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Biztonsági utasítások
• A készülék első használata előtt figyelmesen
olvassa el a használati utasítást: A gyártó nem vállal
felelőséget a használati utasításban leírtaktól eltérő
használat esetén.
• Az Ön biztonsága érdekében a készülék eleget tesz
a vonatkozó szabványoknak és előírásoknak (Kisfeszültségű berendezésekre, Elektromágneses összeférhetőségre, Élelmiszerrel érintkező anyagokra,
Környezetvédelemre... vonatkozó irányelveknek).
• A készüléke nem működtethető külső időzítővel
vagy távirányító-rendszerrel.
• A készüléket ne használja olyan személy (a gyerekeket is beleértve), aki csökkent fizikai, szenzoros vagy
mentális képességekkel rendelkezik, vagy nem
ismeri a készülék működését, kivéve, ha a biztonságért felelős felnőtt felügyelete mellett teszik és megkapták a használatra vonatkozó utasításokat. A
gyermekeket felügyelni kell, hogy ne játszanak a
készülékkel.
• A készüléket stabil munkafelületen használja, távol
az olyan helyektől, ahonnan víz fröccsenhet rá, és
semmiképpen ne tegye a beépített konyha polcára.
• Ellenőrizze, hogy a készülék feszültségigénye megfelel az elektromos hálózatnak. Bármilyen csatlakoztatási hiba esetén a garancia érvényét veszti.
• A készüléket földelt aljzathoz kell csatlakoztatni.
Ellenkező esetben elektromos áramütés érheti. Az
ön biztonsága érdekében a földelésnek meg kell
felelnie az országban érvényes elektromos hálózati
szabványoknak.
• Ezt a készüléket csak otthoni használatra tervezték.
Ne használja kültérben.
A gyártó nem vállalhat semmilyen felelősséget olyan
károkért, amelyek a készülék helytelen vagy ipari
használata, ill. a kezelési utasítások be nem tartása
következtében keletkeztek, és a garancia érvényét
veszíti.
• Húzza ki a készüléket az aljzatból, ha befejezte a
használatát és amikor meg akarja tisztítani.
• Ne használja a készüléket ha:
- az elektromos kábel hibás vagy sérült,
- a készülék leesett a földre, és láthatóan megsérült
vagy nem megfelelően működik.
Ezekben az esetekben a vigye készüléket a legközelebbi szakszervizbe, hogy megszüntessen minden
kockázatot. Lásd a garancialevelet.
• Ha az elektromos kábel sérült, azt a gyártó, szakszerviz vagy szakképzett személlyel ki kell által cseréltetni a kockázatok elkerülése érdekében.
• A tisztítást és a mindennapos karbantartást kivéve
minden más beavatkozást csak hivatalos szakszerviz végezhet.
• Ne merítse a készüléket, az elektromos kábelt vagy
a dugót vízbe vagy egyéb folyadékba.

• Ne hagyja, hogy a lógó elektromos kábelt gyermekek elérjék.
• Az elektromos kábel ne legyen közel vagy ne érjen
hozzá a készülék forró részeihez, hőforráshoz vagy
éles sarokhoz.
• Ne érintse meg a betekintő ablakot működés
közben vagy kis idővel a kikapcsolás után. Az
ablak felforrósodhat.
• Ne a vezetéknél fogva húzza ki a készüléket.
• Csak jó állapotban levő, földelt, megfelelően besorolt hosszabbító-kábelt használjon.
• Ne helyezze a készüléket másik berendezésre.
• Ne használja a készüléket melegítésre.
• Ne helyezzen papírt vagy műanyagot a készülékbe,
és ne helyezzen rá semmit.
• Ha a készülék bármilyen része lángra kap, ne próbálja meg vízzel eloltani. Húzza ki a készüléket. Nedves törlővel fojtsa el a lángokat.
• Az ön biztonsága érdekében csak a készülékhez
tervezett kellékeket és alkatrészeket használja.
• Minden készülék szigorú minőségellenőrzésen esik
át. Gyakorlati használati próbát végzünk a véletlenszerűen kiválasztott készülékeken, ez magyarázza a
használat nyomait.
• A program végén mindig használjon sütőkesztyűt az edény és a forró alkatrészek megérintéséhez. A készülék nagyon felforrósodhat a
használat során.
• Soha ne takarja el a szellőzőnyílásokat.
• Legyen nagyon óvatos, mert a fedél kinyitásakor gőz
áramolhat ki a készülékből a program közben és a
végén.
• A 12. program (dzsem, befőtt) használatakor a
fedél kinyitásakor figyeljen a gőzre és a forró
freccsenésekre.
• Figyeljen, ha a tészta túlfolyik a sütőedényen, mert
hozzáérhet a fűtőelemhez, és tüzet okozhat, ezért:
- ne haladja meg a receptekben feltüntetett
mennyiségeket.
- ne haladja meg a tésztamennyiség az 1000 g-ot
(kerek edény), illetve az 1200 g-ot
(szögletes edény).
- a liszt és az élesztő mennyisége ne haladja meg az
530 g-ot illetve a 9 g-ot a kerek edény esetén, és
650 g-ot illetve 11 g-ot a szögletes edény esetén.
• A készülék mért zajszintje 63 dBA.
Minden probléma vagy kérdés esetén látogassa meg
weboldalunkat – www.tefal.hu

Segítsen a környezet megvédésében!
Az Ön készüléke olyan anyagokat tartalmaz, melyek újrahasznosíthatóak vagy újra feldolgozhatóak.
Vigye el egy gyűjtőhelyre, hogy fel lehessen dolgozni.
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Bevezetés
A kenyér fontos szerepet
játszik étkezésünkben.
Ki nem álmodott arról,
hogy frissen sült kenyeret
készítsen otthonában?
Most már otthonában is
használhat kenyérsütőt!

Akár kezdő felhasználó, akár jól ismeri a kenyérsütőt, csak azt kell tennie,
hogy betegye a hozzávalókat, és a kenyérsütő elvégzi a többi feladatot.
Könnyen, erőfeszítés nélkül készíthet kenyeret, pizzatésztát, brióst, tésztát és dzsemet, de szabadjára is engedheti fantáziáját és kreativitását.
Azonban ne felejtse el, ahhoz, hogy a legtöbbet hozza ki a kenyérsütőből,
egy kevés tanulásra van szükség. Szánjon időt arra, hogy megismerje a
kenyérsütőt. Az először a „Gyors kezdés” fejezetben található receptekkel érdemes kezdeni. Vegye figyelembe, hogy a kenyér tésztája tömörebb
lesz, mint a pékségben kapható kenyéré. Ne felejtse el azt sem, hogy
minden cipó alján található egy lyuk, ahol a gyúrólapát volt sütés közben.

Tippek a jó kenyér készítéséhez
1. Olvassa el az utasításokat figyelmesen, és alkalmazza a recepteket:
A készülékkel nem ugyanúgy kell kenyeret készíteni, mint kézzel.

Általánosan követendő
sorrend:

2. Minden hozzávalónak szobahőmérsékletűnek kell lennie, és pontosan
kell kimérni azokat. A folyadékokat a mellékelt mérőpohárral mérje
ki. A mellékelt kettős mérőpohár használatával mérje ki a teáskanálnyi és az evőkanálnyi mennyiségeket. Minden kanálnyi mennyiség nem púpozott mennyiséget jelent. A pontatlan mérés rossz eredményhez vezet.

Folyadékok
(vaj, olaj, tojás, víz, tej)

3. A sikeres kenyérkészítéshez elengedhetetlen a megfelelő hozzávalók
használata. A hozzávalókat lejárati idejük előtt használja fel, és tartsa
azokat száraz, hűvös helyen.

Tejpor

4. Fontos, hogy a liszt mennyiségét pontosan mérje ki. Ezért kell a liszt
mennyiségét konyhai mérlegen kimérni. Használjon szárított élesztőt
(az Egyesült Királyságban Easy Bake vagy Fast Action Yeast néven
kapható). Ne használjon sütőport, kivéve, ha ez a receptben szerepel.
Ha az élesztőt kinyitotta, vissza kell zárni, hűvös helyen kell tárolni, és
48 órán belül fel kell használni.

Só
Cukor
Liszt első fele

Különleges száraz
hozzávalók
Liszt második fele
Élesztő

5. Annak érdekében, hogy kelés közben elkerülje a tészta összeomlását,
ajánlatos minden hozzávalót kezdéskor az edénybe tenni, és ne nyissa
fel a fedelet használat közben. Figyelmesen kövesse a receptben feltüntetett hozzávalók sorrendjét és mennyiségét. Először a folyadékok,
azután következnek a száraz hozzávalók. Az élesztőnek nem szabad
hozzáérnie a folyadékokhoz, a cukorhoz és a sóhoz.

Sütőedények
Megválaszthatja a kenyér formáját a mellékelt két
sütőedény egyikének alkalmazásával.
Kerek: a tészta súlya ne haladja meg az 1000 g-ot.
Szögletes: a tészta súlya ne haladja meg az 1 200 g-ot.
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Mielőtt a készüléket
először használná
• Távolítsa el a tartozékokat és
a címkéket a készülékről, akár kívül,
akár belül találhatók - A.
• Egy nedves kendővel tisztítsa meg az összes
alkatrészt és magát a készüléket.

A készülék használata

A

• Helyezze fel a fedelet - B.
• Tekerje le ki teljesen az elektromos kábelt.
• Első használatkor enyhe szag keletkezhet.

Tisztítás
és karbantartás

B

• Húzza ki a készülék csatlakozódugaszát.
Egy nedves kendővel tisztítsa meg az
összes alkatrészt, magát a készüléket
és az edény belsejét.
Alaposan szárítsa meg - C.

750

min.

• Az edényt és a gyúrólapátot forró,
mosószeres vízzel mossa el.
Ha a gyúrólapát beleragadt az edénybe,
akkor hagyja ázni 5-10 percig.
• Szükség esetén távolítsa el a fedelet,
és forró vízben tisztítsa meg - D.
• Ne mossa az alkatrészeket mosogatógépben.
• Ne használjon otthoni tisztítóeszközöket,
súrolópárnát és alkoholt.
• Enyhén nedves, puha kendőt használjon.
• Soha ne merítse a készüléket
vagy a fedelet vízbe.

C

D
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Távolítsa el a sütőedényt a fogó felemelésével,
és az edény felfelé történő mozgatásával.
Ezután helyezze fel a gyúrólapátot.

Helyezze a hozzávalókat az edénybe pontosan az
ajánlott sorrendnek megfelelően. Bizonyosodjon
meg, hogy minden hozzávalót pontosan mért ki.
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Helyezze a sütőedényt a kenyérsütőbe.
A sütőedény mindkét oldalát nyomja le, hogy megfelelően bekapcsolódjon és a meghajtómotor is
csatlakozzon.

Zárja le a fedelet. Dugja be a kenyérsütőt, és kapcsolja be. Egy hangjelzés után az 1. program jelenik
meg a kijelzőn az alapbeállításokkal (1000 g, közepes barnítás), majd a megfelelő időtartam.
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Nyomja meg a
gombot.
Az időzítő kettőspontja villogni kezd.
A működést jelző fény kigyullad.

Húzza ki a kenyérsütőt a sütési vagy a melegítési
folyamat végén. Emelje ki a sütőedényt a fogójánál
felfelé húzva a kenyérsütőből. Mindig használjon
sütőkesztyűt, mert a fogó és a fedél belseje is forró.
Vegye ki a forró kenyeret, tegye kenyérszelő rácsra, és
hagyja 1 óráig hűlni.

A kenyérsütő megismeréséhez azt ajánljuk, hogy az első cipóhoz próbálja ki az
ALAPKENYÉR receptet.
ALAPKENYÉR – 1. program

HOZZÁVALÓK (tk. = teáskanálnyi – ek. = evŒkanálnyi)

BARNÍTÁS = KÖZEPES

- OLAJ = 1,5 ek.
- VÍZ = 330 ml
- SÓ = 1,5 tk.
- CUKOR = 1 ek.

SÚLY = 1000 g (kerek sütőedény)
IDŐ = 3 : 18

- TEJPOR = 2 ek.
- LISZT = 605 g
- SZÁRAZ ÉLESZTŐ = 1,5 tk.
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Programok
Minden program esetén megjelennek a gyári beállítások.
Ezután ki kell választania kézzel a kívánt beállításokat.

Programválasztás
A program kiválasztása meghatározza azokat a lépéseket, melyeket a készülék egymás után automatikusan végrehajt.
A MENU gombbal kiválaszthatja a program számát. Megjelenik a programra vonatkozó időkijelzés. Minden alkalommal, amikor megnyomja a
gombot, a kijelző a következő programra lép, és megjelenik a következő program száma a kijelzőn 1 és 13 között:
1 > fehér alapkenyér
8 > torta
2 > gyors fehér alapkenyér
9 > gluténmentes kenyér
3 > teljes kiőrlésű kenyér
10 > kelt tészta és friss pasta
4 > gyors teljes kiőrlésű kenyér
tészta
5 > franciakenyér
11 > hagyományos tészta
6 > édes kenyér
12 > dzsem és kompót
7 > nagyon gyors kenyér
13 > csak sütés
1 Az alapkenyér program használható a legtöbb

kenyérrecepthez, amely fehér lisztet ír elő.
2 Ez a program megegyezik az alapkenyér pro-

grammal, de gyorsabb.
3 A teljes kiőrlésű kenyér programot válassza, ha

teljes kiőrlésű lisztet használ.
4 Ez a program megegyezik a teljes kiőrlésű kenyér

programmal, de gyorsabb.
5 A franciakenyér program megfelel a hagyományos

ropogós, fehér franciakenyér receptnek.
6 Az édes kenyér program megfelel azoknak a

recepteknek, amelyek több zsiradékot és cukrot
írnak elő. Ha félkész tésztát használ a briósokhoz
vagy a tejes kenyerekhez, akkor a tészta súlya ne
haladja meg az 1000 g-ot a szögletes edény, és
750 g-ot a kerek edény esetén. Az első briós
recepthez VILÁGOS barnítást javaslunk.
7 Ez a program kifejezetten a NAGYON GYORS

KENYÉR recepthez készült, csak fehér kenyérhez
használható.
8 A tortaprogram sütőporral készülő süteménye-

khez és tortákhoz használható.
9 A gluténmentes kenyér kizárólag a gluténmentes

félkész keverékekből készülhet. Olyan személyek
számára, akik gyomor panaszaik miatt nem viselik el a gabonafélékben (liszt, rozs, árpa, zab,
Kamut, tönkölybúza stb.) megtalálható glutént.
Tekintse meg a keverék csomagolásán található
különleges utasításokat. A sütőedényt alaposan ki
kell tisztítani, hogy elkerülje a másféle liszttel való
keveredés veszélyét. A szigorú gluténmentes
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diéta esetén figyeljen arra, hogy a használt
élesztő is gluténmentes legyen. A gluténmentes
liszt állaga nem eredményez ideális tésztát. A
tészta hozzáragad az oldalfalhoz, és egy rugalmas műanyagspatulával dagasztás közben le kell
kaparni. A gluténmentes kenyér sűrűbb és
fakóbb, mint a hagyományos kenyér.
10 Ez a program nem süt. Ez a program csak kelt

tészta (pl. pizzatészta) dagasztására és kelesztésére vagy nem kelt tészta (pl. pasta) dagasztására
a használható. Az utóbbi esetben a dagasztás
végén kézzel, a start/stop gomb lenyomva tartásával állítsa le a programot (lásd a táblázatot a 10.
oldalon).
11 Ez a program nem süt. Dagaszt és keleszt több

mint 4 órán keresztül. A tészta nagyon ízletes lesz,
ajánlatos sütőben kisütni.
12 A dzsem program automatikusan kifőzi a dzsemet

az edényben.
13 A sütőprogram 10 perc és 1 óra 30 perccel közötti

időtartamra állítható be 10 perces lépésközzel.
Önmagában is kiválasztható:
a) használható a kelt tészta programmal,
b) használható a korábban megsütött és az edényben tartott kenyér felmelegítéséhez és omlóssá
tételéhez,
c) használható a sütés befejezéséhez, ha az egy
áramkimaradás miatt megszakadt.
A kenyérsütőt nem szabad magára hagyni a
13. program használatakor.
Ha a tészta a kívánt színt elérte, kézzel állítsa le
a
gomb lenyomva tartásával.

A kenyér súlyának kiválasztása
A kenyér súlyának gyári beállítása 1000 g. A súly informáló célból megjelenik a kijelzőn. További részleteket
a receptekben talál. A 8., 10., 11., 12., 13. programoknál nem lehet súlyt beállítani. Nyomja meg az
gombot a súly beállításához.
Három lehetőség közül választhat: 750 g, 1000 g vagy 1200 g. Soha ne válassza az 1200 g-os beállítást, ha
a kerek edényt használja. A kiválasztott súlynak megfelelő jelzőfény kigyullad. A programhoz szükséges idő
változik a kiválasztott súlynak megfelelően.

A héj színének kiválasztása (barnítás)
A héj színének alapbeállítása KÖZEPES. A kéreg színe nem állítható be a 8., 10., 11., 12., 13. program esetén.
Három lehetőség közül választhat: VILÁGOS / KÖZEPES / SÖTÉT. Ha meg akarja változtatni az alapértelmezett beállítást, nyomja meg az
gombot addig, amíg a jelzőfény a kívánt beállításra nem ugrik.

Indítás / leállítás
Nyomja meg a
gombot a készülék elindításához. A jelzőfény kigyullad. Elindul a visszaszámlálás. Megállíthatja vagy törölheti a programot úgy, hogy az
gombot 3 másodpercig5 nyomva tartja. A jelzőfény kialszik.

Késleltetett programindítás
Beprogramozhatja a készüléket 13 órával előre, hogy az étel az ön által meghatározott időben készüljön el.
Ez a lépés program, a barnasági szint és a súly kiválasztása után következik. Megjelenik a program ideje.
Számolja ki az időkülönbséget a program elindítása és azon időpont között, amikorra el szeretné készíteni
az ételt. A készülék az időtartamba automatikusan beleérti a programciklus hosszát.
A
és a
gombok használatával állítsa be a kiszámolt időt (( fel és le). A rövid gombnyomás 10 perces időtartam változást és egy rövid sípszót eredményez. Ha lenyomva tartja a gombot, akkor az idő 10 perces intervallumokban folyamatosan pörög.
Például ha este 8 óra van, és szeretné, hogy a kenyér másnap reggel 7 órára készüljön el:
Programozzon be 11:00 órát a
és
gombok használatával. Nyomja meg a
gombot, ekkor egy
hangjelet hall, és a kijelzőn a kettőspont elkezd villogni. Elindul a visszaszámlálás. A jelzőfény kigyullad.
Ha hibázott vagy módosítani szeretné az időbeállítást, akkor tartsa lenyomva a
gombot addig, amíg egy
sípszót nem hall. Az alapértelmezett idő jelenik meg. Kezdje újra a műveletet.
A késleltetett programindítást ne alkalmazza olyan receptek esetén, amelyekhez friss tej, tojás, tejföl, joghurt,
sajt vagy friss gyümölcs kell, mert a hozzávaló megromolhat vagy megrohadhat az éjszakai állás során.

A cipó kivétele
Megtörténhet, hogy a dagasztólapát beleragad a cipóba, amikor kiveszi azt.
Ebben az esetben használja a mellékelt „kampót” a következőképpen:
- a cipó kivétele után fordítsa azt oldalára, és ha még forró,
tartsa meg egy sütőkesztyűvel,
- helyezze be a kampót a gyúrólapát tengelyébe (A),
B
A
- finom húzó mozdulattal vegye ki a gyúrólapátot (B),
A sütőedény letapadás-gátló bevonatának megőrzése
- fordítsa vissza a cipót, és hagyja lehűlni.
érdekében ne használjon fémeszközt a cipó kivételéhez.

Gyakorlati tanácsok
Áramszünet esetén: A folyamat közben, áramszünet esetén a készülék 7 percig megtartja a beállításokat. A program onnan folytatódik, ahol befejeződött. 7 percen túl a beállítások elvesznek.

Ha két programot szeretne egymás után lefuttatni,
akkor várjon legalább 1 órát a második program
elindításával, hogy a készülék teljesen le tudjon
hűlni.
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Ciklusok
>
Előhevítés
A 3. és 4.
programhoz
használható, hogy
a tészta jobban
megkeljen.

>
Gyúrás
A tészta
stuktúrája jobban
összeáll, hogy
jobban meg
tudjon kelni.

>
Pihentetés
Lehetővé teszi,
hogy a tészta
pihenjen,
így javul
a minőség.

>
Kelesztés
Ez idő alatt az
élesztő működésbe
lép, hogy a kenyér
megkeljen, és
íze kifejlődjön.

>
Sütés
A tésztát
kenyérré alakítja,
és ropogós,
aranyszínű héjat
képez.

Melegen tartás
Melegen tartja a
kenyeret sütés után.
Ajánlatos a kenyeret
a sütés után
azonnal kivenni.

Előhevítés: Csak a 3. és 4. programnál aktiválódik. A gyúrólapát nem működik ebben a ciklusban. Ez a
lépés gyorsítja az élesztő működését, így ösztönzi a kelési folyamatot azoknál a liszteknél, amelyek nem jól
keleszthetők.
Gyúrás: A tészta az 1. vagy a 2. gyúrási ciklusban, vagy a kelesztési ciklusok közötti keverési periódusban
van. A ciklus közben az 1., 2., 3., 4., 6., 8., 9 és 11 program esetén további hozzávalókat helyezhet be: szárított gyümölcs, mogyoró, olívabogyó, bacon kockák stb. Hangjelzést hall, amikor beavatkozásra van lehetőség.
Forduljon a 10. oldalon található összefoglaló táblázat "extra” oszlopához. Ebben az oszlopban megtalálja azt
az időpontot, amely a készülék kijelzőjén látható a sípszó elhangzásakor. A sípszó megszólalása előtti időtartam pontos meghatározásához vonja ki az „extra” oszlopban található időt a teljes sütési időből.
Például: “extra” - 2:51, “teljes idő” = 3:13, akkor a hozzávalókat 22 perc elteltével lehet behelyezni.
Kelesztés: a tészta az 1., 2. vagy 3. kelesztési ciklusban van.
Sütés: A kenyér a végső, sütési ciklusban van. Az előlapon az „END” felirat melletti jelzőfény jelzi a ciklus
végét.
Melegen tartás: Az 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 12. és 13. program esetén a kész ételt a készülékben tarthatja. A sütést követően automatikusan 1 óráig tart a melegen tartó ciklus. A kijelzőn a melegen tartás közben
továbbra is a 0:00 időtartam olvasható, a jelzőfény pedig villog. A ciklus végén a készülék néhányszor sípol,
majd automatikusan kikapcsol.

Energiafogyasztás
Az 1000 grammos alapkenyér (1. program) elkészítéséhez kb. 0,35 kWh energiára van szükség. Nézzen utána
az áram díjának, hogy ki tudja számítani a fogyasztás értékét.

Hozzávalók
Zsiradékok és olajok: A zsiradékok lágyabbá és ízletesebbé teszik a kenyeret. Ezen kívül a kenyér jobban,
hosszabb ideig tárolható. A túl sok zsiradék lelassítja a kelést. Ha vajat használ, vágja fel apró darabokra vagy
olvassza fel, hogy egyenletesen el tudjon oszlani az előkészítés során. 15 g vajat 1 evőkanál olajjal helyettesíthet. Ne használjon forró vajat. Tartsa távol a zsiradékot az élesztőtől, mert a zsiradék miatt az élesztő nem tud
újra hidratálódni. Ne használjon alacsony zsírtartalmú margarint és más vaj-helyettesítőket.
Tojás: A tojás gazdagabbá teszi a tésztát, javítja a kenyér színét, és elősegíti a lágy, fehér rész kialakulását. Ha
tojást is használ, arányosan csökkentse le a folyadék mennyiségét. Törje fel a tojást, és töltse rá a recept szerint előírt folyadékmennyiséget. A receptek 50 g-os tojással számolnak, ezért ha nagyobbak a tojások, adjon
hozzá még egy kevés lisztet, ha kisebbek, használjon kevesebb lisztet.
Tej: A receptek vagy friss tejet vagy tejport írhatnak elő. Ha tejport használ, adjon hozzá a recept által előírt
mennyiségű vizet. Javítja az ízt, és megnöveli az eltarthatóságot. A friss tejet előíró receptek esetén használhat
valamennyi vizet is, de a teljes folyadékmennyiségnek meg kell egyeznie a receptben előírt mennyiséggel. A
félzsíros és a sovány tej a legmegfelelőbb, hogy ne legyen a kenyér tésztája tömör. A tejnek emulgeáló hatása
is van, így a levegő jobban eloszlik, és a kenyér puha, fehér része jobb minőségű lesz.
Víz: A víz újra hidratálja, aktiválja az élesztőt. Hidratálja a lisztben levő keményítőt, és segít megformálni a fehér
részt. A víz teljesen vagy részben tejjel vagy más folyadékkal is helyettesíthető. Szobahőmérsékletű folyadékot
használjon.
Liszt: A liszt térfogathoz viszonyított súlya jelentősen eltérhet a liszt típusától függően. A liszt minőségétől függően a sütés eredménye is eltérő lehet. A lisztet hermetikusan lezárt edényben tartsa, mert a liszt reakcióba
lép a levegővel, nedvességet tárolhat vagy ki is száradhat. Használjon „T55 lisztet”, „erős lisztet”, „kenyér-
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lisztet” vagy „péklisztet” a hagyományos liszt helyett, kivéve, ha a recept másképpen rendeli. Ne haladja
meg a tésztamennyiség az 1000 g-ot (kerek edény), illetve az 750 g-ot (szögletes edény), ha kevert vagy
különleges lisztet használ a kenyérhez, brióshoz vagy a tejkenyérhez. Ha zabot, korpát, búzacsírát, rozst
vagy egész tönkölyt ad a kenyértésztához, akkor kisebb, nehezebb cipót készíthet. A liszt lerostálása szintén
hatással van az eredményre: Minél teljesebb a liszt (azaz minél többet tartalmaz a búza héjából), annál kevésbé
kel meg a tészta, és tömörebb lesz a kenyér. A boltokban vásárolhat félkész kenyérkeveréket is. Kövesse a
gyártó előírásait, ha ilyen terméket használ. Általában a program a használt terméktől függ. Például: Teljes kiőrlésű kenyér – 3. program.
Cukor: Használhat fehér cukrot, barnacukrot vagy mézet. Ne használjon finomítatlan cukrot vagy kockacukrot.
A cukor élelemként szolgál az élesztő számára, jó ízt ad a kenyérnek és barnítja a héjat. A mesterséges édesítőszerek nem használhatók cukor helyett, mert az élesztő nem reagál velük.
Só: A só ad ízt az ételnek és szabályozza az élesztő aktivitását. Nem szabad hozzáérnie az élesztőhöz. A sónak
köszönhetően a tészta szilárd, tömör lesz, és nem kel meg túl gyorsan. Javítja a tészta struktúráját. Használjon
közönséges asztali sót. Ne használjon durva sót vagy sóhelyettesítőt.
Élesztő: A sütőélesztő többféle formában is létezik: Kis kocka formában frissen, szárítva, amely vízzel aktiválódik és instant szárított. ÚJDONSÁG: Az élesztő folyadékként is kapható, melyet kis tasakban a hűtőben kell
tárolni. Közvetlenül a lisztre lehet önteni. A friss élesztő szupermarketekben kapható (pékipari vagy friss termék
részlegen), de vásárolhat friss élesztőt a helyi pékségben is. A formájától függetlenül az élesztőt közvetlenül a
sütőedénybe kell helyezni a többi hozzávalóval együtt. Ne felejtse el szétmorzsolni az élesztőt az ujjaival, hogy
könnyebben feloldódjon. Csak az aktív szárított élesztőt (kis szemcsékként) kell összekeverni használat előtt
egy kis langyos vízzel. Közel 37°C-os vizet használjon, mert kevesebb esetén nem keleszt megfelelően, magasabb hőmérsékleten pedig elveszti kelesztési képességét. Mindig tartsa magát a feltüntetett mennyiséghez, és
ne felejtse el a mennyiséget hozzáigazítani az élesztő formájához (lásd az alábbi egyenértékűségi táblázatot).
Egyenértékűség a mennyiségben/súlyban/térfogatban a szárított élesztő, a friss élesztő és a folyadék élesztő
esetén:
Szárított élesztő (tk)
1
1,5
2
2,5
3
3,5
4
4,5
5
Friss élesztő (g)
9
13 18 22 25 31 36 40 45
Folyadék élesztő (ml) 13 20 27 33 38 47 54 60 67
Sütőpor: Csak sütemény sütéséhez használja, nem használható kenyérkészítéshez. A sütőporral kevert liszthez
nem kell sütőport adni.
További hozzávalók (olíva, baconkockák stb.): Egyedivé teheti a receptjeit, ha tetszés szerinti hozzávalókat
ad hozzájuk:
- A sípszó után adja hozzá a további hozzávalókat, különösen azokat, melyek törékenyek (pl. szárított gyümölcs).
- Csomagolja be tésztával a kemény magokat (pl. a len- és szezámmagot) azonnal a dagasztási folyamat kezdetén, így a készülék könnyebben használható (például késleltetett indításnál).
- Alaposan szárítsa meg a hozzávalókat (pl. az olívát).
- Enyhén szórja be liszttel a zsíros hozzávalókat, hogy jobban összekeveredjenek.
- Ne tegyen be túl nagy mennyiségű hozzávalót, különösen sajtot, friss gyümölcsöt és zöldséget, mert ezek
hatással vannak a tészta kelésére.
- Vágja finomra a mogyorót, mert áttörhetik a cipó struktúráját és csökkenthetik a magasságot.

Gyakorlati tanácsok
A kenyérkészítés nagyon érzékeny a hőmérsékletre és a páratartalomra. Magas hőmérséklet esetén
használjon a szokásosnál hidegebb folyadékot.
Hasonlóképpen, ha hideg van, szükség lehet a tej
vagy a víz felmelegítésére (soha ne haladja meg a
35°C-ot). Minden felhasznált folyadék langyos, 2025°C-os legyen (kivéve a Szuper gyors kenyér esetén,
ahol a maximum 35-45 °C).
A második dagasztás során hasznos lehet, ha
ellenőrzi a tészta állapotát: Labda formájúnak kell
lennie, és könnyedén el kell válnia az edény falától.
- Ha a liszt nem teljesen keveredett bele a tésztába,
akkor adjon hozzá egy kevés vizet.

- Ha a tészta túl nedves, és hozzáragad az edény széleihez, akkor hozzáadhat egy kevés lisztet.
Az ilyen korrekciókat csak nagyon fokozatosan szabad végrehajtani (egyszerre csak egy evőkanálnyi),
majd nézze meg, hogy javult-e a tészta állaga.
Sokan azt hiszik, hogy ha több élesztővel jobban
megkel a kenyér. A túl sok élesztő törékenyebbé
teszi a kenyeret, és sütés közben a túlzott dagadás
után a tészta összeomlik. Könnyen megállapíthatja a
tészta állapotát úgy, hogy enyhén megérinti az ujjával:
A tésztának egy kicsit ellenállónak kell lennie, és az
ujjlenyomat fokozatosan eltűnik.
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Sütési idő
PROGRAM

1

BARNÍTÁS

SÚLY

TELJES
SÜTÉSI IDŐ
(ó)

EXTRA

MELEGEN
TARTÁS
(perc)

750

3:13

2:51

60

1

1000

3:18

2:56

60

1200

3:25

3:03

60

2

3

1

2

2

3

1

3

2

3

1

4

2

3

12

750

3:13

2:51

60

1000

3:18

2:56

60

1200

3:25

3:03

60

750

3:13

2:51

60

1000

3:18

2:56

60

1200

3:25

3:03

60

750

2:07

1:45

60

1000

2:12

1:50

60

1200

2:17

1:55

60

750

2:07

1:45

60

1000

2:12

1:50

60

1200

2:17

1:55

60

750

2:07

1:45

60

1000

2:12

1:50

60

1200

2:17

1:55

60

750

3:43

2:56

60

1000

3:45

2:58

60

1200

3:48

3:01

60

750

3:43

2:56

60

1000

3:45

2:58

60

1200

3:48

3:01

60

750

3:43

2:56

60

1000

3:45

2:58

60

1200

3:48

3:01

60

750

2:26

2:04

60

1000

2:28

2:06

60

1200

2:30

2:08

60

750

2:26

2:04

60

1000

2:28

2:06

60

1200

2:30

2:08

60

750

2:26

2:04

60

1000

2:28

2:06

60

1200

2:30

2:08

60

PROGRAM

5

BARNÍTÁS

SÚLY

TELJES
SÜTÉSI IDŐ
(ó)

EXTRA

MELEGEN
TARTÁS
(perc)

750

3:30

-

60

1

1000

3:32

-

60

1200

3:35

-

60

2

3

1

6

2

3

750

3:30

-

60

1000

3:32

-

60

1200

3:35

-

60

750

3:30

-

60

1000

3:32

-

60

1200

3:35

-

60

750

3:17

2:55

60

1000

3:22

3:00

60

1200

3:27

3:05

60

750

3:17

2:55

60

1000

3:22

3:00

60

1200

3:27

3:05

60

750

3:17

2:55

60

1000

3:22

3:00

60

1200

3:27

3:05

60

7

2

1000

1:20

-

60

8

-

750

1:22

1:22

22

9

2

750

2:10

2:03

60

10*

-

1:30

-

-

11

-

5:07

4:50

-

12

-

1:25

-

20

13

-

0:10-1:30

-

60

* A dagasztási idő egyformán 30 perc.
Megjegyzés:
A teljes időtartam nem tartalmazza a melegítési időt az
1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 12. és 13. program esetén.

Hibakeresési útmutató
Nem érte el a várt eredményt? Ez a táblázat segít.
A kenyér
nagyon
megkelt
much

A kenyér
összeomlott,
miután nagyon
megkelt

A kenyér
nem kelt
meg eléggé

A héj nem
elég
aranyszínű

Az oldalak
barnák, de a
kenyér nem
elég sült

Fent és
oldalt
lisztes

Az
gombot
megnyomták sütés közben
Nem elég a liszt
Túl sok a liszt
Nem elég az élesztő
Túl sok az élesztő
Nem elég a víz
Túl sok a víz
Nem elég a cukor
Rossz minőségű liszt
A hozzávalók aránya
rossz (túl sok)
A víz túl forró
A víz túl hideg
Rossz program

Műszaki hibakeresési útmutató
PROBLÉMA

MEGOLDÁS

A gyúrólapát beleragadt az edénybe

• Áztassa be az eltávolítás előtt.

A gyúrólapát beleragadt a kenyérbe

• Enyhén olajozza be a gyúrólapátot, mielőtt beleteszi a hozzávalókat az edénybe.

A
gomb megnyomása után semmi
sem történik

• A készülék túl forró. A következő hibaüzenet jelenik meg:
E01 + 5 sípolás. Várjon 1 órát 2 ciklus között.
Ha más hibaüzenet jelenik meg, kérjük, vigye el a készüléket egy szakszervizbe.
• Késleltetett indítást programoztak be.
• A program előmelegítést tartalmaz.

A
gomb megnyomása után a motor
bekapcsol, de nem dagaszt a készülék

• Az edényt nem megfelelően helyezték be.

A késleltetett indítás után a kenyér nem kelt
meg eléggé vagy nem történt semmi

• Elfelejtette megnyomni a

• Hiányzik a gyúrólapát, vagy nem megfelelően helyezték be.
gombot a késleltetett indítás beprogramozása után.

• Az élesztő hozzáért a sóhoz és/vagy vízhez.
• Hiányzik a gyúrólapát.

Égett szagot érezni

• Egyes hozzávalók kiestek az edényből:
Hagyja lehűlni a készüléket, tisztítsa ki a készülék belsejét egy nedves szivaccsal
tisztítószer alkalmazása nélkül.
• Az alapanyag kifutott: a hozzávalók mennyisége (elsősorban a folyadék) túl nagy.
Kövesse a receptben megadott mennyiségeket.
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