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Součásti zmrzlinovače 
1 Víko zařízení
2 Míchadlo
3 Mrazicí nádoba
4 Držák pro mrazicí nádobu
5 Displej s časovačem
6 Vypínač
7 Víko pro mrazicí nádobu
8 Lžička na zmrzlinu
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Návod k použití

Důležité bezpečnostní informace
 ▪ Jestliže je napájecí kabel spotřebiče poškozen, musí být 
vyměněn výrobcem, jeho servisním střediskem nebo 
osobou s podobnou kvalifikací, aby nevzniklo nebezpečí 
úrazu.

 ▪ Po skončení používání spotřebiče a nástavců očistěte 
všechny povrchy/části, které přišly do styku s potravi-
nami. Pokyny jsou uvedeny v kapitole „Čištění a péče“.

 ▪ Vždy používejte tento spotřebič v souladu s těmito 
pokyny. Nesprávné použití může mít za následek úraz 
elektrickým proudem a jiná rizika.

 ▪ Toto zařízení je určeno pro použití v domácnostech 
a mimo jiné také v prostorách, jako jsou:

 ⋅ kuchyňky pro zaměstnance v obchodech, kancelářích 
a jiných pracovištích;

 ⋅ chalupy;
 ⋅ hotely, motely a další prostory pro dočasné bydlení;
 ⋅ zařízení typu „bed and breakfast“.

 ▪ Vždy odpojte spotřebič od sítě, pokud ho necháváte bez 
dohledu, a také před jeho rozmontováním, smontováním 
nebo čištěním.

 ▪ Před výměnou příslušenství nebo před přiblížením se 
k pohyblivým částem spotřebič vypněte a odpojte jeho 
napájecí kabel.

 ▪ Tento spotřebič nesmí používat děti. Udržujte spotřebič 
a jeho napájecí kabel mimo dosah dětí.

 ▪ Děti si se spotřebičem nesmějí hrát.
 ▪ Spotřebiče mohou používat osoby s omezenými psychic-
kými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi, osoby 
bez zkušeností anebo bez znalostí, jestliže jej používají 
pod dohledem nebo dostaly pokyny k bezpečnému pou-
žívání zařízení a uvědomují si možná rizika.
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Před použitím
Spotřebič smí být používán pouze pro zamýšlený účel uvedený v tomto návodu k pou-
žití. Proto doporučujeme, abyste si před použitím spotřebiče tyto pokyny pečlivě pro-
četli. Součástí návodu jsou pokyny pro použití, čištění a péči o spotřebič. Nepřejímáme 
odpovědnost za jakékoliv škody vzniklé nedodržením pokynů uvedených v tomto 
návodu. 
Tento návod k obsluze uložte na bezpečném místě a předejte jej dalšímu uživateli 
společně se spotřebičem. Na jeho konci najdete rovněž informace k záruce. 
Při používání tohoto spotřebiče dodržujte bezpečnostní pokyny.

Technické údaje
Napájecí napětí: 220–240 V ~ 50-60 Hz
Spotřeba:  12 W
Třída ochrany: II

Další pokyny týkající se bezpečnosti
 ▪ Spotřebič by měl být připojen pouze do zásuvky, která byla nainstalována v souladu 

s předpisy. Napájecí kabel a zástrčka musí zůstat suché.
 ▪ Nenechávejte přívodní kabel přivřený ani jej neohýbejte přes ostré hrany. Nenechá-

vejte jej viset. Chraňte jej před teplem a mastnotou.
 ▪ Používejte prodlužovací přívod pouze v bezvadném stavu.
 ▪ Zástrčku nesmíte vytahovat ze zásuvky za kabel nebo mokrýma rukama.
 ▪ Nepřenášejte spotřebič za napájecí kabel.
 ▪ Nepokládejte spotřebič na horké povrchy, jako jsou horké plotýnky, a nepracujte 

s ním v blízkosti otevřeného ohně, jeho kryt by se mohl rozpustit.
 ▪ Když spotřebič nepoužíváte, vytáhněte napájecí zástrčku ze zásuvky.
 ▪ Vypněte spotřebič anebo vytáhněte napájecí zástrčku ze sítě, jestliže:

 ⋅ spotřebič nebo napájecí kabel je poškozený;
 ⋅ máte-li podezření, že došlo k závadě následkem pádu spotřebiče nebo něčeho 

podobného.
V takových případech si zařiďte opravu spotřebiče.

 ▪ Spotřebič musí zůstat pod dohledem, když je v chodu.
 ▪ Spotřebič vždy používejte se zavřeným víkem. 
 ▪ Zařízení nesmí být používáno v ledničce/mrazničce.
 ▪ Neponořujte jednotku pohonu do vody.
 ▪ Nepřejímáme odpovědnost za jakékoliv škody vzniklé následkem nesprávného pou-

žívání, neodborných oprav nebo nedodržení pokynů uvedených v návodu. V tako-
vých případech je vyloučen i nárok na záruku.

Použití 
Zmrzlinovač WMF KITCHENminis 3 v 1 je kuchyňský spotřebič, který šetří místo. Toto 
zařízení umožňuje připravovat různé druhy mražených dezertů, včetně mraženého 
jogurtu, zmrzliny a sorbetu. Chcete-li vyrábět různé druhy zmrzliny současně, nebo 
potřebujete-li větší množství, můžete si samostatně zakoupit další mrazicí nádobu 
s víkem.
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Začínáme a příprava
 ▪ Před použitím očistěte zařízení podle popisu v kapitole „Čištění a péče“.
 ▪ Před prvním použitím musíte spotřebič vyčistit tak, jak je popsáno v části „Čištění 

a péče“.
 ▪ Nechejte chladit prázdnou a naprosto suchou mrazicí nádobu (3) v mrazničce při 

teplotě -18 °C po dobu alespoň 12 hodin. Pro případné použití doporučujeme 
obecně skladovat mrazicí nádobu (3) v mrazicím oddílu ledničky nebo v mrazničce. 
Mrazicí nádoba (3) musí stát, aby chladicí médium uvnitř bylo rovnoměrně 
rozprostřeno. 

 ▪ Nyní si v jiné nádobě připravte odpovídající objem směsi na zmrzlinu (nápady na 
recepty najdete v části „Recepty“). Maximální objem je 300 ml. 

 ▪ Poznámka: Pokud musíte směs na zmrzlinu při přípravě zahřívat, měli byste ji 
nechat v ledničce vychladnout, než ji zpracujete ve zmrzlinovači.

 ▪ Nyní sestavte zmrzlinovač tak, že nejprve vložíte mrazicí nádobu (3) do příslušného 
držáku (4) ve zmrzlinovači. Dohlédněte na to, aby výřezy v držadlech zapadly do 
příslušných drážek. 

 ▪ Nasaďte míchadlo (2) na víko (1) tak, že ho zaklapnete na speciální držák na vnitřní 
straně víka. Míchadlo (2) je pak pevně připojeno, ale zároveň zůstává pružné. Nyní 
nasaďte víko (1) a míchadlo (2) na spotřebič. Dohlédněte na to, aby víko zaklaplo na 
své místo. Zapojte spotřebič do zásuvky a zapněte ho pomocí vypínače.

 ▪ Vyberte požadovanou dobu přípravy (1-30 minut) pomocí tlačítek „+“ a „-“ 
a spusťte činnost zmrzlinovače opětovným stisknutím vypínače.

 ▪ Nyní nalijte směs na zmrzlinu (maximálně 300 ml) do zmrzlinovače přes plnicí otvor 
ve víku. Mrazicí nádoba (3) se musí otáčet, aby kapalina nepřimrzla na stěnách.

 ▪ Zvukový signál zazní, jakmile uplyne nastavený čas přípravy.
 ▪ Vypojte napájecí zástrčku ze zásuvky, sejměte víko (1) a vyjměte mrazicí nádobu (3) 

ze zmrzlinovače za držák (4). Pro snadnější použití je možné uvolnit míchadlo (2) 
z ukotvení ve víku a nechat ho ve zmražené zmrzlině.

 ▪ Zmrzlinu nyní můžete zkonzumovat nebo uložit do mrazničky v mrazicí nádobě 
zakryté dodávaným víkem.

Čištění a péče

Zařízení:
Odpojte přívodní šňůru a nechte zařízení vychladnout.
Nikdy neponořujte spotřebič do vody, pouze jej zvenku otřete vlhkým hadříkem 
s malým množstvím čisticího prostředku.
Nepoužívejte rozpouštědla ani abrazivní čisticí prostředky.

Příslušenství:
Víko mrazicí nádoby, míchadlo a držák mrazicí nádoby můžete mýt v myčce. 
Poznámka: Mrazicí nádoba musí být zcela suchá, než ji opět uložíte do mrazničky 
k ochlazení.
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Recepty na zmrzlinu

Avokádová zmrzlina (veganská a bez laktózy)
Přísady:
1  malé avokádo
40 ml sirupu z agáve
85 ml  mandlového mléka
1 špetka mořské soli
¼  limety

Příprava:
 ▪ Rozkrojte avokádo na poloviny, vyjměte pecku a vydlabejte dužinu. Smíchejte se 

sirupem z agáve a rozmixujte ponorným mixérem, dokud nedosáhnete hladké 
konzistence.

 ▪ Vymačkejte šťávu z limety a přimíchejte ji do rozmixovaného avokáda společně 
s mandlovým mlékem a solí.

 ▪ Nastavte dobu přípravy na zmrzlinovači (přibl. 20 minut*) a stiskněte vypínač.
 ▪ Nalijte hotovou směs na zmrzlinu do zmrzlinovače. Po 20 minutách stroj pípne 

a zmrzlinu můžete odebrat. Pokud ještě nebylo dosaženo žádoucí konzistence, 
můžete časovač nastavit znovu.

Jahodová zmrzlina (veganská a bez laktózy)
Přísady:
75 g jahod
30 g cukru
80 ml  sójové smetany
65 ml  sójového mléka
1 špetka soli

Příprava:
 ▪ Omyjte jahody a nakrájejte je na čtvrtky. Potom v míse smíchejte jahody s cukrem 

a nechejte je stát 1-2 hodiny.
 ▪ Potom jahody rozmixujte a smíchejte s ostatními přísadami.
 ▪ Nastavte dobu přípravy na zmrzlinovači (přibl. 20 minut*) a zapněte zmrzlinovač.
 ▪ Nalijte hotovou směs na zmrzlinu do zmrzlinovače. Po 20 minutách stroj pípne 

a zmrzlinu můžete odebrat. Pokud ještě nebylo dosaženo žádoucí konzistence, 
můžete časovač nastavit znovu.



8

Mangová zmrzlina
Přísady:
1  mango
1 polévková lžíce  kokosového mléka
5 lístků  máty
Šťáva z jedné limetky

Příprava:
 ▪ Oloupejte mango, odstraňte pecku a nakrájejte mango na malé kousky. 
 ▪ Vložte všechny přísady do mixéru a rozmixujte je.
 ▪ Nastavte dobu přípravy na zmrzlinovači (přibl. 20 minut*) a zapněte zmrzlinovač.
 ▪ Nalijte hotovou směs na zmrzlinu do zmrzlinovače. Po 20 minutách stroj pípne 

a zmrzlinu můžete odebrat. Pokud ještě nebylo dosaženo žádoucí konzistence, 
můžete časovač nastavit znovu.

Recepty na sorbet

Bazalkový sorbet:
Přísady:
100 g cukru
100 ml vody
½ limety
10 g listů bazalky
150 g jogurtu (obsah tuku min. 1,8 nebo 3,5 %)

Příprava:
 ▪ Smíchejte kůru z limetky s vodou a cukrem a nechejte směs povařit, dokud se její 

objem nezmenší na polovinu. 
 ▪ Výsledný sirup nechejte chladnout v ledničce přibližně 12 hodin. 
 ▪ Přidejte do sirupu listy bazalky a rozmixujte je. 
 ▪ Nastavte dobu přípravy na zmrzlinovači (přibl. 20 minut*) a zapněte zmrzlinovač.
 ▪ Nalijte hotovou směs na zmrzlinu do zmrzlinovače. Po 20 minutách stroj pípne 

a zmrzlinu můžete odebrat. Pokud ještě nebylo dosaženo žádoucí konzistence, 
můžete časovač nastavit znovu.
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Sorbet z manga
Přísady:
1 malé mango
1 citron
50 ml minerální vody
50 ml bezinkového sirupu

Příprava:
 ▪ Oloupejte mango, odstraňte pecku a nakrájejte mango na malé kousky. 
 ▪ Vymačkejte šťávu z citronu.
 ▪ Promíchejte všechny přísady v mixéru a výslednou směs propasírujte 

přes síto.
 ▪ Nastavte dobu přípravy na zmrzlinovači (přibl. 20 minut*) a zapněte 

zmrzlinovač.
 ▪ Nalijte hotovou směs na zmrzlinu do zmrzlinovače. Po 20 minutách stroj 

pípne a zmrzlinu můžete odebrat. Pokud ještě nebylo dosaženo žádoucí 
konzistence, můžete časovač nastavit znovu.

Recepty na mražený jogurt

Základní recept na mražený jogurt
Přísady:
100 g  jogurtu (obsah tuku min. 1,8 %)
16 g  cukru nebo vanilkového cukru
1 polévková lžíce  tvarohu
20 ml   smetany
20 ml  mléka

Varianty:
 ▪ Citronový: použijte kůru a šťávu z bio citronu a vmíchejte přísady do 

základní směsi. Použijte vanilkový cukr.
 ▪ Jahodový: Rozmixujte 100 g jahod a použijte 1 polévkovou lžíci medu 

místo cukru nebo vanilkového cukru.
 ▪ Sušenkový: rozdrťte své oblíbené sušenky a vmíchejte je do základní 

směsi.

Příprava:
 ▪ Všechny přísady dobře promíchejte v míse.
 ▪ Nastavte dobu přípravy na zmrzlinovači (přibl. 20 minut*) a zapněte 

zmrzlinovač.
 ▪ Nalijte hotovou směs na zmrzlinu do zmrzlinovače. Po 20 minutách stroj 

pípne a zmrzlinu můžete odebrat. Pokud ještě nebylo dosaženo žádoucí 
konzistence, můžete časovač nastavit znovu.
*Doba přípravy závisí na množství a vychlazení mrazicí nádoby.
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Súčasti zmrzlinovača 
1 Veko zariadenia
2 Miešadlo
3 Mraziaca nádoba
4 Držiak pre mraziacu nádobu
5 Displej s časovačom
6 Vypínač
7 Veko pre mraziacu nádobu
8 Lyžička na zmrzlinu
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Návod na použitie

Dôležité bezpečnostné informácie
▪ Ak je napájací kábel spotrebiča poškodený, musí ho

vymeniť výrobca, jeho servisné stredisko alebo osoba
s podobnou kvalifikáciou, aby nevzniklo nebezpečenstvo
úrazu.

▪ Po skončení používania spotrebiča a nástavcov očistite
všetky povrchy/časti, ktoré prišli do styku s potravinami.
Pokyny sú uvedené v kapitole „Čistenie a ošetrovanie“.

▪ Vždy používajte tento spotrebič v súlade s týmito
pokynmi. Nesprávne použitie môže mať za následok úraz
elektrickým prúdom a iné riziká.

▪ Toto zariadenie je určené na použitie v domácnostiach
a okrem iného taktiež v priestoroch, ako sú:

 ⋅ kuchynky pre zamestnancov v obchodoch, kancelári-
ách a iných pracoviskách;

 ⋅ chalupy;
 ⋅ hotely, motely a ďalšie priestory na dočasné bývanie;
 ⋅ zariadenia typu „bed and breakfast“.

▪ Vždy odpojte spotrebič od siete, ak ho nechávate bez
dohľadu, a taktiež pred jeho rozmontovaním, zmontova-
ním alebo čistením.

▪ Pred výmenou príslušenstva alebo pred priblížením sa
k pohyblivým častiam spotrebič vypnite a odpojte jeho
napájací kábel.

▪ Tento spotrebič nesmú používať deti. Udržujte spotrebič
a jeho napájací kábel mimo dosahu detí.

▪ Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.
▪ Spotrebiče môžu používať osoby s obmedzenými psy-

chickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami,
osoby bez skúseností alebo bez znalostí, ak ho používajú
pod dohľadom alebo dostali pokyny na bezpečné použí-
vanie zariadenia a uvedomujú si možné riziká.
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Pred použitím
Spotrebič sa smie používať iba na zamýšľaný účel uvedený v tomto návode na použitie. 
Preto odporúčame, aby ste si pred použitím spotrebiča tieto pokyny pozorne prečítali. 
Súčasťou návodu sú pokyny na použitie, čistenie a starostlivosť o spotrebič. Neprebe-
ráme zodpovednosť za akékoľvek škody vzniknuté nedodržaním pokynov uvedených 
v tomto návode. 
Tento návod na obsluhu uložte na bezpečnom mieste a odovzdajte ho ďalšiemu pou-
žívateľovi spoločne so spotrebičom. Na jeho konci nájdete taktiež informácie k záruke. 
Pri používaní tohto spotrebiča dodržujte bezpečnostné pokyny.

Technické údaje
Napájacie napätie: 220 – 240 V ~ 50 – 60 Hz
Spotreba: 12 W
Trieda ochrany: II

Ďalšie pokyny týkajúce sa bezpečnosti
▪ Spotrebič by mal byť pripojený iba do zásuvky, ktorá bola nainštalovaná v súlade

s predpismi. Napájací kábel a zástrčka musia zostať suché.
▪ Nenechávajte prívodný kábel privretý ani ho neohýbajte cez ostré hrany. Nenechá-

vajte ho visieť. Chráňte ho pred teplom a mastnotou.
▪ Používajte predlžovací prívod len v bezchybnom stave.
▪ Zástrčku nesmiete vyťahovať zo zásuvky za kábel alebo mokrými rukami.
▪ Neprenášajte spotrebič za napájací kábel.
▪ Neklaďte spotrebič na horúce povrchy, ako sú horúce platničky, a nepracujte s ním

v blízkosti otvoreného ohňa, jeho kryt by sa mohol rozpustiť.
▪ Keď spotrebič nepoužívate, vytiahnite napájaciu zástrčku zo zásuvky.
▪ Vypnite spotrebič alebo vytiahnite napájaciu zástrčku zo siete, ak:

 ⋅ sú spotrebič alebo napájací kábel poškodené;
 ⋅ ak máte podozrenie, že došlo k poruche následkom pádu spotrebiča alebo 

niečoho podobného.
V takých prípadoch si zariaďte opravu spotrebiča.

▪ Spotrebič musí zostať pod dohľadom, keď je v chode.
▪ Spotrebič vždy používajte so zavretým vekom.
▪ Zariadenie sa nesmie používať v chladničke/mrazničke.
▪ Neponárajte jednotku pohonu do vody.
▪ Nepreberáme zodpovednosť za akékoľvek škody vzniknuté následkom nesprávneho

používania, neodborných opráv alebo nedodržania pokynov uvedených v návode.
V takých prípadoch je vylúčený aj nárok na záruku.

Použitie 
Zmrzlinovač WMF KITCHENminis 3 v 1 je kuchynský spotrebič, ktorý šetrí miesto. Toto 
zariadenie umožňuje pripravovať rôzne druhy mrazených dezertov vrátane mrazeného 
jogurtu, zmrzliny a sorbetu. Ak chcete vyrábať rôzne druhy zmrzliny súčasne alebo ak 
potrebujete väčšie množstvo, môžete si samostatne zakúpiť ďalšiu mraziacu nádobu 
s vekom.
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Začíname a príprava
▪ Pred použitím očistite zariadenie podľa popisu v kapitole „Čistenie a ošetrovanie“.
▪ Pred prvým použitím musíte spotrebič vyčistiť tak, ako je popísané v časti „Čistenie

a ošetrovanie“.
▪ Nechajte chladiť prázdnu a úplne suchú mraziacu nádobu (3) v mrazničke pri

teplote -18 °C na aspoň 12 hodín. Kvôli prípadnému použitiu odporúčame
všeobecne skladovať mraziacu nádobu (3) v mraziacom oddiele chladničky alebo
v mrazničke. Mraziaca nádoba (3) musí stáť, aby chladiace médium vnútri bolo
rovnomerne rozprestreté.

▪ Teraz si v inej nádobe pripravte zodpovedajúci objem zmesi na zmrzlinu (nápady na
recepty nájdete v časti „Recepty“). Maximálny objem je 300 ml.

▪ Poznámka: Ak musíte zmes na zmrzlinu pri príprave zahrievať, mali by ste ju pred
spracovaním v zmrzlinovači nechať vychladnúť v chladničke.

▪ Teraz zostavte zmrzlinovač tak, že najprv vložíte mraziacu nádobu (3) do
príslušného držiaka (4) v zmrzlinovači. Dozrite na to, aby výrezy v držadlách zapadli
do príslušných drážok.

▪ Nasaďte miešadlo (2) na veko (1) tak, že ho zaklapnete na špeciálny držiak na
vnútornej strane veka. Miešadlo (2) je potom pevne pripojené, ale zároveň zostáva
pružné. Teraz nasaďte veko (1) a miešadlo (2) na spotrebič. Dozrite na to, aby veko
zaklaplo na svoje miesto. Zapojte spotrebič do zásuvky a zapnite ho pomocou
vypínača.

▪ Vyberte požadovaný čas prípravy (1 – 30 minút) pomocou tlačidiel „+“ a „-“
a spustite činnosť zmrzlinovača opätovným stlačením vypínača.

▪ Teraz nalejte zmes na zmrzlinu (maximálne 300 ml) do zmrzlinovača cez plniaci
otvor vo veku. Mraziaca nádoba (3) sa musí otáčať, aby kvapalina neprimrzla na
stenách.

▪ Zvukový signál zaznie, hneď ako uplynie nastavený čas prípravy.
▪ Odpojte napájaciu zástrčku od zásuvky, odstráňte veko (1) a vyberte mraziacu

nádobu (3) zo zmrzlinovača za držiak (4). Aby použitie bolo jednoduchšie, je možné
uvoľniť miešadlo (2) z ukotvenia vo veku a nechať ho v zmrazenej zmrzline.

▪ Zmrzlinu teraz môžete skonzumovať alebo uložiť do mrazničky v mraziacej nádobe
zakryté dodávaným vekom.

Čistenie a ošetrovanie

Zariadenie:
Odpojte prívodný kábel a nechajte zariadenie vychladnúť.
Nikdy neponárajte spotrebič do vody, iba ho zvonku utrite vlhkou handrou s malým 
množstvom čistiaceho prostriedku.
Nepoužívajte rozpúšťadlá ani abrazívne čistiace prostriedky.

Príslušenstvo:
Veko mraziacej nádoby, miešadlo a držiak mraziacej nádoby môžete umývať 
v umývačke. 
Poznámka: Mraziaca nádoba musí byť úplne suchá pred tým, než ju opäť uložíte do 
mrazničky na ochladenie.
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Recepty na zmrzlinu

Avokádová zmrzlina (vegánska a bez laktózy)
Prísady:
1 malé avokádo
40 ml sirupu z agáve
85 ml mandľového mlieka
1 štipka morskej soli
¼ limetky

Príprava:
▪ Rozkrojte avokádo na polovice, vyberte kôstku a vydlabte dužinu. Zmiešajte so

sirupom z agáve a rozmixujte ponorným mixérom, pokým nedosiahnite hladkú
konzistenciu.

▪ Vytlačte šťavu z limetky a primiešajte ju do rozmixovaného avokáda spoločne
s mandľovým mliekom a soľou.

▪ Nastavte čas prípravy na zmrzlinovači (pribl. 20 minút*) a stlačte vypínač.
▪ Nalejte hotovú zmes na zmrzlinu do zmrzlinovača. Po 20 minútach stroj pípne

a zmrzlinu môžete odobrať. Ak ešte nebola dosiahnutá žiaduca konzistencia,
môžete časovač nastaviť znovu.

Jahodová zmrzlina (vegánska a bez laktózy)
Prísady:
75 g jahôd
30 g cukru
80 ml sójovej smotany
65 ml sójového mlieka
1 štipka soli

Príprava:
▪ Umyte jahody a nakrájajte ich na štvrtky. Potom v mise zmiešajte jahody s cukrom

a nechajte ich stáť 1 – 2 hodiny.
▪ Potom jahody rozmixujte a zmiešajte s ostatnými prísadami.
▪ Nastavte čas prípravy na zmrzlinovači (pribl. 20 minút*) a zapnite zmrzlinovač.
▪ Nalejte hotovú zmes na zmrzlinu do zmrzlinovača. Po 20 minútach stroj pípne

a zmrzlinu môžete odobrať. Ak ešte nebola dosiahnutá žiaduca konzistencia,
môžete časovač nastaviť znovu.
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Mangová zmrzlina
Prísady:
1 mango
1 polievková lyžica  kokosového mlieka
5 lístkov mäty
Šťava z jednej limetky

Príprava:
▪ Olúpte mango, odstráňte kôstku a nakrájajte mango na malé kúsky.
▪ Vložte všetky prísady do mixéra a rozmixujte ich.
▪ Nastavte čas prípravy na zmrzlinovači (pribl. 20 minút*) a zapnite zmrzlinovač.
▪ Nalejte hotovú zmes na zmrzlinu do zmrzlinovača. Po 20 minútach stroj pípne

a zmrzlinu môžete odobrať. Ak ešte nebola dosiahnutá žiaduca konzistencia,
môžete časovač nastaviť znovu.

Recepty na sorbet

Bazalkový sorbet:
Prísady:
100 g cukru
100 ml vody
½ limetky
10 g listov bazalky
150 g jogurtu (obsah tuku min. 1,8 alebo 3,5 %)

Príprava:
▪ Zmiešajte kôru z limetky s vodou a cukrom a nechajte zmes povariť, pokým sa jej

objem nezmenší na polovicu.
▪ Výsledný sirup nechajte chladnúť v chladničke približne 12 hodín.
▪ Pridajte do sirupu listy bazalky a rozmixujte ich.
▪ Nastavte čas prípravy na zmrzlinovači (pribl. 20 minút*) a zapnite zmrzlinovač.
▪ Nalejte hotovú zmes na zmrzlinu do zmrzlinovača. Po 20 minútach stroj pípne

a zmrzlinu môžete odobrať. Ak ešte nebola dosiahnutá žiaduca konzistencia,
môžete časovač nastaviť znovu.
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Sorbet z manga
Prísady:
1 malé mango
1 citrón
50 ml minerálnej vody
50 ml bazového sirupu

Príprava:
▪ Olúpte mango, odstráňte kôstku a nakrájajte mango na malé kúsky.
▪ Vytlačte šťavu z citróna.
▪ Premiešajte všetky prísady v mixéri a výslednú zmes prepasírujte cez

sito.
▪ Nastavte čas prípravy na zmrzlinovači (pribl. 20 minút*) a zapnite

zmrzlinovač.
▪ Nalejte hotovú zmes na zmrzlinu do zmrzlinovača. Po 20 minútach stroj

pípne a zmrzlinu môžete odobrať. Ak ešte nebola dosiahnutá žiaduca
konzistencia, môžete časovač nastaviť znovu.

Recepty na mrazený jogurt

Základný recept na mrazený jogurt
Prísady:
100 g jogurtu (obsah tuku min. 1,8 %)
16 g cukru alebo vanilkového cukru
1 polievková lyžica  tvarohu
20 ml smotany
20 ml mlieka

Varianty:
▪ Citrónový: použite kôru a šťavu z bio citrónu a vmiešajte prísady do

základnej zmesi. Použite vanilkový cukor.
▪ Jahodový: Rozmixujte 100 g jahôd a použite 1 polievkovú lyžicu medu

miesto cukru alebo vanilkového cukru.
▪ Sušienkový: rozdrvte svoje obľúbené sušienky a vmiešajte ich do

základnej zmesi.

Príprava:
▪ Všetky prísady dobre premiešajte v mise.
▪ Nastavte čas prípravy na zmrzlinovači (pribl. 20 minút*) a zapnite

zmrzlinovač.
▪ Nalejte hotovú zmes na zmrzlinu do zmrzlinovača. Po 20 minútach stroj

pípne a zmrzlinu môžete odobrať. Ak ešte nebola dosiahnutá žiaduca
konzistencia, môžete časovač nastaviť znovu.
*Čas prípravy závisí od množstva a vychladenia mraziacej nádoby.
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Zariadenie zodpovedá európskym smerniciam 2014/35/ES, 2014/30/ES 
a 2009/125/ES. 

Na konci svojej životnosti sa nesmie tento výrobok zlikvidovať ako bežný 
domáci odpad, ale musí byť odovzdaný na zberné miesto na recykláciu 
elektrických a elektronických zariadení. Podrobnosti zistíte na miestnych 
správnych úradoch. 

Dokument podlieha zmenám.

Zařízení odpovídá evropským směrnicím 2014/35/ES, 2014/30/ES 
a 2009/125/ES. 

Na konci své životnosti nesmí být tento výrobek zlikvidován jako běžný 
domácí odpad, ale musí být předán na sběrné místo pro recyklaci 
elektrických a elektronických zařízení. Podrobnosti zjistíte u místních 
správních úřadů. 

Dokument podléhá změnám.
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