
 BRC600  مدله چندکارپلوپز 

 

 آشنایی با پلوپز 

  تهیهOTTRIIR ()یک نوع پلو ایتالیایی 

 چگونه برنج درست کنیم 

 چگونه غذا را به روش آرام پز کردن درست کنیم 

 جدول درست کردن برنج 

 تنوع برنج ها 

 بخارپز کردن غذا ها 

 مراقبت و تمیز کردن 

 مشکالت احتمالی 

 

 



 مهمترین توصیه های ایمنی برویل

 

ما از شما میخواهیم که در استفاده از هر وسیله  برقی احتیاط کنید  در برویل ایمنی حرف اول را میزند. ما در طراحی و ساخت محصوالتمان در درجه اول به ایمنی مشتری های با ارزشمان فکر میکنیم. به عالوه

 واز این موارد احتیاطی پیروی کنید. 

 لعمل ها را بخوانید و برای استفاده های بعدی به خاطربسپارید قبل از استفاده با دقت همه دستورا

 بسته بندی را قبل از اولین استفاده از دستگاه جدا کنید. هرگونه برچسب تبلیغاتی و 

  . دستگاه  را در حال کار کردن  لبه نیمکت یا صندلی قرار ندهید. مطمئن شوید که سطح صاف ، تمیز و خشک  است 

  اجاق گاز داغ ، اجاغ برقی یا جایی که با حرارت در تماس است  قرار ندهید. همچنین دور از دیوار قرار دهید.دستگاه را نزدیک 

  .درب آن را طوری قرار دهید که منفذ خروج بخار مستقیماً به سمت بیرون باشد 

  همیشه اطمینان حاصل کنید که اجزای پلوپز برویل در جای خود قرار دارند 

 د دستگاه که کنار آن قرار دارد برای داخل آن استفاده کنید. ظرف دیگری را داخل آن نگذارید. از ظرف مخصوص خو 

  .اگر ظرف صدمه دیده و یا لب پر شده از آن استفاده نکنید. قبل از استفاده آن را تعویض کنید 

  .پلوپز چند منظوره را در سینک آشپزخانه قرار ندهید 



 گر می خواهید این کار را انجام پز را روی سطوح سنگی قرار ندهید. ممکن است این گونه سطوح در برابر حرارت مقاوم نباشند و تغییر درجه حرارت باعث شکستن آن ها شود. ابه شما پیشنهاد می کنیم که پلو

 دهید حتما یک تخته زیر آن قرار دهید. 

 تفاده کنید. سطوح داغ آن را لمس نکنید. از دستگیره برای بلند کردن یا حمل آن اس 

  .از مواد شیمیایی و فلزی و تمیز کننده های زبر برای تمیز کردن آن  استفاده نکنید. این اجسام به سطح آن صدمه وارد می کنند 

  .دستگاه را همیشه تمیز نگه دارید 

  .هیچ وقت از پلوپز  بدون ظرف درون آن استفاده نکنید 

 یزید. همیشه از ظرف مخصوص داخل آن استفاده کنید. هیچ وقت غذا را به صورت مستقیم در پلوپز نر 

  به شما نشود. برای بلند کردن پلوپز از دستکش مخصوص آشپزی استفاده کنید. آن را با احتیاط بلند کنید و مراقب باشید که باعث سوختگی ، تاول و آسیب 

  رها نکنید.  در حال استفادهدستگاه را 

 اغ وجود دارد بسیار احتیاط کنید. وقتی درون پلوپز ، مایع یا غذای د 

  .دمای بدنه پلوپز در حال کار کردن  بسیار داغ می باشد 

  .هیچ چیز به جز درب آن ، روی دستگاه قرار ندهید 

  .همیشه از اجسام پالستیکی داخل پلوپز استفاده کنید. اجسام تیز باعث می شوند که خراش در سطح ظرف ایجاد شود 

 



 یا ترک بردارد و بعد ها بدون هیچ دلیلی خرد شود.  درب شیشه ای آن طوری طراحی شده که محکم و مقاوم تر از شیشه های معمولی می باشد. اما اگر ضربه محکمی به آن وارد شود ممکن است بشکند                                            

 یم برق یا دستگاه را در آب فرو نکنید. نگذارید سیم از لبه میز یا پیش خوان آویزان شود یا روی سطوح داغ قرار بگیرد با گره بخورد. ک الکتریکی هیچ وقت  سوبرای جلوگیری از ش 

  ولت وصل کنید. 032-042دستگاه را فقط به برق 

  .این دستگاه برای استفاده کودکان یا بزرگساالن ناتوان بدون کمک ساخته نشده است 

 س کودکان نگهداری شوددور از دستر 

 به نزدیکترین نمایندگی برویل برای تعمیر یا تعویض برگردانید.  پیشنهاد می شود که به صورت منظم دستگاه را چک کنید. اگر سیم برق، پریز یا دستگاه صدمه دیده است از آن استفاده نکنید. کل دستگاه را 

 ندگی های برویل انجام شود. هر گونه تعمیر به جز تمیز کردن دستگاه باید در نمای 

 تفاده نکنید. این دستگاه فقط برای استفاده در منزل است. هیچ استفاده دیگری از دستگاه نکنید. در وسایل نقلیه مثل قایق یا بیرون از منزل از آن اس 

 30د امنیتی با جریان برق قابل کنترل که بیشتر از نصب کلید امنیتی برای حفاظت بیشتر از دستگاه های الکتریکی پیشنهاد میشود.  توصیه میشود یک کلیmA   نباشد وصل کنید. برای این کار با یک برق کار

 .  حرفه ای صحبت نمائید

 از برق بکشید . و  همیشه وقتی از دستگاه استفاده نمی کنید آن را خاموش کنید 

  خنک شود.   اجازه دهید تا کامالًآن را خاموش کنید و از برق بکشید، سیم آن را کامل باز کنید و قبل از تمیز کردن 

  .دستگاه را کنار سطوح داغ قرار ندهید 

  سانتی متر باشد.  02فاصله دستگاه با اطراف آن و سطوح قابل اشتعال باید 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 درب شیشه ای مقاوم در برابر حرارت 

  ()با سوپاپ هوا، قابل شستشو در ماشین ظرفشویی 

 داخلی پلوپز نچسب ظرف 

 دستگیره هایی که داغ نمی شوند

 )برنج ایتالیایی(  OTTRIIRتنظیمات 

 Sauté/Searتنظیمات 

 (در روغن تف دادن، سرخ کردن)

 برنامه پخت ، بخارپز کردن برنج

 برنامه آرام پز 

 برنامه آرام پز  )سرعت پائین(

 (باال)سرعت  

 

 گرم نگهداشتن

Start/Cancel 

  سینی استیل ضد زنگ

 )برای غذاهای دریایی ، سبزیجات و مرغ( 

 قاشق و پیمانه برنج



 درست کنیم OTTRIIRچگونه 

 

  تنظیماتSauté/Sear  ،سرخ کردن()در روغن تف دادن 

 

 تمیز است.  . قبل از شروع استفاده اطمینان حاصل کنید که داخل ظرف شما کامال1ً

 روشن خواهد شد.  OTTRIIR و TITOICATRATSدکمه ولت وصل کنید.  032-042. دستگاه را به برق 0

 را بزنید تا شروع به کار کند و چراغ آن قرمز شود.  TITOICATRATSرا فشار دهید تا چراغ آن روشن شود. بعد  TTEISCTSTO. دکمه 3

 دقیقه آن را گرم نکنید. ( 5دقیقه گرم شود. )بیشتر از   0-3. درب آن را ببندید و قبل از شروع به کار اجازه دهید برای4

 دقیقه گرم شود.  1. روغن یا کره را اضافه کنید و بگذارید تا 5

 از ظرف خارج کنید. و سپس  استفاده می کنید آن را تفت دهید ، درب آن را بگذارید و هر از گاهی کمی هم بزنید تا غذا پخته شود. اگر از مرغ با غذاهای دریایی 6

 . اگر الزم است کمی روغن به آن اضافه کنید و بگذارید گرم بماند. 7



 دقیقه کمی هم بزنید تا این که به میزان دلخواه شما سرخ شود.  4-5. موادی مثل پیاز و سیر را تفت دهید و درب آن را ببندید. برای8

 دقیقه تفت دهید و هم بزنید.  0-3. برنج را اضافه کنید و برای9

 شود و الکل آن بخار شود. به صورت منظم هم بزنید.  بریزید و درب آن را باز بگذارید تا همه مایع جذب برنجآب انگور . روی برنج 12

 را فشار دهید تا پخت را متوقف کنید.  TITOICATRATS. دکمه 11

 توجه کنید.  OTTRIIR. به نکات پایین در 10

 

  تنظیماتOTTRIIR 

 

 دنبال کنید.  TTEISCTSTOرا در  11-1. مراحل1

را بزنید تا شروع به کار کند. دکمه های   TITOICATRATSو سپس  OTTRIIR. به آن آب یا آب گوشت اضافه کنید و خوب هم بزنید. درب آن را ببندید و دکمه 0

TITOICATRATS  .قرمز می شوند و پخت شروع می شود 



           پلوپز به صورت اتوماتیک روی تنظیمات گرم نگه داشتن. اجازه دهید بپزد تا زمانی که صدای بیب آماده شدن آن را بشنوید ، 3

PTOK MSSW   .دقیقه نسبت به دستورالعمل شما طول می کشد.  02-32می رود 

ت و . درب را بردارید و خوب هم بزنید. از قاشق مخصوص خود دستگاه استفاده کنید. در این مرحله بقیه مواد مثل کره، پنیر پارمزان،  سبزیجا4

 نمک و فلفل باید اضافه شود. 

 را بعد از پخت سریع سرو کنید.  OTTRIIR دقیقه باقی می ماند. با این وجود بهتر است 32برای  PTOK MSSW. پلوپز چند کاره قبل از اینکه خاموش شود روی 5

 : نکات

 زمان هایی هستند که ممکن است پلوپز زودتر از زمان تعیین شده خاموش شود و روی PTOK MSSW   برود. اگر این اتفاق افتاد دوباره تنظیم مورد نظر را انتخاب کنید و با فشار دادن دکمه

TITOICATRATS د. غذا جلوگیری شود، می افت دوباره عمل پخت را شروع کنید. به این صورت که دکمه را فشار دهید تا چراغ آن قرمز شود. این اتفاق گاهی برای اینکه از زیاد پخته شدن 

  گرم آب است. اگر پیمانه برنج را گم کردید میتوانید از یک فنجان دیگر استفاده  182گرم برنج پخته نشده و  152پیمانه برنج این دستگاه فنجان اندازه گیری  استاندارد نیست. یک پیمانه  پلوپز چندکاره معادل

 کنید که همین حجم برنج در آن جای بگیرد. 

 پیمانه آب  1و 0/1+پیمانه برنج  1 =برنج قهوه ای *  پیمانه آب 1 +پیمانه برنج  1 =برنج سفید *

 
 دقیقه غذا را هم بزنید.  15-02برای اینکه بهترین نتیجه را از این غذا بگیرید ما به شما پیشنهاد می کنیم که یک بار بعد از  پیشنهاد :

 



 چگونه برنج درست کنید

 

 RICE / STEAM Setting 

 . از پیمانه مخصوص برنج استفاده کنید. و سر ظرف را مثل شکل روبرو صاف کنید. هیچ وقت بدون اندازه گیری برنج را نریزید. 1

. برنج انداره گیری شده را در یک ظرف جدا گانه بریزید و با آب سرد بشویید. وقتی آب برنج شفاف می شود آماده استفاده است. آن را 0 خوب آب بکشید. 

 . مطمئن شوید که داخل ظرف کامالً تمیز است. 3

 ف کنید. آن را صاروبرو در کاسه مخصوص پلوپز بریزید و مانند شکل شسته شده را . برنج 4

 . آب را طبق این نسبت اضافه کنید: 5

 پیمانه آب 1 +پیمانه برنج  1 =برنج سفید 

 پیمانه آب1و  0/1 +پیمانه برنج  1 =برنج قهوه ای 

 . درب شیشه ای آن را سر جایش بگذارید. 6



 روشن می شود.  OTTRIIRرا بزنید. چراغ  TITOICATRATSولت وصل کنید. دکمه  032-042. دستگاه را به برق 7

 قرمز خواهد شد و پخت شروع می شود.  TITOICATRATSرا فشار دهید تا شروع به کار کند. چراغ  TITOICATRATSرا و سپس  OTASCTISTK. دکمه 8

 می رود.  PTOK MSSW. وقتی که برنج کامل پخته شد صدای دستگاه را خواهید شنید و دستگاه به صورت اتوماتیک روی 9

 دقیقه بماند. این باعث می شود که رطوبت برنج جذب شود و بافت برنج نرم تر شود.  12-15باز کنید و با قاشق مخصوص آن را کمی به هم بزنید و سپس در ب را  جای خود بگذارید و اجازه دهید . درب را12

  : نکات

  بعد از آماده شدن برنج فورا دستگاه رویPTOK MSSW  .می رود 

 ین چیزی باشد. درب شیشه ای ظرف را تا وقتی که آماده سرو نشده است بلند نکنید. مگر اینکه قبل از کشیدن برنج در دیس یا اینکه در دستورالعمل پخت چن 

  برای متوقف کردنPTOK MSSW  .دستگاه را از برق بکشید 

 مهم :

  قبل از روشن کردن دستگاه مایع را در ظرف بریزید. همیشه 

  .جلوی کار کردن اتوماتیک دستگاه را نگیرید 

  .از اجسام تیز به هیچ عنوان در آشپزی استفاده نکنید ،  به سطح نچسب دستگاه صدمه وارد خواهد کرد 



  .قبل از شروع کار با دستگاه مطمئن شوید که کاسه قابل جابه جایی کامال درجای خود قرار گرفته است 

 هشدار :

 تن کاسه نچسب مطمئن شوید که آن را از برق کشیده اید و خاموش کرده اید. همیشه قبل از برداش 

  .همیشه از دستکش های محافظ هنگام برداشتن درب یا کاسه استفاده کنید 

  .همیشه سوپاپ هوای داغ را روی در بگذارید تا از سوختگی و تاول زدن جلوگیری شود 

  از بدنتان فاصله داشته باشد تا باعث سوختگی نشود. همیشه درب را با احتیاط بلند کنید به طوری که 

  .فقط از کاسه نچسب متحرک استفاده کنید 

 داخلی صدمه دیده است آن را استفاده نکنید و قبل از استفاده آن را تعویض کنید.  اگر کاسه 

 

 

 

 

 



 استفاده از آرام پز 

 

 SEAR Setting 

 

مه جای آن یکنواخت می کند و به صورت یکدست همه جای غذا سرخ سرخ کردن در پلوپز چندکاره کمی زمان بیشتر احتیاج دارد ولی در انتها نتیجه بسیار خوبی خواهید گرفت. کاسه داخل پلوپز حرارت را در ه

 می شود در حالی که رطوبت آن نگه داشته می شود و مزه بسیار خوبی خواهد داشت. 

 تمیز است .  . قبل از اینکه کاسه را در جایش بگذارید مطمئن شوید که داخل کاسه کامال1ً

 را بزنید. چراغ آن روشن خواهد شد.  OTTRIIRسپس   TITOICATRATSولت وصل کنید. دکمه  032-042. دستگاه را به برق 0

 را بزنید تا شروع به کار کند. چراغ آن قرمز خواهد شد.   TITOICATRATSرا فشار دهید. دکمه سفید می شود.  TTEISCTSTO. دکمه 3

 دقیقه نباشد( 5دقیقه گرم شود. )بیشتر از  0-3. درب آن را ببندید تا قبل از شروع به کار  برای 4

  دقیقه  یا آب کنید یا داغ کنید. 1. روغن یا کره را با درب بسته برای 5

بیاورید و برای آرام پز کردن ظرف بریزید و تفت دهید. درب آن را ببندید و به صورت منظم هم بزنید تا قهوه ای شود. وقتی تفت دادن تمام شد آن ها را از کاسه بیرون . همیشه گوشت یا مرغ را به مقدار کم در 6

.آن ها را در ظرف بگذارید  



 SLOW COOK Setting 

 

 پلوپز چند کاره دو نوع آرام پز دارد. یکی با حرارت باال و دیگری پایین. .1

اده می از راهنمای پایین استفاده کنید تا  زمان و حرارت مناسب را متوجه شوید. اگر از زمان مناسب استفاده کنید غذای شما به موقع و راحت آم.0

 شود. 

 برای آرام پز کردن گوشت و سبزیجات:زمان مناسب *

WRL :7-6  ساعت        HTIH :4-3 ساعت 

 زایش دهید. شما می توانید پخت و پز سنتی خود را هم با توجه به این زمان انجام دهید. به راحتی می توانید مقدار آب را کم کنید و زمان پخت را اف 

 زمان گفته شده تقریبی است و با توجه به مواد شما و حجم آن و اینکه ظرف از قبل گرم بوده یا نه تغییر می کند.  نکته :

 ساعت بهترین پخت را خواهند داشت.  3-4به عنوان راهنما مرغ یا قسمت های بسیار کوچک گوشت در 

  ساعت بهترین پخت را خواهند داشت.  6-7تکه های بزرگ گوشت در 



 پخت با تفت دادنزمان 

 می باشد. )تفت دادن یا سرخ کردن( استفاده می کنید زمان شما مقدار کمی کاهش پیدا خواهد کرد. در حال پخت چک کنید که غذا در چه وضعیتی از پخت  TTEISCTSTOوقتی قبل از پخت از 

  پز ) حرارت باال/پائین(تنظیمات آرام 

 باشد.  KTMو  KTRط   . همه مواد را در ظرف بریزید به صورتی که یکنواخت در ته ظرف صاف شده باشند و به صورت توده ای جایی جمع نشوند و مایع درون آن بین خ1

 . درب شیشه ای را سر جایش بگذارید. 0

 ید. چراغ آن قرمز می شود و  دستگاه شروع به کار می کند. رابزن TITOICATRATSرا بزنید و سپس  ARRM TTRP  CTOC یا ARRM TTRP TRP. دکمه3

 )گرم نگه داشتن( می رود.  PTOK MSSW . اجازه دهید بپزد تا وقتی که صدای بیب دستگاه را  بشنوید. دستگاه به صورت اتوماتیک روی حالت4

 باقی می ماند تا زمانی که خاموش شود.  PTOK MSSWساعت روی حالت  5. دستگاه 5

 اده کردن مرغ و گوشت آم

یداری کنید. در غیر این صورت در حال پختن آب زیادی از چربی همیشه موقع خرید گوشت تازه ترین ها را انتخاب کنید. تمام چربی های اضافی را از گوشت پاک کنید. اگر ممکن است مرغی که پوست ندارد خر

 های مرغ در ظرف جمع می شود. 

 سانتی متری تقسیم کنید.  4-5برای دستورالعمل هایی مثل کسرول میتونید گوشت ها را به تکه های



 زه خوبی  به غذای شما می دهد. وقتی از آرام پز استفاده می کنید الزم نیست حتما گوشت بسیار نرم در غذای خود مصرف کنید. گوشت می تواند استخوان هم داشته باشد که م

 گوشت های مناسب برای آرام پز کردن 

  انواع مختلف گوشت گاو استیکی 

 ساق پای گوسفند ، ران گوسفند ، گردن ، کتف بدون استخوان 

  گوشت ران گوساله ، گردن 

 پای خوک ، شکم ، کتف و کمر 

 )تکه های مرغ )ران و کتلت مرغ 

 فیله ران مرغ 

 آماده کردن سبزیجات

 ب کنید. اضافه شود آ سبزیجات یخ زده را باید قبل از اینکه به پلوپزپخت شوند، تقسیم شوند تا به صورت مساوی سبزیجات باید به قطعات مساوی 

 

 

 



 جدول پخت برنج

 در این جدول معیار اندازه گیری پیمانه خود دستگاه است. 

گرم آب است. اگر پیمانه برنج را گم کردید میتوانید از یک فنجان دیگر  182گرم برنج پخته نشده و  152پیمانه برنج این دستگاه فنجان اندازه گیری  استاندارد نیست. یک پیمانه  پلوپز چندکاره معادل  نکته :

 استفاده کنید که همین حجم برنج در آن جای بگیرد. 

 پیمانه آب ½ 1 +پیمانه برنج  1 =برنج قهوه ای *  پیمانه آب 1 +پیمانه برنج  1 =برنج سفید *

 برنج سفید 

 

 

 

 برنج قهوه ای

  

برنج پخته نشده سفید 
 اه(گ)با پیمانه دست

از شیر  دآب سر
 (دستگاه )با پیمانه

 تقریباًبرنج پخته شده 
 (دستگاه )با پیمانه

تقریباً زمان پخت 
 )دقیقه(

0 2 5 10-12 

4 4 9 15-10 

6 6 15 02-15 

8 8 16 05-02 

12 12 07 32-05 

برنج پخته نشده سفید 
 اه(گ)با پیمانه دست

از شیر  دآب سر
 (دستگاه )با پیمانه

 تقریباًبرنج پخته شده 
 (دستگاه )با پیمانه

تقریباً زمان پخت 
 )دقیقه(

0 3 5 32-05 

4 6 12 42-32 

6 9 15 45-42 

اگر الزم شد که به برنج قهوه ای آب اضافه کنید در حین پخت کمی آب  نکته :

 نشاسته دار به آن اضافه کنید. 

 



 انواع برنج ها 

 OTOV T EROR )برنج خوش طعم( 

 ب گوشت ، ماهی یا سبزیجات اضافه کنید. آبرنج را همان گونه که توضیح داده شده آماده کنید. میتوانید به جای آن مقداری آب مرغ ، 

 TLVVI  OTOV )برنج شیرین( 

ا شیر و خامه پیشنهاد نمی شود. چون ممکن است باعث سوختگی در ته برنج را همان طور که توضیح داده  شده بود آماده کنید. به جای آب میتوانید آب سیب ، آب پرتقال یا آب آناناس اضافه کنید. پخت برنج ب

 . ظرف شود

 T RRORO OTOV )برنج زعفرانی( 

 قاشق چای خوری پودر زعفران به هر دو لیوان آب اضافه کنید. از جدول راهنما استفاده کنید. خوب مخلوط کنید.  ¼

  OIROTR  OTOV 

 ایتالیایی استفاده می شود. از جدول برنج قهوه ای استفاده کنید.   RISOTTOاین برنج معموال برای درست کردن 

 



 OTOV A TETOV   

 ابن نوع برنج دانه بلند و بسیار خوش بو است. از جدول برنج سفید استفاده کنید. 

 OTOV I TE IT  )برنج باسماتی( 

 این برنج دانه بلند و خوش عطر است . از جدول برنج سفید استفاده کنید. 

 LTWR  OTOV 

 چون به مقدار قابل توجهی آب احتیاج دارد. آن را با برنج سفید یا قهوه ای مخلوط کنید.  بهتر است این نوع برنج را به تنهایی در پلوپز استفاده نکنید

 برای اینکه برنج کمی نرم تر شود میتوانید کمی آب اضافه کنید و برای سفت تر شدن آن آب کمتری بریزید.  ه:نکت

 THTHT 

 نوعی برنج دانه کوتاه است که در غذاهای چینی استفاده می شود. از جدول برنج قهوه ای استفاده کنید. 

 

 

 



 بخار پز کردن غذاها 

قرار زنگ مخصوص بخار پز کردن روی آب مرغ یا گوشت  وقتی غذا را در پلوپز بخار پز می کنید بیشتر مواد مغذی آن باقی می ماند. غذا را در ظرف استیل ضد

بخار آن خارج می شود و زمان ، بسته نگه دارید مگر اینکه در دستورالعمل چیزی غیر از آن باشد. با برداشتن بی دلیل درب دهید و در آن را ببندید. درب آن را کامالً

 بسیار بیشتری برای پخت الزم خواهد بود. 

 پیمانه آب را در پلوپز بریزید.  6. سه پیمانه برنج  و 1

 . غذا را مستقیم در ظرف استیل بریزید و در کاسه متحرک درون پلوپز قرار دهید. 0

 . کاسه متحرک را در جایش بگذارید و درب ظرف را ببندید. 3

 را بزنید.  OTTRIIRو بعد  START/CANCLEولت وصل کنید و دکمه  032-042. دستگاه را به برق4

 را بزنید. چراغ آن قرمز خواهد شد و پخت شروع می شود.  START/CANCLEرا و بعد  TASCTISTKR. دکمه 5

 می رود. PTOK MSSW. وقتی بخار پز شدن تمام می شود صدای بیب دستگاه را می شنوید و دستگاه به صورت اتوماتیک روی 6

 برق بکشید. اجازه دهید دستگاه خنک شود.  را بزنید تا دستگاه خاموش شود. سپس آن را از START/CANCLE. اگر پخت بیشتر الزم نبود دوباره دکمه 7



  :ات نک

 مان بسیار بیشتری برای پخت الزم خواهد بود.درب پلوپز را کامال بسته نگه دارید مگر اینکه در دستورالعمل چیزی غیر از آن باشد. با برداشتن بی دلیل درب بخار آن خارج می شود و ز 

  .در حالی که غذا در حال بخارپز شدن است از خشک شدن آن جلوگیری کنید 

  .میتوانید مایع داغ را به غذای در حال پخت اضافه کنید 

 نکاتی در مورد سبزیجات بخارپز: 

  .تکه های کوچک سبزیجات سریع تر بخارپز می شوند 

 .سعی کنید تکه های سبزیجات یک اندازه باشد تا یکنواخت پخته شود  

 .میتوانید سبزیجات تازه یا یخ زده را بخار پز کنید 

  .اگر می خواهید سبزیجات یخ زده را بخار پز کنید بخ آن را باز نکنید 

  .میتوانید سبزیجات تازه یا یخ زده را بخار پز کنید 

  .مقدار پخت سبزیجات به سلیقه شما بستگی دارد. اگر می خواهید سبزیجات نرم تر شود زمان بیشتری برای آن اختصاص دهید 

  .اجازه ندهید که آب یا آب مرغ )مایع( باالتر از سطح ظرف استیل بیاید که در این صورت بخار آن بی فایده خواهد بود 

 همیشه درب را با احتیاط بلند کنید و از بدنتان فاصله دهید تا باعث سوختگی یا تاول نشود.  پیشنهاد :

 



 بخارپز کردنجدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 زمان پخت )دقیقه( کمیت آماده کردن و نکات سبزیجات

 32-35 عدد متوسط 0 برگ های سفت و سخت آن را بکنید کنگر

 10-14 دو دسته تمیز شده مارچوبه

 13-15 گرم 052 ته آن را بکنیدسر و  لوبیا

 10-13 گرم 322 تمیز شده پوست کنده چغندر

 14-16 عدد متوسط 3 تکه تکه شده فلفل دلمه ای

   8-12 گرم 052 به تکه های کوچک تقسیم کنید بروکلی

 17-19 گرم 375 از وسط نصف کنید کلم

 12-10 گرم 522 تکه تکه شده هویج

 14-16 متوسطعدد  3 تکه تکه شده کرفس

 5-6 دسته 3 ساعت 10خیس خورده برای  نخود

 42-45 عدد بزرگ 0 کامل ذرت

 02-00 گرم 322 کامل قارچ

 8-12 متوسط 6 پوست کنده پیاز

 02-05 گرم 052 پوست کنده نخود فرنگی

 4-5 گرم 052 تازه ، پوست کنده نخود سبز

 35-42 گرم 152-182عدد هر کدام  4 کامل سیب زمینی

 05-32 گرم 105عدد  هر کدام  6 کامل سیب زمینی

 02-05 گرم 322 تکه تکه شده سیب زمینی شیرین

 02-05 گرم 322 تکه تکه شده کدو

 5 دسته ½ برگ و ساقه تمیز شده اسفناج

 8 گرم 352 سر و ته آن بریده شده کدو مسما

 15-17 گرم 352 پوست کنده شده و خرد شده شلغم

 6 گرم 352 باریکبرش  کدو خیاری



 نکاتی برای بخار پز کردن ماهی و غذاهای دریایی

  غذاهای دریایی همراه با سبزیجات تازه و پیاز و لیمو قبل از پخت 

  .مطمین شوید که فیله ها یک الیه هستند و روی هم نیافتاده باشند 

  .ماهی وقتی که به راحتی برگردانده شود و رنگ آن مات شود یعنی کامل پخته شده است 

 

 

 

 

 

 

 

 زمان پخت )دقیقه( نکات پیشنهادی نوع آن

 ماهی : کامل
 فیله

 کتلت

تا وقتی که رنگ آن کدر شود و راحت برگردانده شود آن را 
بخارپز کنید. کتلت وقتی که وسط آن راحت برگردانده شود 

 است.پخته شده 

12-8 
02-15 
14-10 

 18-02 صدف های کناری را بکنید خرچنگ

 10-14 تا زمانی که صدف باز شود بخارپز کنید صدف سیاه

 8-12 تا زمانی که صدف باز شود بخارپز کنید صدف دو کپه ای

 8-12 بخارپز کنید تا زمانی که صورتی باشد میگو با صدف

 4-6 شودبخارپز کنید تا رنگ آن تیره  اسکالوپ



 نکاتی برای بخارپز کردن مرغ

  .برای اینکه همه تکه های مرغ مساوی پخته شوند تکه های مساوی برش دهید 

  .چربی های اضافی  مرغ را جدا کنید 

  .مرغ را قبل از بخارپز کردن تفت دهید 

 .با سوراخ کردن قسمت هایی از مرغ چک کنید که کامل پخته شده باشد 

 نکاتی برای بخارپز کردن کوفته کله گنجشکی یا نوعی پای سیب

 را زیر کوفته ها بگذارید  میتوانید کاغذ های مخصوص آشپزی نچسب ، کاهو یا کلم

 تا به ته ظرف نچسبد.

 تنظیم گرم نگه داشتن

 دستگاه به صورت خودکار بعد از تمام شدن زمان پخت روی حالت  PTOK MSSW  ساعت روی این حالت باقی خواهد ماند .  5می رود و برای 

 

 زمان پخت )دقیقه( نکات پیشنهادی آننوع 

 02-05 پوست آن را بکنید فیله سینه

 32-35 ضخیم ترین قسمت آن را بیرون ظرف بخارپز قرار دهید. ران مرغ

 18-02 ضخیم ترین قسمت آن را بیرون ظرف بخارپز قرار دهید. ران مرغ

 زمان پخت )دقیقه( نکات پیشنهادی آننوع 

 12-10 آن را یخ زده بپزید مرغاستخوان گوشت خوک یا 

 8-12 قبل از پخت از هم جدا کنید ران مرغ یخ زده

 5-6 ضخیم ترین قسمت آن را بیرون ظرف بخارپز قرار دهید. ران مرغ تازه



 تمیز کردن و مراقبت از دستگاه

 

 م و صابون بشویید ، آب بکشید و خشک کنید. دستگاه را خاموش کنید و از برق بکشید. اجازه دهید تا کامل سرد شود. تمام قسمت هایی که قابل جدا شدن هستند را کامل با  محلول آب گر 

  قوی ممکن است که به سطوح نچسب دستگاه صدمه بزند. توصیه می شود هیچ یک از اجزای دستگاه را در ماشین ظرف شویی نشویید. چون آب داغ و مواد شوینده 

  .از چیزهای تیز برای شستن و تمیز کردن ظرف استفاده نکنید. چون به سطح نچسب دستگاه صدمه خواهند زد 

  .سطح بیرون ظرف را با یک دستمال نمناک تمیز کنید و بعد خشک کنید 

 ن به دستگاه صدمه خواهد زد. از یک ماده شوینده مالیم و دستمال نرم استفاده کنید. از مواد قلیایی برای تمیز کردن ظرف استفاده نکنید چو 

 دقیقه در همان حالت باشد و بعد بشویید.  12اگر برنج کف ظرف چسبیده است ، آن را پر از آب داغ و صابون کنید و بگذارید  نکته :

 پلوپز استفاده نکنید.  به الیه ظرف صدمه خواهند زد. از مواد شیمیایی ، وسائل زبر ، فلزی و استیل برای تمیز کردن 

  .پلوپز را در آب فرو نکنید. ممکن است سبب مرگ با برق گرفتگی شود 

 

 
 قبل از تمیز کردن پلوپز سیم برق را از آن جدا کنید. هشدار :

 



 مشکالت احتمالی

 

 مشکل راه حل

 اول مطمئن شوید که دستگاه به برق وصل است. 
ممکن است فشار زیادی به دستگاه وارد شده باشد. دکمه مورد نظر 

را فشار دهید تا  START/CANCLEبرای نوع پخت را  سپس 
دستگاه دوباره شروع به کار کند. چند دقیقه صبر کنید تا دستگاه دوباره 

 گرم شود.

دستگاه پلوپز چند کاره به صورت ناگهانی 
 خاموش می شود.

را بزنید تا دوباره شروع به کار کند. متد  START/CANCLEدکمه 
 پخت را هم انتخاب کنید.

پلوپز قبل از زمان تعیین شده روی 
 قرار می گیرد. PTOK MSSWحالت


