більш густій каші, то збільште час 
приготування на 5 хвилин. Для більш насиченого смаку в самому кінці 
приготування можна додати мед, корицю, нарізану курагу та очищений фундук.

Рисова каша
Інгредієнти

Вихід страви
500 г

Рис 200 г
Вода 400 мл
Сіль 1/2 ч.л.

Помістити інгредієнти до чаші у наведеній послідовності. Обрати вказану програму. 
Збільшити час програми до 30 хвилин за допомогою кнопки + і натиснути ПУСК.

Порада : Замість рису можна взяти пшоно. 

Манна каша
Інгредієнти

Вихід страви
350 г

Молоко 350 мл
Манна крупаі 50 г

Сіль або цукор 1 ч.л.

Помістити інгредієнти до чаші у наведеній послідовності. Обрати зазначену програму, 
збільшити ї ї час до 10 хвилин за допомогою кнопки + і натиснути ПУСК.
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Гречана каша
Інгредієнти

Вихід страви
540 г

Вода 450 мл
Гречана крупа 200 г
Сіль 1/2 ч.л.

Помістити інгредієнти до чаші у наведеній послідовності. Обрати 
зазначену програму, збільшити ї ї час до 30 хвилин зa допомогою 
кнопки + і натиснути ПУСК.

Порада: При подачі додати в кашу шматочок вершкового масла і 
перемішайте, поки масло не розтане.

Мармелад
Інгредієнти
Наріжте фрукти: полуницю, персик, ревінь або 
абрикос 580 г

Цукор 360 г

Сік 1 лимона 1

Пектин 15 г

Наріжте фрукти. Викладіть всі інгредієнти в чашу у вказаному вище 
порядку і натисніть ПУСК.
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Йогурт
Інгредієнти

Вихід страви
850 мл

Цільне молоко 750 мл
Йогурт 125 г

Налити інгредієнти до ємності для йогурту і перемішати їх до однорідної маси. 
Прибравши лопатку, поставити ємність до чаші. Обрати вказану програму. 
Збільшити час програми до 9 годин за допомогою кнопки + і натиснути ПУСК.

Порада : Пропустіть йогурт через фільтр для отримання більш ніжної текстури. 
Для щільної консистенції збільште час програми до 12 годин. Зберігайте 
йогурт в холодильнику під спеціальною кришкою. Максимальний термін 
зберігання - 7 діб.

Сир
Інгредієнти

Вихід страви
550 г

Кефір 1,5 л
Часник 45 мл
Кріп 1 (125 г)

Сіль 1 дрібка

Перемішайте всі інгредієнти і вилийте в чашу. Виберіть зазначену програму. Збільште 
час програми до 3 годин, натиснувши кнопку +, і натисніть ПУСК. По завершенні 
програми зціджуйте сир протягом 1-2 хвилин.

Порада: Додайте подрібнений свіжий часник. Для кращого смаку використовуйте 
тільки найсвіжіші інгредієнти. Сир зберігайте в закритій ємності в холодильнику 
максимум 3 дні.

Кефір
Інгредієнти

Вихід страви
1 л

Напівзнежирене молоко 900 мл
Кефір 125 г
Цукор 3 ст.л.

Налити інгредієнти у посуд для йогурту, не фільтруючи, і перемішати до однорідної 
маси. Поставити контейнер у форму для хліба (без ножа) з кришкою. Обрати зазначену 
програму, збільшити ї ї час до 12 годин зa допомогою кнопки + і натиснути ПУСК. 

Порада: кефір слід тримати у холодильнику під кришкою і спожити протягом 7 днів.
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