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INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE 
Aparat de gătit cu aburi  

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
Vă rugăm citiţi cu atenţie aceste intrucţiuni înainte de utilizarea aparatului. 

 
 

 

Unic importator în România : s.c. ZASS Romania s.r.l. (CUI RO15328988) 
Str. Coşbuc nr. 4, cod 540120, Tg. Mureş, jud. Mureş 

Telefon/Fax : 0265-262870, 0265-269209, Fax: 0265-307670 
www.zass.ro, www.sero.ro ,  e-mail: office@zass.ro, office@sero.ro 

model: ZSC 04 model: ZSC 04 D
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PREZENTARE 
Modelul ZSC 04 
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PREZENTARE 
Modelul ZSC 04 D 
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1. Capac 
2. Bol special pentru orez (capacitate 1L)         
3. Castron transparent Nr.3 (capacitate 3L)        
4. Castron transparent Nr.2 (capacitate 3L) 
5. Bază cu suport pentru fierbere ouă 
6. Castron transparent Nr.1 (capacitate 3L) 
7. Colector zeamă 
8. Garnitură turbo detaşabilă cu rol anti-tartru 
9. Nivel Maxim apă (în interior) 
10. Rezervor apă (pentru aproximativ 1 oră de 
funcţionare continuă) 
11. Element de încălzire 
12. Indicator Nivel Maxim apă (exterior) 
13. Programator 60-minute 
14. Indicator luminos funcţionare 
15. Cordon alimentare cu ştecher 

1. Capac 
2. Bol special pentru orez (capacitate 1L)         
3. Castron transparent Nr.3 (capacitate 3L) 
4. Castron transparent Nr.2 (capacitate 3L) 
5. Bază cu suport pentru fierbere ouă 
6. Castron transparent Nr.1 (capacitate 3L) 
7. Colector zeamă 
8. Garnitură turbo detaşabilă cu rol anti-tartru 
9. Nivel Maxim apă (în interior) 
10. Rezervor apă (pentru aproximativ 1 oră de 
funcţionare continuă) 
11. Element de încălzire 
12. Indicator Nivel Maxim apă (exterior) 
13. Afişaj digital 
14. Butoane 
15. Indicator luminos funcţionare 
16. Cordon alimentare cu ştecher

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
VĂ RUGĂM IDENTIFICAŢI MODELUL CUMPĂRAT DE DVS. ŞI CITIŢI INSTRUCŢIUNILE ŞI FIGURILE 
CORESPUNZĂTOARE ACESTUIA. FUNCŢIONAL CELE 2 MODELE SUNT APROXIMATIV LA FEL, 
DIFERENŢA ÎNTRE ELE FIIND DAT DE MODUL DE OPERARE (PROGRAMATORUL MECANIC- ZSC 04, 
RESPECTIV PROGRAMATOR DIGITAL + AFISAJ DIGITAL + BUTOANE – ZSC 04 D. 
 

ATENŢIE – Urmaţi cu stricteţe instrucţiunile de utilizare.  
Acest aparat produce aburi foarte fierbinţi. Pericol de arsuri.  

ZSC 04 ZSC 04 D
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Felicitări pentru cumpărarea acestui produs ZASS. Ca toate produsele ZASS, şi acesta a fost conceput pe baza celor 
mai noi cunoştinţe tehnice şi s-au utilizat în fabricaţie cele mai fiabile şi moderne componente electrice/electronice. 
Înainte de a pune aparatul în funcţiune, vă rugăm să acordaţi câteva minute citirii instrucţiunilor de utilizare care 
urmează. 
Vă mulţumim ! 
ATENŢIE ! - MĂSURI DE SIGURANŢĂ (valabile pentru toate modelele) 
• Vă rugăm păstraţi instrucţiunile de utilizare, certificatul de garanţie, chitanţa de cumpărare şi ambalajul produsului. 
• Asiguraţi-vă că tensiunea şi frecvenţa corespund cu cele înscrise pe eticheta aparatului. 
• Nu atingeţi suprafeţele fierbinţi. Folosiţi mânerele şi butoanele pentru operare şi manevrare. Aburul degajat în timpul funcţionării este 

foarte fierbinte! 
• Pentru a preveni pericolul de electrocutare nu introduceţi cordonul, ştecherul sau aparatul în apă sau în alte lichide.  
• Este necesară o atentă supraveghere când aparatul este folosit lângă copii. Nu lăsaţi nesupravegheat aparatul funcţionând.  
• Ştecherul trebuie scos din priză atunci când aparatul nu se utilizează, se curăţă, se monteză sau se demontează accesoriile. 
• Lăsaţi aparatul să se răcească înainte de a-l curăţa, a monta/demonta accesorii. Atenţie la aburi, să nu vă ardeţi ! 
• Nu mişcaţi aparatul în timpul funcţionării. Nu vă aplecaţi peste aparat în timpul funcţionării. Nu atingeţi suprafeţele fierbinţi ale 

aparatului. Folosiţi întotdeauna mănuşi de bucătărie atunci când manevraţi părţile fierbinţi ale aparatului. 
• Nu puneţi aparatul lângă sau dedesubtul unor obiecte care s-ar deteriora la contactul cu aburul,cum ar fi pereţii sau dulapurile. 
• Aşezaţi aparatul pe o suprafaţă plană şi stabilă.  
• Lampa pilot aprinsă semnalizează că aparatul este în funcţiune, dacă lampa este stinsă – aparatul este oprit. 
• Nu umpleţi aparatul cu apă direct de la robinetul de apă. Nu utilizaţi aparatul fără apă. Folosiţi numai apă potabilă.  
• Nu utilizaţi vasele şi recipientele livrate cu aparatul în cuptorul cu microunde sau în orice alt cuptor. 
• Nu folosiţi aparatul pe/sau lângă aragaz sau alte aparate care generează căldură. 
• Nu gătiţi niciodată la abur carne congelată de vită, porc, pasăre sau peşte. Efectuaţi întotdeauna o decongelare completă a acestor 

ingrediente înainte de a le găti la abur. 
• Nu folosiţi niciodată aparatul de preparat mâncare la abur fără tava de scurgere. În caz contrar, va sări apă fierbinte din aparat. 
• Utilizaţi castroanele de preparare la abur şi bolul pentru supă/orez numai în combinaţie cu baza originală. 
• Acest aparat nu trebuie utilizat de către persoane (inclusiv copii) care au capacităţi fizice, mentale sau senzoriale reduse sau sunt 

lipsite de experienţă şi cunoştinţe, cu excepţia cazului în care sunt supravegheaţi sau instruiţi cu privire la utilizarea aparatului de 
către o persoană responsabilă pentru siguranţa lor. 

• Verificaţi starea aparatului şi a cablului de alimentare înainte de orice utilizare. Dacă există o problemă de orice tip, nu utilizaţi 
aparatul. Apelaţi la un Service autorizat ZASS pentru a vă verifica şi/sau repara aparatul. Nu reparaţi singuri aparatul. 
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• Folosirea accesoriilor care nu sunt recomandate sau vândute de ZASS poate duce la accidente sau la distrugerea aparatului. 
• Nu folosiţi aparatul în exterior. Nu utilizaţi aparatul în apropierea materialelor explozive sau inflamabile. 
• Nu lăsaţi cordonul de alimentare să atârne peste marginea mesei şi nici să atingă suprafeţe fierbinţi. Aparatul se scoate din priză 

trăgând de ştecher şi nu de cordonul de alimentare; nu răsuciţi cablul.  
• Acest aparat este destinat numai pentru utilizare casnică. Nu folosiţi aparatul pentru alte scopuri decât cele menţionate în instrucţiuni. 

Firma producătoare nu este responsabilă pentru pagube rezultate din utilizarea incorectă a aparatului. 
 
SFATURI GENERALE 
Nu puneţi prea multe alimente în castroanele de preparare la abur. Aranjaţi alimentele cât mai răsfirat pentru a permite o 
circulaţie maximă a aburilor. 
Puneţi întotdeauna carnea de vită, porc şi pasăre în castronul de jos pentru pregătirea la abur, astfel încât să nu curgă zeamă 
din carnea crudă sau parţial gătită pe alte alimente. 
Puneţi bucăţile mai mari de alimente şi alimentele ce necesită mai mult timp de pregătire la abur în castronul de jos. 
Puneţi ouăle pe suportul pentru ouă pentru a le pregăti la abur în mod adecvat. 
Puneţi unul, două sau toate trei castroane de preparare la abur pe vasul de colectare zeamă. Dacă doriţi să utilizaţi bolul pentru 
supă/orez, puneţi-l în castronul superior. Aveţi grijă să aşezaţi castroanele în mod corespunzător şi să nu se clatine. 
Nu este necesar să utilizaţi toate castroanele de preparare la abur. 
Castroanele de preparare la abur sunt numerotate. Găsiţi numerele pe mânerele acestora. Castronul de preparare la abur de 
sus este nr. 3, cel de la mijloc este nr. 2 iar cel de jos este nr. 1. Aşezaţi castroanele numai în această ordine. 
Bolul pentru supă/orez este destinat doar pregătirii la abur a orezului, supei sau a altui aliment lichid. Atunci când doriţi să 
utilizaţi bolul pentru supă/orez, aşezaţi-l în castronul superior. 
În cazul în care pregătiţi la abur cantităţi mari de alimente, amestecaţi mâncarea la jumătatea procesului de preparare la abur. 
Purtaţi mănuşi de bucătărie şi utilizaţi o ustensilă de bucătărie cu mâner lung. 
Mâncarea din castronul de sus se prepară de obicei mai încet decât alimentele din recipientele aşezate mai jos. 
Dacă doriţi să preparaţi la abur alimente cu durate de preparare diferite, începeţi cu alimentele care necesită cel mai îndelungat 
timp de preparare în castronul 1. Setaţi butonul de reglare a timpului de preparare la abur la o durată calculată prin scăderea 
celui mai scurt timp de preparare din cel mai lung timp. După terminarea preparării, scoateţi capacul cu grijă folosind mănuşi de 
bucătărie şi aşezaţi recipientele 2 şi 3 (dacă e cazul) cu ingredientele având cel mai scurt timp de preparare deasupra 
castronului 1. Acoperiţi castronul 3 cu capacul şi setaţi cel mai scurt timp de preparare la abur cu ajutorul butonului pentru 
timpul de preparare la abur. Acoperiţi cu capacul castronul de preparare la abur de sus. Notă: În cazul în care capacul nu este 
aşezat corespunzător pe castronul de preparare la abur sau omiteţi să îl aşezaţi, preparatele nu vor fi bine înăbuşite. 
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INSTRUCŢIUNI DE OPERARE 
Prima utilizare 
Citiţi cu atenţie instrucţiunile. Despachetaţi aparatul şi toate componentele sale. Clătiţi toate castroanele cu apă caldă şi 
detergent pentru vase, apoi clătiţi şi uscaţi. 
ATENŢIE! Nu scufundaţi baza aparatului sau rezervorul în apă în timpul curăţirii. 
 
Utilizarea aparatului  
Pregatirea aparatului: plasaţi aparatul pe o suprafaţă stabilă. Nu-l plasaţi prea aproape de suprafeţe care pot fi deteriorate de 
aburi. 
Aşezaţi garnitura turbo în jurul elementului de încălzire (cu partea mai largă înspre bază). 
Turnaţi apa potabilă proaspătă în rezervor (bază) până la nivelul maxim. Nu depăşiţi nivelul maxim! Nu adăugaţi condimente în 
această apă. Nu folosiţi aparatul fără apă în rezervor. 
Puneţi vasul de colectare suc (zeamă) la loc pe bază. 
Pozitionarea castroanelor: Puneti alimentele în castroane. Întotdeauna plasaţi castronul cu nr. mai mic pe colectorul de zeamă. 
Castroanele se aşează de la cel mai mic la cel mai mare. Aşezaţi capacul (se potriveste la toate castroanele). 
Bolul pentru fiert orez: Puneţi orezul şi apa în vasul pentru orez. Plasaţi bolul pentru orez în castronul pentru fierbere. 
Pentru ouă: aşezaţi-le în suportul special integrat. Împungeţi ouăle înainte de a le introduce în aparatul de preparat la abur. 
 
Pornirea aparatului şi alegerea timpului de preparare (NUMAI PENTRU MODELUL ZSC 04) 
Introduceţi aparatul în priză şi setaţi programatorul la timpul dorit în funcţie de alimentele care se vor găti (consultaţi tabelul). 
Led-ul de control (indicatorul luminos) se va aprinde şi înăbuşirea alimentelor va începe. În timpul preparării verificaţi indicatorul 
exterior al nivelului de apă şi completaţi dacă este cazul prin lateralele colectorului de zeamă. 
La sfârşitul timpului setat, veţi fi atenţionaţi sonor iar aparatul se va opri automat (şi indicatorul luminos se va stinge). Dacă doriţi 
să opriţi aparatul înainte, puneţi programatorul pe “O”. Deschideţi capacul cu grijă să nu vă opăriţi şi folosiţi mânuşi de bucătărie. 
 
Pornirea aparatului şi alegerea timpului de preparare (NUMAI PENTRU MODELUL ZSC 04 D) 
1. Introduceţi aparatul în priză, pe ecranul digital va apărea timpul ca  
2. Setarea ceasului 

(1) Apăsaţi butonul “PROG” şi “0/1” în acelaşi timp (cand lăsaţi butoanele se va auzi un semnal acustic de confirmare) 
(2) Creşterea cu 10 minute la apăsarea butonului „+”  ori descreşterea cu 1 minut la fiecare apăsare a butonului „-”  
(3) După reglarea orei curente, apăsaţi butonul „PROG”. 
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3. Modul gătire 

(1) Apăsaţi butonul “0/1” până la afişarea pe ecran a:  
(2) Setarea timpului de gătire se realizează prin apăsarea butonului „+” (creşterea cu 5 minute) sau „-”  (descreşterea cu 5 

minute). Prin apăsarea oricărui buton se va finaliza setarea. 
(3) Difuzorul va emite un semnal acustic timp de 2 secunde, după setarea timpului de gătire. Beculeţul roşu se aprinde 

ceea ce înseamnă că aparatul este pornit şi cronometrul (countdown) începe numărătoarea inversă până la 0.  
(4) Când cronometrul ajunge la 0, aparatul va intra singur in regimul de afişare al orei. Timpul maxim de gătire este 90 de  

minute. 
(5) În timpul gătirii puteţi apăsa „+” sau „-” pentru modificarea duratei de gătire. Apăsaţi “0/1” pentru oprirea aparatului. 
 

4. Programarea gătirii 
(1) Apăsaţi butonul “PROG”. Pe ecran va apărea: 
(2) Reglaţi momentul în care doriţi ca aparatul să pornească singur prin apăsarea „+” sau „-”, ceea ce va corespunde cu 

creşterea sau descreşterea cu 10 minute a timpului. 
(3) Apăsaţi butonul „PROG” până pe ecran va apărea “45”. Apoi apăsaţi „+” sau „-”pentru setarea duratei de gătire. 
(4) Apăsaţi din nou butonul „PROG”, ecranul va afişa ora şi PROG, ceea ce înseamnă ca aparatul este reglat pentru 

pornirea programată. La ora fixată aparatul va porni singur. Acest lucru se va realiza prin atenţionarea acustică şi prin 
beculeţul roşu ce se va aprinde.  

(5) Dacă doriţi revocarea programării gătirii, apăsaţi doar butonul „PROG”, iar pe ecran se va afişa doar ora curentă. 
 
5. Când gătirea s-a terminat, aparatul va intra singur în modul de “păstrare alimente calde”. Ecranul va afişa ora şi simbolul 
“păstrare alimente calde”, iar beculeţul verde va fi aprins. 
 
Modul de “păstrare alimente calde” înseamnă încălzirea timp de 2 minute la fiecare 10 minute. Notă: aveţi grijă ca şi la funcţia 
de “păstrare a alimentelor calde” să fie apă suficientă în rezervor. 
 
6. Apăsaţi “0/1” pentru anularea modului de “păstrare alimente calde”. Pe ecran va apărea doar ora curentă 
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Reîncălzirea alimentelor - consultaţi tabelul – aveţi grijă ca şi la încălzirea alimentelor să fie apă în rezervor. 
ATENŢIE! Dacă nu mai este apă în rezervor, nu se mai formează abur. 
Nu atingeţi aparatul sau alimentele în timpul fierberii: pericol de opărire. 
Scoaterea alimentelor din castron 
Ridicaţi capacul, scoateţi castronul (sau castroanele, după caz) şi aşezaţi-l pe o farfurie. Folositi mănuşi de bucătărie! 
Scoateti aparatul din priză şi lăsaţi-l să se răcească înainte de a-l curăţa. 
Verificaţi dacă este suc în colectorul zeamă înainte de a-l scoate. 
 
CURĂŢIRE ŞI ÎNTREŢINERE 
Înainte de a începe operaţia de curăţire, asiguraţi-vă că aparatul este scos din priză şi este complet răcit. 
Nu folosiţi substanţe abrazive. Nu scufundaţi baza aparatului în apă. 
Curăţaţi exteriorul cu o cârpă uşor umezită, eventual cu câteva picături de detergent, după care ştergeţi cu o cârpă uscată. 
Toate castroanele de plastic pot fi spălate în maşina de spălat vase. Este normal ca recipientul colector şi rezervorul de apă să 
se păteze în timp. Vă recomandăm curăţirea lor după fiecare utilizare. 
Ştergeţi cu regularitate garnitura de protecţie şi orificiul de umplere cu apă. 
Detartrare: Se efectuează după aproximativ fiecare 8 folosiri. Poziţionaţi garnitura Turbo peste elementul de încălzire din 
rezervor (cu partea mai largă în sus). Umpleţi garnitura cu oţet alb până la maxim. Umpleţi rezervorul cu apă rece până la 
maxim. Lăsaţi să stea peste noapte cu aparatul oprit. Clătiţi de mai multe ori rezervorul de apă cu apă caldă. 
Depozitare: Introduceţi castronul nr. 1 în castronul nr. 2, apoi ambele în castronul nr. 3. Puneţi recipientul pentru orez în 
castronul nr. 1. La sfârşit aşezaţi castroanele pe colectorul de zeamă şi puneţi capacul peste tot ansamblul. 
În cazul depozitării sau nefolosirii pentru o perioadă mai lungă de timp, rulaţi cablul în partea inferioară a aparatului. 
 
GARANŢIE 
Perioada de garanţie este de 2 ani de la data cumpărării. Condiţiile valabilităţii garanţiei sunt menţionate în certificatul de 
garanţie al produsului. 
 
INFORMAŢII TEHNICE: 
 

 
 
 
 
 

Indicaţii pentru protecţia mediului înconjurător 
Aparatele electrice uzate sunt materiale valoroase, motiv pentru care locul lor nu 
este la gunoiul menajer! Din această cauză, vă rugăm să ne sprijiniţi şi să 
participaţi la protejarea resurselor naturale şi a mediului înconjurător, prin 
predarea acestui aparat la centrele de preluare a acestora sau la importatorul a 
cărui adresă o puteţi găsi în acest manual sau în certificatul de garanţie.

Tensiune: 230 V, c.a. , 50 Hz 
Putere nominală: 800 W 
Clasa de protecţie:  II 
Capacitate totala vase: 9 litri 
Capacitate rezervor de apă: 1 litru 
Accesorii: 3 recipiente transparente rezistente la 
căldura, vas special (bol) pentru preparare orez. 
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TABEL TIMPI DE GĂTIRE (VARIANTA 1) 
LEGUME  
Aliment  Fel  Cantitate  Timp de fierbere  Recomandare  
Anghinare  Proaspata  3 (medie)  30-35 min.   
Conopidă  Proaspată  1 medie  30-35 min  Taiati in bucati mai mici 
Fasole verde  Proaspata/Congelată 500g  20-22 min./15-20 min.  
Dovlecei  Proaspeti  600g  12-15 min  Felii subtiri  
Broccoli  Proaspat/Congelat  400g  20-25 min   / 15-20 min.  Taiati in bucati mai  mici 
Mazare  Proaspata/Congelată 400g  20 min./25 min.   
Morcovi  Proaspeti  500g  10-15 min.  Se amesteca/taiati subtire 
Cartofi  Proaspeti  600g  25 min.  Tãiati cuburi  
Varză  proaspãtã  400g  15-18 min.  tocatã  
Ciuperci  Proaspete  500g  10-15 min.   
Sparanghel  Proaspat  600g  15-20 min  Timpul exact depinde de grosime 
Spanac  Proaspat/Congelat  300g/500g  10-12 min./10-15 min.   
Praz (întreg/felii)  Proaspat  500g  15-20 min.  Timpul de gatire depinde dimensiuni 
Ardei gras  Proapseti  300g  10-15 min.  Taiati in bucati mici  
Mere  Taiate sferturi  4  15 min.   

Tari  6 buc.-tari  15 min.   Ouă  
Moi 6 buc.-moi 8 -10 min.   

PESTE / FRUCTE DE MARE  
Aliment  Fel  Cantitate  Timp de fierbere  Recomandare  
File de peste  Congelat/Proaspat  450g  10-15 min./8-10 min.   
Peste întreg  proaspãt  600g  25-30 min.   
Scoici  Proaspete  1kg  15-20 min.  Sunt fierte când se deschid 
CARNE SI PASARE  
Aliment  Fel  Cantitate  Timp de fierbere  Recomandare  
Pui  Dezosat  450g  15-20 min.   
File de porc  proaspãt  700g  10-15 min.  Grosime 1 cm  
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TABEL TIMPI DE GĂTIRE (VARIANTA 2) 
LEGUME - Timpi de preparare  

Aliment Tip Cantitate(g) Timp(min) Observaţii 
Proaspăt  400 38-40 Fasole  Îngheţat   25-28 

Amestecaţi si adaugaţi condimente în timpul gătirii  

Proaspăt  400 11-16 Brocolli  Îngheţat   13-16 
Amestecaţi si adaugaţi condimente în timpul gătirii  

Proaspăt  400 11-16 Conopidă  Îngheţat   13-16 
Amestecaţi si adaugaţi condimente în timpul gătirii  

Proaspăt  400 11-16 Sparanghel  Îngheţat   13-16 
Asezaţi pe doua nivele, astfel incât aburul să 
pătrundă mai bine  

Mazăre  Proaspăt  400 13-16 Amestecaţi si adaugaţi condimente în timpul gătirii  
Proaspăt  400 30-35 Varză  
Bucăţi    Amestecaţi si adaugaţi condimente în timpul gătirii  

Ciuperci  Proaspăt  200 10-13 Amestecaţi si adaugaţi condimente în timpul gătirii  
Noi  400 20-22 
Mici    Cartofi  
Taiaţi    

Amestecaţi si adaugaţi condimente în timpul gătirii  

Proaspăt  250 8-10 Spanac  Îngheţat  400 8-20 
 

OREZ, CEREALE - Timpi de preparare  
Aliment Fel Cantitate de grăunţe (g) Cantitate de apă Timp (min.) Observaţii 

Orez 100 1L Orez, 
Budinci Zahăr cubic 30 0.5L hot milk 

70  

Alb (uşor gătit) 300 450ml 30  
Orez 

Brun 200 300ml 33  
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PEŞTE ŞI FRUCTE DE MARE - Timpi de preparare  
Aliment Fel Cantitate Timp (min) Observaţii 

Moluşte Proaspăt 40 g 6-9  
Peşte Proaspăt 25 g 6-9  
File  Congelat   10-12  
Stridii  Proaspăt 6 buc. 11-17 Este gata când cochilia s-a deschis 

Herring  250/400 g 11-14  
Pomfret    Peşte 20cm  
Ţipar  250/400 g 11-16 

 

Midii  Proaspăt  400 g 8-10 Este gata când cochilia s-a deschis 
Homar  Proaspăt  2 buc. 20-24 Poate fi gătit puţin mai mult. 
Melci  Proaspăt  400 g 9-11 Amestecaţi în timpul gătirii  
CARNE ŞI PASĂRE - Timpi de preparare  

Aliment Fel Cantitate Timp Observaţii 
Piept dezosat  4 buc  12-16  Pui  
Pulpe  4 buc  24-29  

Îndepărtaţi pieliţa şi bateţi înainte de a găti la aburi  

Oaie  Cotlet  4 buc  11-16  Scoateţi grăsimea  
File Muşchi  400 g 11-16  Porc  
Muşchi  4 buc  13-21  

Scoateţi grăsimea  

Carnaţi Afumaţi 400 g 16-26 Perforaţi înainte pentru o gătire mai uşoară 
Pulpă  Vită 
Friptură sărată 

250  16-26  Scoateţi grăsimea  
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REÎNCĂLZIRE  
Aliment Fel Cantitate Timp de fierbere Recomandare 
Carne bucati 2-3 portii 15-20 min.  

Legume  3-4 portii 15-20 min.  
Paste  2 portii 10-20 min.  

 
Sugestii pentru prepararea la abur a alimentelor 
 
Aparatul de gătire la aburi vă uşureaza viaţa în gospodărie. Este ideal pentru familie, cu el putând găti uşor şi cu gust. 
Puteţi de asemenea găti fără ulei, reducând caloriile şi păstrând vitaminele. Puteţi prepara legume, fructe, peşte, carne, orez, 
paste, ouă…. Puteţi adăuga oricând apa, peste preparate se poate presăra şi ulei şi/sau condimente. Timpul de gătire este 
reglabil, nivelul de apă se poate reface chiar şi în timpul procesului de gătire, se poate menţine mâncarea caldă. Fieberea sau 
prăjirea distruge în mare parte vitaminele şi mineralele, astfel că doar cam 40% din conţinutul de vitamine din alimente e reţinut, 
faţă de aproximativ 84% reţinut în urma gătirii la abur. Un alt avantaj e că alimentele işi păstrează textura. Nealterate rămân şi 
culoarea, gustul şi aroma alimentelor. 
 
Fructe şi legume 
- Tăiaţi inflorescenţele de la conopidă, broccoli şi varză. 
- Înăbuşiţi legumele verzi cu frunze un timp cât mai scurt posibil, deoarece îşi uşor pierd uşor culoarea. 
- Nu dezgheţaţi legumele congelate înainte de a le înăbuşi. 
- Adăugaţi sare legumelor după gătire. 
Carne, pui, peşte, fructe de mare şi ouă 
- Carnea fragedă cu puţină grăsime este cea mai indicată pentru prepararea la abur. 
- Spălaţi carnea corespunzător şi uscaţi-o, astfel încât să se scurgă cât mai puţin suc. 
- Aşezaţi întotdeauna carnea sub alte tipuri de alimente. 
- Gătiţi peştele până arată uşor translucid şi carnea se desprinde uşor de pe oase. Prelungiţi timpul de fierbere la aburi când 
preparaţi peşte congelat (separati peştele).  Adăugaţi condimente peştelui pentru a-i spori aroma 
- Împungeţi ouăle înainte de a le introduce în aparatul de preparat la abur. 
- Nu înăbuşiţi niciodată carne, pui sau fructe de mare congelate. Lăsaţi întotdeauna carnea, puiul sau fructele de mare să se 
dezgheţe complet înainte de a le introduce în aparatul de preparat la abur. 
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- Carnea de pui e destul de fada gătită la aburi. Marinaţi bine înainte cu condimentele dorite, va avea un gust mult mai bun. 
- Dacă utilizaţi ambele castroane de preparare la abur, condensul se va scurge din castronul de sus în cel de jos. Asiguraţi-vă 
că alimentele din castroanele de preparare la abur au arome asemănătoare. 
- Puteţi, de asemenea, să utilizaţi castronul de supă/orez pentru a prepara legume în sos sau pentru a fierbe peşte în apă. 
- Lăsaţi spaţii între bucăţile de alimente. Puneţi bucăţile mai groase mai aproape de marginile castronului de preparat la abur. 
- În cazul în care castronul de preparat la abur este foarte plin, amestecaţi mâncarea la mijlocul procesului de preparare. 
- Cantităţile mici de alimente necesită un timp de preparare mai redus decât cantităţile mai mari. 
- Dacă utilizaţi doar un singur castron de preparare la abur, alimentele necesită un timp de preparare mai mic decât dacă 
utilizaţi 2 castroane de preparat la abur. 
- Alimentele din castronul de preparare la abur plasat mai jos se pătrund mai repede decât alimentele din castronul aşezat mai 
sus. Dacă utilizaţi două castroane de preparare la abur, măriţi timpul de preparare cu 5-10 minute. Asiguraţi-vă că alimentele 
sunt bine gătite înainte de a le consuma. 
- Puteţi adăuga alimente în timpul procesului de preparare la abur. Dacă un aliment necesită un timp de preparare mai scurt, 
introduceţi-l mai târziu. 
- Dacă ridicaţi capacul, este eliberat abur, iar prepararea durează mai mult. 
- Dacă alimentele nu sunt gătite, setaţi un timp de preparare la abur mai lung. Este posibil să fie necesară adăugarea de apă în 
rezervor. 
- Atunci când gătiţi peşte (de exemplu), puneţi-l în compartimentul cel mai de jos, astfel încat sucul să se scurgă în 
compartimentul pentru zeamă şi să nu altereze gustul legumelor, cartofilor, orezului etc. din celelalte compartimente. Legumele 
se pun de obicei cel mai sus pentru că nu deranjează dacă zeama de pe legume se scurge peste carne, pentru că e foarte 
bună. 
 
Sugestii de reţete f. simple: 
1.Câţiva cartofi albi, pregătiţi în aparatul de gătit cu aburi, peste care se arunca o legatura de patrunjel proaspat tocat şi ulei de 
măsline extravirgin. 
2. Sfeclă roşie fiartă în aparatul de gătit cu aburi, dată prin răzătoare cu puţin hrean, zeamă de lămâie şi ulei de măsline. 
3. Orice fel de legumă gătita în aburi, cu verdeţuri proaspete tocate şi ulei de măsline, eventual puţin piper (după gust). 
4. Legume preparate la aburi, tocate mărunt sau mai grosier (dupa gust), amestecate cu spaghete din orez. 
 
 



 15 

REŢETE 
1. Legume gătite la aburi 
Ingrediente: - 3 bucheţele de broccoli - 100 g de mazăre congelată - 4 cartofi roşii - un ardei roşu - 2 dovlecei mici - 2 cepe - 3 
căţei de usturoi tocaţi mărunt - o lingură de pătrunjel tocat - sare şi piper după gust 
Mod de preparare: 
Curăţaţi legumele şi tăiaţi-le în bucăţi mari. Tăiaţi ceapa în jumătate. Aşezaţi toate legumele in recipientul superior al aparatului, 
apoi adăugaţi verdeaţa şi asezonaţi cu sare şi piper după gust. 
Lăsaţi legumele să fiarbă la aburi timp de aproximativ 40 de minute. Intre timp, pregătiţi sosul pe care-l veţi servi alături de 
legume. 
Intr-un bol, puneţi usturoiul pisat, boiaua de ardei dulce şi adăugaţi treptat uleiul de măsline. Atenţie! Acest sos nu se prepara ca 
o maioneza. Stropiţi apoi legumele cu acest amestec şi serviţi.  
 

2. Legume în stil chinezesc, gătite la aburi 
Ingrediente: - 150 g boabe soia proaspătă - 150 ciuperci negre chinezeşti uscate - 150 g morcov - 1/2 căpăţâna salată 
chinezească - 100 g miez de palmier conservat (facultativ) - 8 ştiuleţi de porumb de lapte - 1 bucată ardei gras - 2 linguri sos de 
soia - 2 linguri coriandru proaspăt tăiat mărunt - piper alb 
Mod de preparare: 
Puneţi ciupercile în apa la temperatura camerei pentru 30 min. 
Scurgeţi lichidul din conserva cu miez de palmier. Spălaţi boabele de soia si lăsaţi lichidul sa se scurgă. Curăţaţi morcovul şi 
tăiaţi-l în bucăţi dreptunghiulare. Curăţaţi ardeiul gras de seminţe şi tăiaţi-l în cubuleţe. 
Puneţi legumele şi ciupercile în castronul mare al aparatului de gătit la aburi si preparaţi-le la aburi 20 min. Înainte de a fi servite 
turnaţi pe legume sosul de soia, condimentaţi cu piper alb şi presăraţi cu coriandrul tăiat mărunt. 
 

3. Salata de vinete 
Ingrediente: - 2 vinete - ceapa mica tăiată cubuleţe - 4 caţei de usturoi - linguriţe de busuioc tăiat mărunt - ½ de ardei gras roşu 
şi ½ de ardei gras verde - 1 lingura de măsline tăiate mărunt - 1 lingura cu chimen - 1 lingura cu zeama de lămâie - Sare şi piper 
Mod de preparare: 
Se taie vinetele în jumătate şi se aşează în tava. Adăugaţi ceapa şi usturoiul. Ţineţi-le la aburi 45 de minute. 
Scoateţi seminţele din ardei şi tăiaţi-l în lung. Adăugaţi ardeiul la vinete cu 20 de min. înainte de finalizarea preparării. 
Scoateţi vinetele gătite din aparatul de gătit cu aburi, curăţaţi-le şi tăiaţi mărunt miezul (sau fărâmiţaţi-l în blender). 
Adăugaţi ceapa, usturoiul, ardeiul gras, măslinele, zeama de lămâie şi chimenul. Amestecaţi uşor. Săraţi şi piperaţi. 
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4. Dovlecei cu pătrunjel 
Ingrediente: - 800 g dovlecei - 30 g unt - 3 căţei de usturoi - Pătrunjel - Sare şi piper 
Mod de preparare: 
Spălaţi dovleceii şi tăiaţi în bucăţi cu o grosime de 5mm. 
Puneţi dovleceii tăiaţi în castronul mare al aparatului de gătit cu aburi şi preparaţi-i pt. 20 min. 
Aşezaţi dovleceii astfel preparaţi pe platou şi turnaţi untul topit. Presăraţi pătrunjelul tăiat mărunt şi usturoiul. Se serveşte 
imediat. 
 

5. Supa crema de dovlecei cu brânză de oaie 
Ingrediente: - 6 dovlecei - 150g brânză proaspătă de oaie - 1 căţel de usturoi pisat - 8 frunze de menta - 1/2 linguriţa cu zeama 
de lămâie - 20g brânză parmezan (la alegere) - sare şi piper 
Mod de preparare: 
Se spală dovleceii şi se taie in feliuţe subţiri. Se aşează in tava mare a aparatului de gătit cu aburi, se adaugă usturoiul şi 4 
frunze de menta şi se prepara la aburi timp de 20 de min. 
Se scot dovleceii din aparat (nu trebuie sa fie chiar moi) şi se pun in blender sau robotul de bucătărie împreună cu brânza de 
oaie, 4 frunze de mentă şi zeama de lămâie, pana când se obţine un piure consistent. Se sărează şi se piperează. 
Preparatul astfel pregătit se poate servi la masa atât cald, cat şi rece. Înainte de a fi servit se presară deasupra parmezan ras. 
 

6. Somon cu mărar - 3 porţii 
Ingrediente: - 3 bucăţi file de somon - 1 legătură mărar - 1 lămâie - 3 cepe verzi - 6 cartofi foarte mici - 400 grame brocoli - 2 
căţei de usturoi - sare - piper - ulei 
Mod de preparare: 
Se taie ceapa verde in fâşii lungi si subţiri. Se curata cartofii, se spală brocoli. Se curata usturoiul si se taie felii subţiri. Se 
stoarce lămâia si se taie coaja. Fileurile de somon se asezonează cu sare si piper. 
In fiecare sita a steamer-ului se aşează câteva fire de mărar peste care se aşează: 1 file de somon, 1 fir de ceapa verde, 2 
cartofi întregi, 1/3 din brocoli, câteva felii de usturoi si o bucata de coaja de lămâie. Se stropeşte cu zeama de lămâie.  
Se prepara la aburi timp de 30 de minute. 
Se stropeşte cu ulei când se serveşte. 
 

7. Pui cu ardei gras de trei culori - 4 porţii 
Ingrediente: - 2 bucăţi piept de pui - ½ de ardei gras verde - ½ de ardei gras roşu - ½ de ardei gras galben - ½ de ceapa 
potrivita - 2 linguri sos de soia - ulei - sare - piper 
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Mod de preparare: 
Se spală ardeii si se scot seminţele. Se taie in fasii de jumătate de cm.  
Se curata ceapa si se taie rondele. 
Se taie pieptul de pui in fasii lungi si subţiri. 
Se pun toate ingredientele in vasul special pentru orez. 
Se asezonează cu sare si piper si se stropesc cu ulei si sos de soia. 
Se pregătesc in aburi timp de 30 de minute. 
In loc de piept de pui, se poate prepara si cu carne de vitel sau miel. 
 

8. Budinca diplomat: 
Ingrediente: - 400 ml lapte cald - 150 g zahar pudra - 4 oua - 100 g fructe confiate - 150 g biscuiţi 'sponge fingers' (sau pişcoturi) 
- 50 ml rom  
Mod de preparare: 
Se înmoaie fructele confiate intr-o cantitate mica de rom. Se unge bolul pentru prepararea orezului cu unt si se pune un strat de 
pişcoturi. 
Se bat ouăle cu zaharul pudra, in amestecul obţinut se adaugă romul rămas si laptele cald. Se toarnă o mica cantitate din 
amestecul de oua in bol si se aşteaptă câteva minute. Se pune un strat de fructe, după care un strat de biscuiţi. 
Se toarnă restul de amestec de oua. Se pune din nou un strat de biscuiţi. Se lasă 30 minute. Se acoperă cu o folie de plastic. 
Se prepara la abur cca. 60 de minute. 
Se lasă budinca sa se răcească, se scoate din bol si se serveşte alături de sos de fructe. 
 

9. Chifteluţe:  
Ingrediente: - 250 g carne de vita - 250 g carne de porc - o felie de franzelă - o jumătate pahar de lapte - un ou - o ceapa tocata 
- 2 căţei - usturoi - 2 lingurite de chimen - 2 linguri de faina - pătrunjel tocat - sare - piper 
Mod de preparare: 
Se înmoaie franzela in lapte, se amesteca toate, se formează chifteluţele si se aseaza in tava aparatului de gătit; se lasă 30-40 
minute. 
 

10. Piure si ficatei cu sos 
Ingrediente: - 2kg cartofi - 1 lingura unt - aprox 1 pahar de lapte - 1 ceapă mică -1 caserola ficăţei - 4-5 roşii sau 1 conserva de 
roşii – piper - 1 linguriţa sos de peste - 4 căţei de usturoi  
Mod de preparare: 
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Se curata cartofii de coaja, se taie in 2 cei mari, se pun in steamer la fiert. 
In vasul pentru orez se pun ceapa tăiata mărunt, ficăţeii, roşiile pasate, piperul, sosul de peste si mai la sfârşit usturoiul pisat. 
Se pisează cartofii fierţi cu untul si laptele. Se sărează după gust. 
 

11. Varza de Bruxelles si bacon 
Ingrediente: - 5-600 g varza de Bruxelles - 1 legătura de pătrunjel - 1 ceapa - 6-700 ml lapte - 1 lingura plina cu amidon - 2-3 
linguri ulei de floarea soarelui - 300 g bacon - sare - piper 
Mod de preparare: 
Se curata varza de frunzele exterioare, si se spală. Se pune in steamer, se adaugă frunze de pătrunjel sau alta verdeaţa, pentru 
aroma si se lasă 20-25 minute la fiert.  
Între timp se curata si se spală ceapa, se despica in câteva bucati si se pune in ulei de floarea soarelui la rumenit. Când este 
uşor aurie, se stinge cu lapte, adăugând si pătrunjelul. Se condimentează, apoi cu ajutorul mixerului se amesteca toate. Se lasă 
sa fiarbă  10 minute la foc mic. Intre timp se toaca baconul si se rumeneşte intr-o tigaie antiaderenta, fara nici un adaos de 
grăsime/ulei. Adăugaţi baconul/costiţa la sosul de lapte pe care apoi se ingroasa cu amidon. Daca nu ştiţi cum reacţionează 
amidonul pe care-l folosiţi si pentru a fi siguri ca veţi obţine un sos fin, amestecaţi amidonul cu o lingura de apa rece, apoi 
turnaţi-l la sosul de lapte. 
Se poate servi si un pireu de cartofi pe lângă. 
 

12. Orez cu legume 
Ingrediente: - 150 g orez - 300 ml apa - mix legume congelate 
Mod de preparare: 
Aşezaţi in bolul special orezul, apa,  câteva legume congelate (mix de fasole verde, mazăre, porumb, ardei gras), condimentaţi 
după gust si amestecaţi ingredientele cu o lingura. 
Gătiţi pentru 40 minute. 
 

13. Peste cu legume 
Ingrediente: -  file de peste - fasole verde - mazăre - porumb - ardei gras - brocoli 
Mod de preparare: 
Pestele condumentati-l după gust si aşezaţi-l in primul vas. Ardeiul gras tăiaţi-l felii si adăugaţi-l in al doilea vas împreuna cu 
fasolea, mazărea, porumbul boabe si condimente. Adăugaţi brocoli in al treilea vas.  
Gătiţi 20 minute. 
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14. Pui cu cartofi si morcov 
Ingrediente: - - o bucata piept de pui dezosat - 4 cartofi mari - 6 morcovi mari - oţet balsamic - ulei de măsline - foi dafin  
- diverse condimente 
Mod de preparare: 
Feliati pieptul de pui si aşezaţi-l intr-un castron. Adăugaţi condimente după gust (amestec pentru pui, usturoi granulat, piper, 
rozmarin, etc.), puţin ulei de măsline, 2-3 foi dafin, stropiţi cu oţet balsamic, puneţi apa cat sa acopere carnea, apoi acoperiţi cu 
un capac sau folie alimentara si lăsaţi la rece pentru 30 min - 4 ore (in funcţie de cat timp aveţi la dispoziţie) 
Aşezaţi pieptul de pui in primul vas al aparatului de gatit in aburi. 
Tăiaţi morcovii in bucati mai mari, condimentaţi după gust si ii puneţi in vasul al doilea. 
Tăiaţi cartofii cubuleţe, condimentaţi după gust si ii puneţi in vasul al treilea. 
Porniţi aparatul pentru 40 minute. 
 

15. Pui cu dovlecei 
Ingrediente: - 4 bucati file de pui (150g) - 2 dovlecei de dimensiuni mici  - 1 jumătate de ardei gras verde si 1 jumătate de ardei 
gras galben - 1 roşie mare - 1 lingura cu ghimber pisat - sare si piper - 20 g măsline negre/verzi 
Mod de preparare: 
Se taie dovlecelul de-a lungul in 8 felii subţiri. 
Puneţi cate o felie de pui intre doua felii de dovlecel. Rulaţi si fixaţi cu o scobitoare sau legaţi cu aţă de bucătărie. Tăiaţi 
cubuleţe ardeiul gras si roşia. 
Aşezaţi rulourile de pui, ardeiul gras si bucatile de roşii in tava aparatului. Ajustaţi sarea/piperul după gust. Gătiti la abur timp de 
20-25 min. Presăraţi ghimber pisat si decoraţi cu măsline. 
 

16. Peste inabusit cu legume 
Ingrediente:  - 300g legume verzi (spanac, fasole verde, mazăre)  - 4 fileuri de peste (salau, cod) a 200g fiecare - coaja de la o 
lămâie, tăiata fâşii - câte 4 fire de mărar şi pătrunjel verde - 2 ardei iuţi roşii, curatati de seminţe şi tăiaţi fâşii - 4 foi de hârtie 
pergament  
Mod de preparare: 
Aşezaţi o foaie de hârtie pe sita, lăsând sa atârne pe margine suficienta hârtie pentru a acoperi totul. Aşezaţi un sfert din 
legume in sita. Aşezaţi o felie de peste peste legume, presăraţi putina coaja de lămâie, ardei iute, pătrunjel, mărar si 
condimentaţi cu sare. Impaturiti hârtia cat sa acoperiţi bine pestele. Pestele e fiert când carnea devine mata si tare la atingere.  
Serviţi cu orez si cu felii de lămâie.  
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17. Legume la abur  
Ingrediente: - 2 morcovi - 1 gulie - 1 linguriţa vişinata - 1 castravete - 2 linguri sos de soia - 4-6 fire sparanghel - 3 ciuperci  
- 25 unt - 1 ceapa mare - 100 g brânza (eventual Tofu) - sare si piper după gust  
Mod de preparare: 
Se curata morcovii, guliile, castravetele, ceapa, sparanghelul, ciupercile si se spală bine;  
Morcovii se taie rondel, ceapa se taie mărunt, guliile se taie felii, castravetele se taie in rondele, iar ciupercile se taie in sferturi;  
Se amesteca morcovii si guliile, apoi se marinează timp de 10 minute intr-un castron, care sa încapă in strecurătoarea de la 
oala cu aburi, împreuna cu sos de soia si vişinata;  
Se pune oala pe foc, se aseaza castronul in strecurătoarea de la oala cu aburi, se pune capacul si se fierbe cam 5 minute;  
Se adaugă castravetele, sparanghelul, ciupercile, untul, ceapa, se amesteca, se acoperă si se mai lasă sa fiarbă cam 3 minute;  
Se adaugă si brânza si se mai lasă 2 minute, se da castronul deoparte si se mai amesteca o data cu grija. 
 

18. Orez cu legume la abur 
Ingrediente: - 200 g orez - 50 g morcovi - 50 g dovlecei - 50 g cartofi - 50 g roşii proaspete - 50 g ţelină - 10 g pătrunjel -  
- < 2 linguri ulei de măsline extravirgin  - 30 g rucola - 20 g pătrunjel creţ 
Mod de preparare: 
Legumele se taie cubuleţe si se introduc in vas, pe aburi, pana aproape se coc;  
Se procedează la fel si cu orezul, după care se amesteca cu legumele si amestecul se soteaza in ulei extravirgin;  
Se ornează farfuria cu rucola, se asaza orezul deasupra si se ornează cu pătrunjel creţ si o felie subţire de portocala. 
 

19. Piept de pasare marinat cu lamaie  
Ingrediente: - 4 -5 bucati de piept de pui dezosat tăiat in bucati mici -  2 bucati de ginger ras sau un vârf de linguriţa de ginger 
uscat  - 4 linguri de suc de lămâie proaspăt stors 
Marinata: - 1 lingura de vin alb sau cherry - 1 lingura de sos de ciuperci oyster - 1 lingura sos de soia - 1 linguriţa de zahar brun 
(zahărul frăgezeşte carnea şi îi dă un gust deosebit)  
Ornare: ceapa verde, feliuţe subţiri de lămâie  
Mod de preparare: 
Combinaţi ingredientele de marinata. Puneţi carnea împreuna cu sucul de lămâie intr-un bol de sticla Jena sau intr-un castronaş 
de pamant (nu din metal). Adăugaţi marinata si presăraţi peste carne praful de ginger uscat (sau gingerul ras proaspăt, după 
caz). Marinaţi cam 20 de minute.  
Porniţi aparatul circa 40-45 de minute sau pana carnea se albeşte.  
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Sosul de la marinata păstraţi-l si il fierbeţi iar când carnea este gata il adăugaţi peste carne.  
Serviţi fierbinte cu orez si cu ciuperci inabusite puţin in tigaie si ornate cu ceapa verde tocata si feliuţe de lămâie.  
 

20. Crema de sparanghel  
Ingrediente: - 500 gr sparanghel proaspăt - 250 ml apa - 50 gr unt -  20 gr faina - 2 gălbenuşuri  - 6 linguri de vin alb  
- 250 ml frişca lichida (neindulcita, smântâna dulce, lapte foarte gras )  -  sare  -  piper  - nucşoară 
Mod de preparare: 
cantitatea de apa care trebuie vărsata la baza: pana la nivelul maxim  
Curatati sparanghelul, si il aşezaţi in vasul pentru coacere la aburi. Ii coaceţi cca 25 minute.  
Incalziti untul intr-o tigaie, adăugaţi rapid faina amestecând mereu pana obţineţi o crema  
Adăugaţi apa împreuna cu apa in care a fiert sparanghelul pe care ati luat-o din vasul unde se aduna picăturile, in felul asta se 
diluează compoziţia  
Coaceţi pentru 5 minute amestecând, apoi luaţi de pe aragaz si adăugaţi gălbenuşele .  
Vărsaţi in cratiţa vinul si frişca /smântâna si adăugaţi sare, piper si nucşoara . Adăugaţi sparanghelul cald si serviţi imediat  
Sfat: ornaţi cu felii /rondele de ceapa 
 

21. Crema cu fructe de pădure (cu un vas pentru coacere)  
Ingrediente: - 300 gr zmeura - 300 gr afine - 300 gr coacăze - 100 gr zahar - 1 măr - 125 ml suc /zeama de lămâie  
- 500 ml apa pentru crema - 250 ml zeama de portocala - 100 gr smântăna  
Mod de preparare: 
Cantitatea de apa care trebuie vărsata la baza: pana la nivelul maxim  
Curatati mărul si il tăiaţi in cuburi. Spălaţi fructele de pădure, le puneţi in vasul pentru orez si adăugaţi mărul si zaharul. Vărsaţi 
zeama de lămâie si apa.  
Puneţi vasul in tava pentru coacere la aburi si coaceţi 25 minute.  
Striviţi in sita fructele si sucul, le puneţi intr-un vas, adăugaţi amestecând zeama de portocale  
Lăsaţi sa se răcească in frigider cel puţin 1 ora  
Serviţi intr-un vas /castron rece, adăugind o linguriţa de smintina după gust, puteţi adăuga câteva fructe de pădure întregi la 
crema deja rece . 
 

22. Ardei umpluti 
Ingrediente: - 4 ardei rosii sau verzi  - 100 gr orez cu bobul lung  - 150 ml apa pentru orez - 250 gr mazare verde proaspăt  
- 1 catel de usturoi tocat  - 100 gr porumb dulce proaspăt  - sare, piper  - unt  
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Mod de preparare: 
Puneţi in vasul pentru orez apa si orezul si coaceţi 25 minute. Spălaţi ardeii, curăţind cotorul si seminţele. Cu mazărea pregătiţi 
un piure, folosind blenderul.  
Tocaţi mărunt usturoiul, adăugaţi porumbul la piureul de mazăre. Adăugaţi sarea si piperul.  
Adăugaţi orezul copt la aburi si amestecaţi cu ingredientele: cu ele umpleţi ardeii  
Puneţi pe fiecare ardei o bucata (cit unghia) de unt si aşezaţi in vas.  
Gatiti 20 minute  
 

23. Peste cu legume 
Ingrediente: - file de peste - fasole verde - mazăre  - porumb  - ardei gras - broccoli 
Mod de preparare: 
Pestele condimentati-l după gust si aşezaţi-l in primul vas. Ardeiul gras tăiaţi-l felii si adăugaţi-l in al doilea vas împreuna cu 
fasolea, mazărea, porumbul boabe si condimente. Adăugaţi brocoli in al treilea vas.  
Gătiţi 20 minute. 
 

24. Piure de cartofi cu smantana si arpagic 
Ingrediente: - 500/600 grame cartofi (aproximativ 4 cartofi mijlocii), curăţaţi, tăiaţi in bucati de aproximativ 2,5 cm 
- ¼ ceaşca smântâna  - 1 lingura arpagic proaspăt mărunţit  -  sare şi pier 
Mod de preparare: 
Lăsaţi cartofii la bur timp de 15-20 minute. Adăugaţi celelalte ingrediente si pasaţi cartofii manual sau cu un mixer. 
 

25. Broccoli cu sos de brânza Cedar 
Ingrediente: - O căpăţână broccoli desfăcută în bucăţi -  1-2 linguri unt  -  2 linguri faina - ¼ linguriţa sare - 1 vârf de cuţit piper 
negru sau alb  -  ¾ cana lapte  -  ½ brânza Cedar rasa 
Mod de preparare: 
Pentru sosul Cedar - Se topeşte untul intr-o cratiţa medie, apoi se indeparteaza de pe foc. Se adaugă condimentele si faina si 
se amesteca. Se adaugă laptele amestecând foarte bine toata compoziţia. Puneţi tigaia pe foc si amestecaţi pana compoziţia 
este bine omogenizata, după care adăugaţi brânza Cedar. 
Pentru broccoli - turnaţi apa in vas intre nivelul MIN si MAX. Porniţi aparatul si lăsaţi-l sa funcţioneze timp de 5-10 min. 
Amestecaţi bucatile de broccoli fierte cu sosul Cedar. Serviţi cald. 
 

POFTA BUNĂ! 


