Receptų knygelė
BMC600 the Multi Cooker

Daugiafunkcis puodas Stollar BMC600 – tai šiuolaikinis daugiafunkcis maisto
ruošimo prietaisas, kuriame virtuvinės buities technikos naujovės susiejamos su
sveikos mitybos idėja. Šis modelis visiškai tenkina pačių išrankiausių vartotojų
lūkesčius ir atitinka šiuolaikinio gyvenimo lygį.
Daugiafunkcis puodas Stollar BMC600 lengvai pakeičia daugelį maisto ruošimo
prietaisų ir taupo vietą virtuvėje. Trijų lygių kaitinimas gaminant maistą leidžia
tolygiai paskirstyti šilumą visame puode ir išlaikyti naudingąsias produktų
savybes. Funkcines puodo galimybes papildo įjungimo pradžios atidėjimo ir
automatinio patiekalo pašildymo režimai.
Maisto gaminimo procesas daugiafunkciame puode yra visiškai automatizuotas.
Su 15 automatinių programų galima ruošti patiekalus iš mėsos, paukštienos,
žuvies, jūros gėrybių, vegetarišką maistą, virti košes, sriubas, garnyrus,
makaronus, plovą, virti riebaluose, gaminti jogurtus, tešlą, fondiu, kepinius, virti
džemus, uogienes, desertus, kompotus ir daugelį kitų patiekalų.
Daugiafunkcį puodą Stollar BMC600 yra įvertinę ir rekomenduoja naudoti virėjai
profesionalai.
15 automatinių programų
Daržovės garuose
Mėsa garuose
Daržovių kepimas
Mėsos kepimas
riebaluose
riebaluose
Ryžių virimas
Troškinimas
Kepiniai

Įprastas virimas
Sriuba
Automatinis
pašildymas, iki 24 val.

+ Multi (rankinis reguliavimas)

www.stollar.eu

Žuvis garuose
Žuvies kepimas
riebaluose
Košės virimas
Makaronai
Patiekalų pašildymas,
iki 24 val.

BMC600 the Multi Cooker
Daugiafunkcis puodas

www.stollar.eu
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D

ievinu rudenį ir žiemą, kuomet galiu mėgautis
sultingais ir švelniais troškiniais. Ne paslaptis,
norint, kad troškinys būtų minkštas, jį reikia virti
ilgai. Skaniausias troškinys yra pagamintas kaimo
krosnyje, kur maistas gali lėtai troškintis ir ilgiau
išlieka šiltas.
Tačiau retas šiais laikais turi tokią galimybę, todėl
man labai patinka „Stollar“ daugiafunkcis puodas
„BMC600“ – tereikia į jį sudėti visus reikiamus
ingriedientus, įjungti kelioms valandoms ir
užsiimti savo kasdieniais darbais. Po kelių valandų
troškinys ar bet koks kitas patiekalas bus paruoštas.
Įsivaizduokite, kaip tai patogu – mažiau laiko
praleisite virtuvėje ir bet kuriuo metu galėsite
mėgautis garuojančiu ir puikaus skonio patiekalu.
Be to, būtinai išnaudok galimybę pasigaminti jogurtą
(komplekte yra specialūs indeliai), iškepti bandeles
ar ypatingais atvejais ką nors iškepti riebaluose.
Virtuvės šefas
Liutauras Čeprackas

Čia yra keli mano mylimiausi receptai...

www.stollar.eu

Jautienos ir pupelių troškinys
SUDEDAMOSIOS DALYS
100 g mažų baltų pupelių,
500 g maltos jautienos,
70 g pusiau perpjautų rudųjų pievagrybių,
60 g plonais griežinėliais supjaustytos baltosios poro dalies,
600 g pomidorų savo sultyse,
2 valgomieji šaukštai pomidorų pastos,
1 valgomasis šaukštas kakavos miltelių,
310 g nedideliais gabaliukais supjaustytų nuskustų bulvių,

160 g baklažano, supjaustyto gabaliukais,
1/2 aitriosios paprikos (arba pagal skonį),
450 ml jautienos sultinio,
1/4 arbatinio šaukštelio Kajeno paprikos,
1 arbatinis šaukštelis džiovintų čiobrelių,
1 arbatinis šaukštelis džiovintų bazilikų,
sauja sukapotų petražolių,
1 arbatinis šaukštelis jūros druskos (ar pagal skonį).

GAMINIMAS
Dėk pupeles mirkytis 12 h. Nupilk vandenį ir gamink maistą. Į daugiafunkcinio prietaiso BMC600
puodą sudėk visas sudedamąsias dalis, išmaišyk, dėk į aparatą, uždarys ir nustatyk programą
„Multi”.
Nustatyk 80 laipsnių temperatūrą ir trukmę 4 valandos. Leisk maistui gamintis. Išimk, apibarstyk
petražolėmis. Gali patiekti taip ar su ryžiais. Jeigu nori greičiau, tada gamink 2 valandas nustatęs
100 laipsnių temperatūrą.
www.stollar.eu

Ryžių troškinys su moliūgu ir bulvėmis
SUDEDAMOSIOS DALYS
300 g nuskusto moliūgo, gabalai,
240 g nuskustų bulvių, gabaliukai,
200 g basmati ryžių,
1 arbatinis šaukštelis kumino,
2 žaliojo kardamono sėklos,
3 česnako skiltelės, labai smulkiai sukapotos,
1/2 arbatinis šaukštelis kalendros sėklų,
truputis malto muskatinio riešuto,

1 raudonasis čili pipiras, smulkiai sukapotas,
50 g razinų,
20 g sezamo sėklų,
1250 ml daržovių sultinio,
jūros druskos pagal skonį,
šviežiai malti juodieji pipirai pagal skonį,
15 g nuvalyto imbiero, smulkiai sukapotas,
čili aliejus papuošimui.

GAMINIMAS
Į daugiafunkcinio virimo katilo BMC600 indą sudėk visas sudedamąsias dalis, išmaišyk, dėk į
aparatą, uždarys ir nustatyk programą „Multi”. Nustatyk 120 laipsnių temperatūrą ir trukmę 1
valanda.
Leisk maistui gamintis. Išimk, užpilk čili aliejaus ir patiek.

www.stollar.eu

Kiaulienos ir
kokoso riešuto pieno troškinys
SUDEDAMOSIOS DALYS
400 g kiaulienos kumpio, nedideli gabaliukai,
400 ml kokoso riešuto pieno,
300 g pomidorų, dideli gabalai,
3 valgomieji šaukštai pomidorų pastos,
1/4 arbatinio šaukštelio malto cinamono,
1/2 raudonojo čili pipiro, sukapotas,
2 labai didelės česnako skiltelės, sukapotos,
300 g žiedinio kopūsto, gabaliukai,

jūros druskos pagal skonį,
1/2 arbatinio šaukštelio šviežiai maltų juodųjų pipirų,
1/2 arbatinio šaukštelio kalendros sėklų,
2 lauro lapai,
1 arbatinis šaukštelis kario pastos,
250 ml sultinio,
sauja smulkiai sukapotų petražolių.

GAMINIMAS
Į daugiafunkcinio virimo katilo BMC600 indą sudėk visas sudedamąsias dalis, išmaišyk,
dėk į aparatą, uždarys ir nustatyk programą „Multi”. Nustatyk 80 laipsnių temperatūrą ir trukmę
5 valandos.
Leisk maistui gamintis. Išimk, apibarstyk petražolėmis. Gali patiekti šiaip arba su garnyru – ryžiais
arba pasta.
www.stollar.eu

Baklažanų ir avinžirnių troškinys
SUDEDAMOSIOS DALYS
400 g baklažanų, dideli gabalai,
260 g raudonosios paprikos, dideli gabalai,
1 apelsino žievelė (smulkiai sutarkuota) ir apelsino
minkštimai, maži gabalėliai,
50 g juodųjų slyvų, perpjautos pusiau,
2 didelės česnako skiltelės, stambiai sukapotos,
1/2 raudonojo čili pipiro, sukapotas,
480 g konservuotų avinžirnių (su visu skysčiu),

1 arbatinis šaukštelis jūros druskos (ar pagal skonį),
šviežiai malti juodieji pipirai pagal skonį,
3 šakelės čiobrelio,
200 g pomidorų savo sultyse,
2 valgomieji šaukštai sezamo sėklų aliejaus,
2 valgomieji šaukštai alyvuogių aliejaus,
2 nedideli lauro lapai,
didelis pundas petražolių papuošimui, sukapoti

GAMINIMAS
Į daugiafunkcinio virimo katilo BMC600 vidinį indą sudėk visas sudedamąsias dalis, išmaišyk, dėk
į aparatą, uždarys ir nustatyk programą „Multi”. Nustatyk 120 laipsnių temperatūrą ir trukmę
2 valandos.
Leisk maistui gamintis. Išimk, patiek apibarstęs petražolėmis. Gali patiekti šiaip arba su garnyru –
ryžiais, daržovėmis arba mėsa.
www.stollar.eu

Kiaulienos ir
žemės riešutų sviesto troškinys
SUDEDAMOSIOS DALYS
30 g nulupto česnako, dideli gabalai,
70 g saldžios bulvės, dideli gabalai,
200 g nuskusto riešutinio moliūgo, dideli gabalai,
5 nedidelės datulės be kauliuko,
170 g nuskustų morkų, dideli gabalai,
430 g kiaulienos kumpio, 3 x 3 cm gabaliukai,
2 valgomieji šaukštai žemės riešutų sviesto,
1 arbatinis šaukštelis šviežiai maltų juodųjų pipirų,

jūros druska pagal skonį,
1/2 arbatinis šaukštelis kumino,
5 kvapieji pipirai,
500 ml daržovių arba vištienos sultinio,
sauja stambiai sukapotų petražolių.

GAMINIMAS
Į daugiafunkcinio virimo katilo BMC600 indą sudėk visas sudedamąsias dalis, išmaišyk, dėk į
aparatą, uždarys ir nustatyk programą „Multi”. Nustatyk temperatūrą į 60 laipsnių, trukmę 2 valandos ir paspausk Start mygtuką. Kai trukmė praeina, įsijungia signalas „Keep warm”. Paspausk jį, kad
atjungti, vėl nustatyk programą „Multi”, 120 laipsnių temperatūrą ir trukmę 1 valanda 10 minučių.
Leisk maistui gamintis. Gali taip pat naudoti programą „Multi”, nustatyti 80 laipsnių temperatūrą,
trukmę 4 valandos ir pamiršti, kol maistas bus pagamintas. Patiek, papuošęs petražolėmis.
www.stollar.eu

Salierų ir perlinių kruopų troškinys
SUDEDAMOSIOS DALYS
400 g nuskustų salierų šaknų, kubeliai,
250 g žiedinio kopūsto, supjaustytas žiedeliais,
180 g perlinių kruopų,
1250 ml vištienos arba daržovių sultinio,
1 valgomasis šaukštas Vusterio padažo,
2 lauro lapai,
1/2 arbatinio šaukštelio džiovinto čiobrelio,
1/2 cinamono lazdelės,

1 arbatinis šaukštelis džiovintų česnakų,
1/2 arbatinio šaukštelio jūros druskos,
1 arbatinis šaukštelis šviežiai maltų juodųjų pipirų,
2 valgomieji šaukštai balzamiko,
50 g kietojo sūrio, smulkiai sutrintas.

GAMINIMAS
Į daugiafunkcinio virimo katilo BMC600 indą sudėk visas sudedamąsias dalis išskyrus salierą,
išmaišyk, dėk į aparatą, uždarys ir nustatyk programą „Multi”. Nustatyk 120 laipsnių temperatūrą ir
trukmę 1 valanda ir 10 minučių.
Leisk maistui gamintis. Išimk, apibarstyk sūriu ir patiek.

www.stollar.eu

Vištiena su moliūgu
ir peletrūnu
SUDEDAMOSIOS DALYS
500 g vištienos gabaliukų (kojelės, filė, sparneliai),
200 g šviežių kukurūzų grūdų*,
400 g nuskusto moliūgo, dideli gabalai,
60 g svogūno, nedideli gabaliukai,
110 g grietinėlės,
1 arbatinis šaukštelis sukapoto šviežio peletrūno**,
150 ml vištienos arba daržovių sultinio,
1 arbatinis šaukštelis Dižono garstyčių,

1/4 arbatinio šaukštelio jūros druskos,
1 arbatinis šaukštelis šviežiai maltų juodųjų pipirų,
40 g kietojo sūrio, smulkiai sutrintas,
50 g migdolų drožlių, skrudintų.
* Jeigu nėra prieinami švieži kukurūzai, naudok šaldytą
arba konservuotą (tik nupilk skystį).
** Jeigu neprieinamas šviežias, naudok džiovintą.

GAMINIMAS
Vištiena, grietinėlė, Dižono garstyčios ir peletrūnas yra derinys, nuo kurio yra sunku atsisakyti. Ir
nereikia! Klasika, kuri maloniai pašildys šaltą dieną.
Į daugiafunkcinio virimo katilo BMC600 indą sudėk visas sudedamąsias dalis, išmaišyk, dėk į
aparatą, uždarys ir nustatyk programą „Multi”. Nustatyk 80 laipsnių temperatūrą ir trukmę
3 valandos. Leisk maistui gamintis. Išimk, apibarstyk skrudintomis migdolo drožlėmis ir patiek.
www.stollar.eu

Lęšių ir žuvies troškinys
SUDEDAMOSIOS DALYS
150 g žaliųjų lęšių,
200 g nuskustų bulvių, kubeliai,
160 g nuskustų morkų, labai maži kubeliai,
20 g nuluptų česnakų skiltelių, smulkiai sukapotos,
1/2 arbatinio šaukštelio džiovinto rozmarino,
1 arbatinis šaukštelis Provanso prieskonių,
200 g baltos žuvies, gabaliukai,
200 g lašišos, gabaliukai,

30 g Indijos riešutų,
1/2 citrinos žievelė,
1/2 čili pipiras, smulkiai sukapotas.

GAMINIMAS
Į daugiafunkcinio virimo katilo BMC600 indą sudėk visas sudedamąsias dalis, išmaišyk, dėk į
aparatą, uždarys ir nustatyk programą „Multi”. Nustatyk 100 laipsnių temperatūrą ir trukmę 1
valanda ir 10 minučių.
Leisk maistui gamintis. Išimk ir patiek.

www.stollar.eu

Kiaulienos ruletas
SUDEDAMOSIOS DALYS
460 g sluoksniuotos kiaulienos,
90 g šviežių lašinių,
500 g kumpio mėsos,
400 g kiaulienos riebalų,
3 lauro lapai,
6 gvazdikėliai,
truputis malto muskatinio riešuto,
žiupsnelis cinamono,

1 arbatinis šaukštelis džiovinto rozmarino,
1 arbatinis šaukštelis džiovinto čiobrelio,
jūros druskos pagal skonį,
šviežiai malti juodieji pipirai pagal skonį.

GAMINIMAS
Į daugiafunkcinio virimo katilo BMC600 indą sudėk visas sudedamąsias dalis, išmaišyk, dėk į aparatą, uždarys ir nustatyk programą „Multi”. Nustatyk 40 laipsnių temperatūrą ir trukmę 9 valandos.
Kai trukmė praėjo, nustatyk 100 laipsnių temperatūrą ir trukmę 2 valandos. Leisk maistui gamintis.
Išimk, mėsą šakute sudraskyk į juosteles ir perdėk į kitą indą. Pridėk truputį riebalų ir išmaišyk.
Įberk druskos ir pipirų pagal skonį. Pildyk į indelius ir dėk į šaldytuvą, kad atvėstų.
www.stollar.eu

Kvinojo ir apelsinų pudingas
SUDEDAMOSIOS DALYS
100 g kvinojo,
100 g apelsinų uogienės,
1 apelsino žievelės, smulkiai sutrinta,
1 vanilės ankštis, sėklos,
300 ml pieno,
150 ml grietinėlės,
50 g rudojo cukraus,
uogos arba riešutai papuošimui.

GAMINIMAS
Į daugiafunkcinio virimo katilo BMC600 indą sudėk visas sudedamąsias dalis, išmaišyk, dėk į
aparatą, uždarys ir nustatyk programą „Multi”. Nustatyk 100 laipsnių temperatūrą ir trukmę 40
minučių. Leisk maistui gamintis.
Išimk, dėk į indus ir patiek su uogomis arba riešutais.

www.stollar.eu

BMC600 the Multi Cooker
Daugiafunkcis puodas

Penkiolika
automatinių
programų

Rankinis
nustatymas
„Multi“

Progresyvi Reguliuojama
3D šildymo temperatūra
sistema
40 – 160°C

Patogus
LCD
ekranas
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Puodas su
keramine
danga

Ypatingai
galingas
kaitinimo
elementas

3 metų
gaminio
garantija

