
Книга рецептів

Практичний курс з приготування в кухонній машині-роботі Mambo



У цій кулінарній книзі ви знайдете все, що вам потрібно знати, щоб
використовувати Mambo і перенести ритм своєї кухні на новий 
рівень.  Готувати за нашими рецептами - кращий спосіб дізнатися 
всі функції Mambo.  Вони є керівництвом по створенню ваших 
улюблених поєднань найпростішим способом.

Хочете танцювати?

У цій книзі рецептів ви знайдете все, що 

шукаєте.



cecotec.es/recetas-mambo

Cecotec / Recetas con Mambo

Mambo de Cecotec

@mambocecotecoficial #MamboCocina

Поділіться своєю пристрастю до кулінарії, приєднайтесь до 
нескінченної онлайн-спільноті кухарів-аматорів, які поділяють таку ж 
любов до кулінарії, як і ви.  Завдяки великій різноманітності рецептів 
Mambo і нашим щоденним оновленням ви завжди будете почувати 
себе натхненним. Закуски, рис, тісто, десерти, смузі ... Не потрібно 
чекати, щоб розкрити свого внутрішнього шеф-кухаря!  Немає такої 
страви, якої не можна було б приготувати!  Дайте волю своїй уяві і 
насолоджуйтесь всім смаком кулінарії.

Кулінарія - це спільне 

використання

Діліться рецептами



30 FUNCIONES
Tritura, monta, 

pulveriza, fermenta...

BÁSCULA INCORPORADA
Precisión absoluta en tus recetas. 

JARRA WATERPROOF
Apta para lavavajillas.

 CUCHARA MAMBOMIX
Para amasar y remover.

JARRA HASTA 3,3 L
Para toda la familia.

PUEDE CON MASAS GRANDES
Gracias al motor superpotente.

4 ELABORACIONES A LA VEZ
Jarra, vaporera doble y cestillo.

UNIVERSO DE RECETAS
Guía, recetario, 
canal YouTube, blog...

CONTROL DE POTENCIA CALORÍFICA
Evita sobrecalentamiento.

Додаткова чаша з нержавіючої сталі з антипригарним 
керамічним покриттям для приготування найніжніших 
продуктів.

Керамічна чаша з 

антипригарним покриттям

Відкрийте для себе 

вишукані страви з 

чашею Habana



Абсолютна точність призначена для ваших рецептів, 
зважує інгредієнти прямо в чаші.  Швидко і просто!  
Вбудовані ваги для абсолютної точності всіх ваших 
рецептів.  Отримувати найкращі результати в 
приготуванні вишуканих страв тепер зручніше.  Додайте 
інгредієнти, перевірте точну вагу і ... починайте 
танцювати!

Mambo - єдина багатофункціональна кухонна робот-
машина, в якій в якості ексклюзивного аксесуару є ложка 
для замісу, щоб тісто не перевзбивалось та виходило 
м'яким і гладким.

Танцюй під Mambo в своєму ритмі.
Вбудовані ваги



ВИСОКА КУХНЯ

Mambo - єдина багатофункціональна 
кухонна робот-машина, в якій в 
якості ексклюзивного аксесуара є 
ложка для замісу, щоб тісто не 
перевзбивалось та виходило м'яким і 
гладким.

ЧАША ОБ'ЄМОМ 3,3 Л 
ДЛЯ ВСІЄЇ РОДИНИ

Здивуйте своїх друзів і близьких 
смачними стравами, зробіть це 
за допомогою великої 
внутрішньої чаші.

ПРИГОТУВАННЯ БЕЗ КРИШКИ - ВІДКРИТА MAMBO 

Використовуйте Mambo як каструлю або сковороду.

ВОЛОГОЗАХИСТ ВАШОЇ MAMBO
МОЖНА МИТИ В ПОСУДОМИЙНІЙ МАШИНІ

Економте час!  Після того, як ви 
закінчите готувати, вимийте чашу в 

посудомийній машині, і ваша 
Mambo буде готова до наступних 

рецептів.  Це так просто.



30 і одна 
функція

За допомогою ложки. Комбінуйте налаштування і аксесуари Mambo і рухайтеся в ритмі кухні з 30 різними функціями.
Поєднання часу, температури, потужності нагрівання і оборотів, а також великої різноманітності аксесуарів - 
ідеальний рецепт, який дозволяє без труднощів насолодитися незліченними рецептами.  Mambo готує пюре, замішує, 
подрібнює лід, збиває, емульгує, готує на пару, готує з відкритою кришкою, без руху ... і ще аж до 30 функцій, що 
дозволяють приготувати будь-який рецепт, який ви тільки можете собі уявити.
Приготування тіста,здійснюється під контролем ложки для замісу MamboMix, вона стежить за тим, щоб тісто 
змішалося і вийшло 

Аксесуари

Налаштування

Ложка MamboMix 
(змішує, замішує)

Ножі
(нарізають, подрібнюють)

Вінчик-метелик
(збиває, емульгує)

Керамічна чаша
(їжа не прилипає)

Пароварка
2-х рівнева пароварка

Лопатка
(розмішує)

Кошик
(варить, проціджує, накриває)

Залізна чаша
(Можно мити у посудомийній 
машині)

ТАЙМЕР

Подивіться на годинник та встановлюйте час приготування для кожного рецепту. Секунди, 

хвилини і години.

ШВИДКІСТЬ
Рухи ложкою MamboMix або ножами, при якій на швидкості обробляється їжа від 0 до 10.

ТЕМПЕРАТУРА

Температура від 37 oC до 120 oC, яку можна встановити для приготування їжі.

НАГРІВАЛЬНА ПОТУЖНІСТЬ
Швидкість, при якій досягається задана температура. Вона може бути низькою: рівні 0-4, 
середньою: рівні 5-7 і високою: 8-10 рівні.

ВАГИ

Зважують інгредієнти з високою точністю прямо в Mambo. Інтервал зважування від 1 до 

4,999 г

ТУРБО
Функція, яка встановлює максимальну швидкість роботи Mambo для коротких операцій.



Танцюй у ритмі 
книги рецептів
Даний посібник з кулінарії допоможе вам в покрокових діях, щоб ви змогли приготувати 
будь-яку страву. Стати справжнім експертом.

Функції

Подача

Складність

Назва рецепту

Час

Інгредієнти

Підготовка



Продовжується на наступній сторінці.

Перемішування 74

Змішування 66

Подрібнення 58

Дрібна нарізка 50

Нарізка 42

Збивання 36

Змішування 26

Замішування тіста 100

Емульгування 108

Подрібнення 88

Тушкування 116

Перемелювання 80

Варіння 124

Приготування на пару 130

Список
функцій



Приготування на водяній бані 204

Ферментація 198

Утримання тепла 192

Повільне змішування 184

Турбо 176

Точне приготування 166

Приготування 156

Кип'ятіння 146

Нульова швидкість 242

Приготування йогурту 250

Кип'ятіння на повільному вогні 216

Приготування в кошику 258

Збивання 266

Натирання 210

Повторне нагрівання 234

Смаження 226



Основні рецепти
Часник конфі / 113
Домашні тефтелі / 58
Суміш ароматних спецій / 90
Апельсиновий 
ароматизований цукор / 93
Цукрова пудра / 88
Мелена кава / 80
Шоколад / 183
Нутове борошно / 82
Сочевичне борошно / 81
Збиті яйця / 24
В'ялена шинка / 174
Горіхи для Брауні / 182
Панірувальні сухарі / 209
Панірувальні сухарі з 
часником та петрушкою / 89
Пармезан тертий / 210
Подрібнення часнику і 
петрушки / 47
М'ясний фарш / 48
Льодова крихта / 49
Терті овочі / 46
Мелені гриби / 177
В'ялений сир / 175
Тертий сир / 92
Терті помідори / 208
Соус Сальморрета (типовий 
іспанський соус для рису) / 
227
Фритюр / 224
Кунжут мелений / 85

Нарізка шматочками фруктів / 40
Нарізка швидко окислюваних 
фруктів / 48
Нарізка фруктів на дрібні 
шматочки / 41
Нарізка овочів / 44
Нарізка волокнистих овочів / 45

Соус Бешамель / 166
Арахісове масло / 82
Гуакамоле / 55
Хумус / 54
Майонез / 106
Соус Болоньєзе / 156
Заправка для блакитного сиру / 193
Томатний соус / 164
Тартар соус / 108
Соус з червоних ягід / 111
Соус гірчичний / 110

Паста і рис
Варений рис / 187
Рис в бульйоні з куркою і 
кроликом / 151
М'який рис / 183
Салат з макаронів / 242
Спагеті з тефтелями / 157
Фідеуа / 244
М'ясна лазіння / 160
Макаронні вироби / 144
Паста з соусом песто / 241
Різотто / 184

Овочі і бобові
Артишоки / 114
Фабада / 214
Гача / 186
Сочевиця з шинкою / 62
Сочевиця тушкована / 218
Картопля по-ріоханскі / 187

Піко де Галло / 56
Пісто (томатний рататуй) / 63
Пісто манчего (типовий рататуй з 
Ла-Манчі) / 225
Рагу з нуту / 147
Тушковані овочі / 226
Овочі / 146
Овочі / 131
Тушковані овочі / 135

М'ясо
Тефтелі в овочевому соусі / 234
Запіканка з баранини / 216
М'ясо та птиця / 128
Щоки яловичі в соусі з червоного 
вина / 219
Тушковане м'ясо з картоплею і 
ребрами / 240
Хаш запечений / 70
Куряча грудка пашот / 120
Яловичина пашот / 124

Десерти та солодощі
Рисовий пудинг / 170
Бісквітний торт Dulce de leche / 36 
Лимонний бісквіт / 26
Гарячий шоколад / 167
Нуга / 65
Каталонський крем (Крем-брюле) / 72 
Лимонний крем / 28
Англійський лимонний крем / 71 
Кавовий флан / 138
Флан зі згущеного молока / 202

Свіжі фрукти / 132
Швейцарське безе / 33
Полуничне варення / 258
Цукати з апельсина / 112
Збиті вершки / 32
Заварний крем / 168
Маршмеллоу / 34
Груші у вині / 125
Пудинг / 140
Пудинг з круасаном / 203
Чізкейк / 72
Кокосовий йогурт / 248
Печиво-йогурт / 250
Простий йогурт / 253

Тісто, хліб та випічка
Пісочне печиво / 100
Млинцеве тісто / 25
Домашнє хлібне тісто / 98
Тісто для піци / 96
Тісто для піци за 1 хвилину / 97
Тісто «Емпанада» (Паста) / 198
Пісочне тісто / 101
Бріош / 196
Американські млинці / 203

Напої
Полунично-банановий молочний 
коктейль / 29
Лимонад / 264
Безалкогольний мохіто / 256
Йогуртовий напій полуничний / 251
Банановий йогуртовий напій / 252
Цитрусовий сік / 267
Апельсиновий сік / 268
Ананасовий сік / 269

 : Рецепт для приготування в керамічній чаші.

Зміст

Закуски
Чізкейк Песто / 76
Оладки з тріски / 64
Сирне суфле / 37

Гарнір
Звичайний рис / 256
Варений рис / 186
Яйця низькотемпературні / 257
Яйця в круту / 150
Яйця-пашот / 121
Гарніри / 133
Запечена картопля / 236
Салатний коктейль / 259
для коктейлів / 263

Супи і креми
Айобланко / 57
Курячий бульйон / 243
Крем з кабачків / 233
Варений гарбузовий суп / 237
Горохове пюре / 190
Пюре з сочевиці / 149
Вішісуаз / 155
Гаспачо / 56
Картопляне пюре / 75
Овочевий суп / 221
Цибулевий суп / 192
Аліолі / 107

Риба та морепродукти
Тушкована тріска по-баскськи / 232
Тріска в Сальсі Верде з молюсками і 
тушкованими овочами / 260
Мідії / 137
Кальмар в чорнилах / 158
Хек конфі / 116
Риба / 129
Риба на пару / 136
Фарширований перець з 
брендейдом з тріски / 74
Сардини в маринаді / 117
Тушковані морепродукти / 228



23

Насолоджуйтесь 
найкращими 
коктейлями, млинцями, 
млинцями та цілим 
всесвітом можливостей

Змішування
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Збиті яйця

ПРИГОТУВАННЯ:

Введіть в чашу яйця (без шкаралупи), 
зберіть і встановіть вінчк-метелик і 
встановіть швидкість 3 на 3 хвилини для їх 
збивання.

Тісто для млинців

  8 персон  45 хв   Легкий рецепт

ІНГРЕДІЄНТИ :

250 гр борошна 
для випікання
500 мл молока
2 яйця

1 ложка оливкової олії
1 щіпка солі

Олія (щоб змастити пательню)

ПРИГОТУВАННЯ:

1.1.  Засипте всі інгредієнти в чашу і встановіть швидкість 3 на 20 секунд.
2. Перед випіканням дайте тісту постояти 30 хвилин (мінімум).

ІНГРЕДІЄНТИ:

6 яєць
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Лимонний бісквіт

   4 персони    10 хв    Легкий рецепт

ІНГРЕДІЄНТИ :

500 г цукру
500 г борошна
250 мл молока

250 мл олії
6 яєць
1 пакетик 
дріжджів

1 лимон
1 звичайний 
йогурту
1 щіпка солі

ПРИГОТУВАННЯ :

1. Додайте цукор і цедру лимона в чашу і встановіть швидкість 9 на 30 секунд.  Якщо
не досить змішалося, виставте ще секунд 30.
2. Помістіть вінчик-метелик на місце поверх лез і додайте соняшникову олію, яйця,
лимонний сік, простий йогурт і борошно з дріжджами.  Змішайте все це вінчиком-
метеликом протягом 1 хвилини на швидкості 4. Якщо частина суміші залишилася 
на стінках чаші, зніміть її лопаткою і перемішайте ще кілька секунд.
3. Вилийте отриману суміш у змащену маслом форму для торта і випікайте при
температурі 180 oC протягом близько 35 хвилин.
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   15 хв    Легке приготування

Лимонний крем

ПРИГОТУВАННЯ :

1. Додайте цукор в чашу і подрібніть, щоб перетворити його в цукрову пудру
(див. Розділ «Подрібнення»).
2. Додайте цедру лимона без білої частини і розітріть протягом 15 секунд на
швидкості 9.
3. Влийте масло кімнатної температури і сік обох лимонів і перемішайте на
швидкості 2 протягом 1 хвилини.
4. Вилийте яйця і збийте всю суміш на швидкості 4 протягом 10 секунд.
5. Готуйте суміш при 80oC і швидкості 5 протягом 7 хвилин, потужність
нагрівання 3. Перелийте суміш в пляшку і зберігайте в холодильнику.

ІНГРЕДІЄНТИ :

160 г цукру
60 г вершкового 
масла
2 цедри лимона без 
білої частини
сік 2 лимонів без 
кісточок
2 яйця

   4 особи    10 хв    Легке приготування

ПРИГОТУВАННЯ :

1. Полуницю помити і зрізати листя.  Додайте полуницю, банани,
йогурт і цукор в чашу.
2. Розімніть всі інгредієнти протягом 3 хвилин, починаючи зі
швидкості 5 і поступово збільшуючи швидкість до 10.
3. Встановіть 3 хвилини на швидкості 3 і долийте молоко через
кришку.

ІНГРЕДІЄНТИ :

200 г бананів
200 г полуниці
100 г цукру
0,5 л молока
1 звичайний або 
банановий йогурт

Бананово-полуничний 
мілкшейк
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Станьте професійним кондитером

Збивання
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ПРИГОТУВАННЯ :

Приготування
1. Влийте холодні вершки в чашу, встановіть вінчик-метелик і
встановіть швидкість 4. Немає необхідності встановлювати час 
приготування, замість цього зверніть увагу на те, щоб суміш 
з'єдналася.
2. Після збивання вершків додайте лопаткою цукрову пудру.

   4 персони    10 хв    Легке приготування

Збиті вершки

ПРИГОТУВАННЯ :

1. Встановіть вінчик-метелик в чашу і додайте всі інгредієнти.
Встановіть його на 4 хвилини при температурі 50 oC і 
швидкості 4.
2. Якщо ви хочете приготувати більш однорідне безе,
збиваючи його в перший раз, збивайте ще 4 хвилини на 
швидкості 4 без налаштувань температури.

ІНГРЕДІЄНТИ :

200 гр.  цукрової пудри
4 яєчних білка
1 щіпка солі
кілька крапель оцту або лимонного 
соку

  4 персони    10 хв    Легке приготування

Швейцарське безе

ІНГРЕДІЄНТИ:

80 гр.  цукрової пудри
500 мл вершків
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  30 хв    Середня складність приготування

Маршмелоу

ІНГРЕДІЄНТИ :   

200 г цукру
200 мл води
1 пакетик желе і 1 ложка полуничного желе
2 пакетики желатину (порошок)
цукрова пудра для посипання

ПРИГОТУВАННЯ :

1. Додайте воду, звичайне желе і цукор і перемішайте їх протягом 10 секунд на швидкості 5.
Встановіть 5 хвилин при 100 ° C і швидкості 2.
2. Додайте ароматизоване желе і встановіть швидкість 5 на 10 секунд.
3. Потім встановіть 5 хвилин на 100 ° C і швидкість 2.
4. Дайте суміші постояти в чаші на 90 хвилин, потім встановіть вінчик-метелик і включіть його на
швидкості 4 протягом 6 хвилин, без встановлення  температури.
5. Перелийте суміш у форму, покриту поліетиленовою плівкою, і залиште приблизно на 12 годин.
6. Розділіть маршмелоу на порції і посипте цукровою пудрою.



3736 WHIP WHIP

ПРИГОТУВАННЯ :

1. Зберіть вінчик-метелик в чашу Mambo.
2. Додайте яйця і цукор.  Встановіть швидкість 4 на 4 хвилини.
3. Додайте карамель і вершки і встановіть швидкість 4 ще на 20 секунд, щоб
все перемішалося.
4. Всипте просіяне борошно і дріжджі і встановіть швидкість 3 на 30 секунд,
щоб всі інгредієнти перемішалися.
5. Протріть стінки чаші лопаткою і знову перемішайте.
6. Перелийте суміш у попередньо змащену маслом форму.
7. Випікати в попередньо розігрітій духовці при 180 ° C близько 45 хвилин.
8. Вийняти з духовки і дати охолонути на решітці.

ІНГРЕДІЄНТИ :

450 г карамелі
175 г коричневого 
цукру
375 г борошна
600 мл вершків
3 яйця
1 пакетик дріжджів

Бісквітний торт 
Dulce de leche

   10 персон 1 година 30 хв    Середня складність приготування

ПРИГОТУВАННЯ :

1. Розігрійте духовку до 180 oC.  А тим часом встановіть вінчик-метелик і
додайте яйце, жовток, борошно, молоко, масло кімнатної температури, 
мускатний горіх, сіль і перець. Встановіть на 2 хвилини при 90 oC і 
швидкості 3.
2. Коли змішування закінчиться, додайте сир і вершки і перемішайте 10
секунд на швидкості 4.
3. Змастіть 2 форми для суфле маслом і посипте борошном, вилийте
суміш і запікайте 25 хвилин.

ІНГРЕДІЄНТИ :

20 г борошна
15 г вершкового масла
50 г тертого сиру 
грюйер
35 мл кулінарного крему
100 мл молока
1 яйце
1 яєчний жовток
1 щіпка мускатного 
горіха
1 щіпка солі
1 щіпка перцю

Сирне суфле

   10 персон   45 хв    Середня складність приготування



3938

Ідеальні шматочки

Нарізка



4140 CHOP
CHOP

ПРИГОТУВАННЯ :

1. Видаліть коріння цибулі-порей, верхній кінець
зріжте хрест-навхрест і промийте водою.
2. Наріжте цибулю-порей на рівні частини, довжиною
близько 4 см, і помістіть їх в чашу.
3. Встановіть швидкість 4 на 4 секунди.
4. Якщо вам потрібно зробити шматки ще менше,
зніміть  інгредієнти що прилипли з країв і включіть 
робот ще на 4 секунди на швидкості 4.

Нарізка волокнистих 
овочів

  1 хв  Легке приготування

ПРИГОТУВАННЯ :

1. Очистіть цибулю,поріжте всі овочі на четвертинки і
помістіть їх в чашу, не перевищуючи відмітку в 1 літр.
2. Встановіть швидкість 4 на 4 секунди.
3. Якщо вам потрібно зробити шматки ще менше,
зніміть  інгредієнти що прилипли до країв і включіть 
робот ще на 4 секунди на швидкості 4.

ІНГРЕДІЄНТИ :  

1 червоний перець
1 зелений перець
1 цибулина

Нарізка овочів 
   1 хв    Легке приготування

ІНГРЕДІЄНТИ:

2 цибулі-порей



434242 43CHOP

ПРИГОТУВАННЯ :

1. Очистіть часник.
2. Складіть в чашу часник і оливкове масло.
3. Встановіть швидкість 4 на 4 секунди.
4. Якщо вам потрібно зробити шматки ще
менше, зніміть інгредієнти що прилипли  з 
країв і включіть робот ще на 4 секунди на 
швидкості 4.

Нарізка дрібних 
інгредієнтів

   1 хв    Легке приготування

ПРИГОТУВАННЯ :

1. Очистіть персики від шкірки і видаліть кісточки.
2. Наріжте персики на четвертинки і покладіть в чашу.
3. Встановіть швидкість 4 на 4 секунди.
4. Якщо вам потрібно зробити шматки ще менше,
зніміть інгредієнти що прилипли з країв і включіть 
робот ще на 4 секунди на швидкості 4.

Нарізка фруктів на 
шматочки

   1 хв   Легке приготування

CHOP

ІНГРЕДІЄНТИ:

3 персика

ІНГРЕДІЄНТИ:

30 мл оливкової олії 
6 зубчиків часнику



454444 45CHOP
CHOP

Нарізка швидко 
окислюваних 

фруктів 

ПРИГОТУВАННЯ :

1. Очистіть яблука і розріжте їх на четвертинки.
2. Помістіть яблука і лимонний сік в чашу.
3. Встановіть швидкість 4 на 4 секунди.
4. Якщо вам потрібно зробити шматки ще
менше, зніміть інгредієнти що прилипли з країв і 
включіть робот ще на 4 секунди на швидкості 4.

   1 хв  Легке приготування

ІНГРЕДІЄНТИ:

3 яблука
сік половини лимона



4746

Фарш овочі, м’ясо, спеції, 
та легко роздробити лід

Дрібна
нарізка

(подрібнення)



48 MINCE MINCE 49

Подрібнення овочів

ІНГРЕДІЄНТИ :  

2 цибулини
1 червоний перець
1 зелений перець
сік 1 лимона
2 ложки олії
сіль

ПРИГОТУВАННЯ :

1. Помістіть овочі, розрізані на четвертинки, разом з
іншими інгредієнтами в ємність.
2. Встановіть швидкість 8 на 4 секунди.
3. Якщо ви хочете отримати кращий результат, очистіть з
країв чаші інгредієнти і повторіть процес.

Подрібнення 
часнику і петрушки

ІНГРЕДІЄНТИ :  

1 пучок петрушки
2 зубчики часнику
оливкова олія

ПРИГОТУВАННЯ :

1. Обірвати листя петрушки.
2. Помістіть в чашу петрушку і подрібнений часник.
3. Встановіть швидкість 6 на 15 секунд, перемішайте
лопаткою все листя в чаші і встановіть швидкість 6 ще на 
15 секунд.
4. Зберігати в оливковій олії.



5150 MINCE MINCE

ПРИГОТУВАННЯ :

1. Подрібніть м'ясо та покладіть його в морозильну камеру на 30 хвилин.
2. Помістіть м'ясо в чашу.
3. Подрібніть фарш протягом 20 секунд, починаючи на швидкості 5 і поступово
збільшуючи до швидкості 10. Якщо ви хочете подрібнити більшу кількість фаршу, 
робіть це двома різними порціями, не перевищуючи вагу в 250 р

Приготування 
м'ясного фаршу

  5 хв Легке приготування

ПРИГОТУВАННЯ :

1. Помістіть у чашу лід.
2. Встановіть швидкість 6 на 20 секунд.
3. Якщо ви хочете отримати більш дрібну консистенцію, зніміть прилипші до
боків інгредієнти і повторіть процес.

Подрібнення льоду

 5 хв  Легке приготування

ІНГРЕДІЄНТИ:

250 г нежирної свинини або 
яловичини

ІНГРЕДІЄНТИ:

200 г льоду



5352 MINCE MINCE

Pico de gallo

ПРИГОТУВАННЯ :

1. Помістіть овочі, порізані на четвертинки, разом з іншими
інгредієнтами в ємність.
2. Встановіть швидкість 8 на 4 секунди.
3. Якщо ви хочете отримати кращий результат, очистіть з країв чаші
інгредієнти та повторіть процес.

ІНГРЕДІЄНТИ :

2 цибулини
1 червоний перець
1 зелений перець
сік 1 лимона
2 ложки олії
сіль

  5 хв   Легке приготування



5554

Приготування заправок, 
пюре і чого завгодно за 
вашим бажанням з 
ідеальною структурою.

Подрібнення



5756 GRIND GRIND

   5 хв Легке приготування

ПРИГОТУВАННЯ :

1. Помістіть приготований нут і часник в чашу і встановіть
швидкість 5 на півхвилини.
2. Додайте інші інгредієнти і продовжуйте подрібнювати ще 1
хвилину на швидкості 5.
3. Посипати кунжутом і подавати хумус з тостами.

ІНГРЕДІЄНТИ :

350 г вареного нуту
20 мл оливкової олії
1/2 лайма для соку
1 часник
кмин
кунжут
перець
сіль

Хумус

   5 хв  Легке приготування

ПРИГОТУВАННЯ :

1. Очистіть помідор, видаліть кісточки і наріжте шматочками.
2. Помістіть нарізану на четвертинки цибулю разом з чилі і кількома
листками петрушки в чашу і подрібніть 8 секунд на швидкості 5.
3. Зніміть всі залишки, які прилипли до стінок чаші, почніть
подрібнювати 2,5 хвилини на швидкості 5 і поступово додавайте 
авокадо, лайм і лимонний сік через кришку.
4. Помістіть порізаний помідор всередину і перемішайте все разом за
допомогою лопатки перед подачею на стіл.

ІНГРЕДІЄНТИ :

4 стиглих авокадо середнього 
розміру
1 цибулина середнього розміру 
або 2 маленькі
1 великий стиглий помідор
1 гострий чилі
свіжа нарізана петрушка
свіжий сік лайма
сіль

Гуакамоле



5958 GRIND GRIND

ПРИГОТУВАННЯ :

1.Додати помідори, перець, цибулю, огірок і часник без
лушпиння.  Встановіть швидкість 5 на 20 секунд.
2. Зніміть всі залишки, які прилипли до стінок чаші,
встановіть робот на 3 хвилини на швидкості 10.
3. Подавати холодним.

ІНГРЕДІЄНТИ :  

1 кг стиглих помідорів з шкіркою
50 г зеленого перцю
50 г червоного перцю
40 г цибулі
70 г очищених огірків
30 мл оцту
50 мл оливкової олії першого 
віджиму
250 мл води
2 зубчики часнику
сіль

Гаспаччо 
(холодний овочевий суп)

   6 персон    10 хв Легке приготування

ПРИГОТУВАННЯ :

1. Засипте в чашу свіжий мигдаль, часник без паростків і
трохи солі і встановіть на подрібнення на 30 секунд на 
швидкості 5.
2. Процідіть панірувальні сухарі перед тим, як покласти в
чашу, перемішайте протягом 15 секунд на швидкості 5.
3. Встановіть швидкість 5 (без встановлення часу) і
акуратно налийте олію в чашу через кришку з 
встановленим на місце мірним стаканом.
4. Додайте оцет і воду та подрібніть протягом 2 хвилин
на швидкості 10. Зберігайте суп в холодильнику і 
подавайте в холодному вигляді.

ІНГРЕДІЄНТИ :  

200 г свіжого очищеного мигдалю
100 г панірувальних сухарів 
просочених водою протягом доби
70 мл оливкової олії першого 
віджиму
30 мл оцту
800 мл води
2 зубчики часнику
сіль

Ajoblanco
 (Холодний часниковий суп)

   10 хв Легке приготовлени



6160 GRIND GRIND60

Домашні 
тефтелі

   2 персони    10 хв    Легке приготування

ІНГРЕДІЄНТИ :

250 г нежирної 
свинини
250 г нежирної 
яловичини
25 мл молока

2 шматки хліба
1 яйце
нарізана 
петрушка

1 цибулина
2 часнику

ПРИГОТУВАННЯ :

1. Подрібнити м'ясо і відкладіть в сторону (див. Розділ «Нарізка»).
2. Помістіть в ємність всі інгредієнти, крім м'яса, і встановіть швидкість 6 на 6 секунд.
3. Введіть в чашу фарш і подрібніть від 15 до 20 секунд на швидкості 5.
4. Вийміть суміш і розділіть на маленькі і однорідні кульки, обваляйте їх у борошні та
обсмажте на сковороді.



6362

Абсолютний контроль 
швидкості, який 
дозволяє вам готувати 
гомогенні суміші

Змішування



64 MIX 65MIX 

ІНГРЕДІЄНТИ :

350 г замоченої сочевиці
125 г кубиків шинки
750 мл води
1 помідор
1 зелений перець

1/2 цибулини
3 зубчики часнику
1 ложка паприки
1 морква
1 овочевий бульйонний кубик

1 лавровий лист
оливкова олія

ПРИГОТУВАННЯ :

1. Наріжте часник, помідор, моркву, зелений перець і цибулю на шматочки (див. Розділ «Нарізка»).
2. Помістіть вінчик- метелик на місце поверх лез, налийте трохи олії і встановіть його на 110 ° C і
швидкість 1 на 8 хвилин.
3. Коли процес закінчиться, введіть решту інгредієнтів і встановіть температуру 100 oC і швидкість 2
на 1 годину.

   6 персон    10 хв  Легке приготування

Сочевиця з шинкою

ІНГРЕДІЄНТИ :

300 г помідорів (банку)
100 г баклажанів
100 г кабачків
100 г зеленого перцю

100 г червоного перцю
100 г цибулі
2 зубчики часнику
25 мл оливкової олії

1 чайна ложка цукру
сіль
перець

ПРИГОТУВАННЯ :

1. Для приготування соусу введіть попередньо промиті і нарізані овочі і встановіть швидкість 6 на 8 секунд.
2. Додайте оливкову олію і смажте, помішуючи, при 120 oC, потужності нагріву 10 і швидкості 1 протягом 6
хвилин.
3. Додайте помідори і цукор і встановіть 120 oC, потужність нагріву 7 і швидкість 1 на 20 хвилин.
4. При необхідності додайте сіль.

   30 хв    Легке приготування

Пісто манчего
 (Типовий рататуй з Ла-Манчі)



66 67MIX MIX

ПРИГОТУВАННЯ :

1. Помістіть тріску в воду, щоб видалити сіль.  Кілька разів змініть воду.
2. Коли в трісці не буде солі, покришіть її , складіть в чашу Mambo разом з іншими
інгредієнтами та встановіть швидкість 3 на 4 хвилини.
3. За допомогою ложки опускайте кульки з тіста в гарячу олію.
4. Покладіть їх на паперові рушники, щоб папір ввібрав надлишки олії.  Подавати з
аліолі, майонезом або іншими соусами.

ІНГРЕДІЄНТИ :

150 г солоної тріски
110 г борошна
110 мл води
1 яйце
1 чайна ложка 
дріжджів
петрушка
харчовий барвник

Оладки з тріски

   4 персони   45 хв    Середня складність приготування

ПРИГОТУВАННЯ :

1. Помістіть мед і цукор в ємність і перемішайте 1 хвилину на швидкості 5.
2. Додайте яйця і борошно, перемішайте на швидкості 3, поки суміш не
перетвориться в однорідну.
3. Змазавши форми борошном і маслом, залийте форму доверху і запікайте в
духовці при 180 oC протягом 6-7 хвилин.

ІНГРЕДІЄНТИ :

200 г м'якого меду
100 г цукру
75 г борошна
4 яйця
борошно
вершкове масло

Туррон з карамеллю

   4 персони   30 хв    Середня складність приготування



6968 MIX MIX 69

Чізкейк

ПРИГОТУВАННЯ :

1. Додайте яйця і цукор, встановіть вінчик-метелик,
встановіть швидкість 4 на 3 хвилини.
2. Додайте сир і кукурудзяний крохмаль і встановіть
швидкість 3 ще на 1 хвилину.
3. Додайте вершки і перемішуйте на швидкості 2 протягом
20 секунд.  Вилийте суміш у круглу ємність попередньо 
застелену папером для випічки.
4. Випікайте в духовці, розігрітій до 180 oC, 45-50 хвилин.
5. Дістаньте з духовки і дайте охолонути на решітці.  Потім
зберігайте його в холодильнику.

ІНГРЕДІЄНТИ :  

450 г вершкового сиру
175 г цукру
15 г кукурудзяного 
крохмалю
200 мл вершків для 
збивання
3 яйця

   8 персон    1 година   Легке приготування



7170

Забезпечує рівномірне 
нагрівання і професійні 
текстури

Перемішування



7372 STIR STIR

   4 персони 1 годину   Легке приготування

Hachis Parmentier

ПРИГОТУВАННЯ :

1. Викласти картоплю з шкіркою в чашу Mambo і залити водою.  Встановіть
110 oC, потужність нагріву 10 і швидкість 0 протягом 35 хвилин.
2. Злийте воду, викладіть картоплю і висушіть чашу.
3. Всипте часник розрізаний навпіл, а цибулю розріжте на четвертинки і
встановіть швидкість 6 на 8 секунд, щоб подрібнити.
4. Встановіть ложку MamboMix в чашу і додайте м'ясо, масло і спеції.
Встановіть 105 oC, потужність нагріву 6 і швидкість 1 протягом 10 хвилин.  
Через 5 хвилин додайте вино.
5. Тим часом очистіть картоплю і розімніть її з маслом.
6. Додайте молоко, сіль і перець і перемішайте.
7. Розподіліть м'ясо на деці, викладіть зверху картоплю, посипте сиром і
запікайте на грилі в попередньо розігрітій духовці при 180 oC протягом 15 
хвилин (або до коричневого кольору).

ІНГРЕДІЄНТИ :

400 г фаршу з яловичини
100 г цибулі
650 г картоплі
30 г вершкового масла
75 г тертого сиру
25 мл білого вина
40 мл молока
2 зубчики часнику
сіль
перець, чебрець, 
мускатний горіх

ПРИГОТУВАННЯ :

1. Додайте цукор в чашу і подрібніть, щоб перетворити його в цукрову пудру (див.
Розділ «Подрібнення»).
2. Додайте цедру лимона без білої частини і розімніть протягом 15 секунд на
швидкості 9.
3. Влийте масло кімнатної температури і сік обох лимонів, перемішайте на
швидкості 2 протягом 1 хвилини.
4. Вилийте яйця і збийте всю суміш на швидкості 4 протягом 10 секунд.
5. Готуйте суміш при 80 ° C і швидкості 5 протягом 7 хвилин, потужність нагріву 3.
Перелийте суміш в пляшку і зберігайте в холодильнику.

ІНГРЕДІЄНТИ :

160 г цукру
60 г вершкового масла
2 цедри лимона без білої 
частини
сік 2 лимонів без 
кісточок
2 яйця

Лимонний крем

  15 хв    Легке приготування



7574 STIR STIR 75

Crema catalana
 (Крем брюле)

ПРИГОТУВАННЯ :

1. Налийте в чашу молоко, корицю і цедру лимона.
2. Встановіть 80 oC і швидкість 1 протягом 10 хвилин
3. Процідіть молоко і знову вилийте його в ємність.
4. Додайте інші інгредієнти і перемішайте їх при 80 oC і
швидкості 3, поки крем не загусне.
5. Вилийте збиті вершки в ємність, накрийте харчовою
плівкою і поставте в холодильник не менше ніж на 4 
години.
6. Подавати з цукровою пудрою і карамелізувати за
допомогою невеликої кухонної паяльної лампи.

ІНГРЕДІЄНТИ :  

50 г цукру
20 г кукурудзяного 
крохмалю
0,5 л молока
3 яєчні жовтки
1 паличка кориці
лимонна шкірка
цукор (для карамелізації)

   20 хв    Легке приготування



7776 STIR STIR

   4 персони    1 година    Середня складність

ПРИГОТУВАННЯ :

1. Щоб приготувати брандаду: помістіть часник в чашу Mambo і натисніть на
кнопку турбо на 2 секунди.
2. Додайте олію та подрібнену тріску і встановіть 110 oC, потужність нагріву 6 і
швидкість 1 на 2 хвилини.
3. Додайте молоко та вершки і встановіть 110 oC, потужність нагріву 7 і
швидкість 1 на 10 хвилин.
4. Змішайте з картопляним пюре і дайте йому охолонути.  Потім помістіть
брендаду в кондитерський мішок.
5. Щоб приготувати соус, помістіть цибулю і часник в чашу Mambo та
встановіть швидкість 6 на 6 секунд.
6. Налийте трохи олії і встановіть 110 oC і потужність нагріву 7 на 5 хвилин.
7. Додайте борошно за 30 секунд до завершення програми.
8. Додайте молоко, сіль і перець, встановіть 100 oC, потужність нагріву 5 і
швидкість 3 на 3 хвилини.
9. Введіть перець і розминайте протягом 2 хвилин 2 хвилини.
10. Нафаршируйте перець брендадом і викладіть його разом з соусом в деко.
Запікайте в духовці при температурі 200 oC 10 хвилин.

ІНГРЕДІЄНТИ :

Інгредієнти для брендада:
300 г несолоної тріски
100 г вареної картоплі
200 мл молока
200 мл вершків
2 зубчики часнику
15 мл оливкової олії

ІНГРЕДІЄНТИ ДЛЯ ПЕРЕЧНОГО 
СОУСУ:

150 г цибулі
20 г борошна
50 мл білого вина
150 мл молока
3 перця пікільо
1 часник
сіль
перець

Фарширований перець 
з брендадом з тріски

   4 персони    45 хв    Легке приготування

ПРИГОТУВАННЯ :

1. Очистіть і наріжте картоплю на четвертинки, помістіть її в чашу з
молоком, додайте воду і щіпку солі, перемішайте при 100 oC і 
швидкості 2 протягом 20 секунд з відкритою мірної чашею.
2. Після закінчення програми додайте масло, сіль і перець, виберіть
швидкість 6 до досягнення бажаної текстури.

ІНГРЕДІЄНТИ :

500 г картоплі
50 г вершкового 
масла
200 мл молока
125 мл води
сіль
перець

Картопляне пюре



7978 STIRSTIR78

Чізкейк з песто

   8 персон    30 хв    Середня складність приготування

ІНГРЕДІЄНТИ :

ІНГРЕДІЄНТИ ДЛЯ НАЧИНКИ:
300 г вершкового сиру
100 г песто
150 мл вершків

4 листка желе
сіль
перець
помідори черрі (для 
декору)

ДЛЯ ОСНОВИ: 
150 г сухарів
100 г вершкового 
масла
сіль

ПРИГОТУВАННЯ :

1. Подрібніть крекери разом з вершковим маслом на швидкості 4 протягом 2 хвилин.
Вилийте суміш у форму, щоб сформувати основу.
2. Налийте крем в чисту чашу і поставте на 2 хвилини при 90 oC.
3. Додайте листи гідратованого желе і перемішайте на швидкості 2 протягом 2 хвилин,
щоб вони розчинилися.
4. Додайте сир і соус песто, перемішайте всі інгредієнти на швидкості 3, поки вони не
змішаються.
5. Дайте йому охолонути в холодильнику не менше 4 годин.
6. Прикрасьте торт різнокольоровими помідорами чері, горіхами і маком.



8180

Дрібніть кавові зерна, 
насіння і навіть готуйте 
домашнє борошно.

Перемелювання



8382 MILL MILL

ПРИГОТУВАННЯ :

1. Насипте каву в глечик (переконайтеся, що він повністю
сухий) і встановіть швидкість 5 на 1 хвилину.  Поступово 
збільшуйте швидкість до 10.
2. Щоб отримати ще кращу текстуру, встановіть швидкість 10
на 30 секунд.

ІНГРЕДІЄНТИ :

250 г кавових зерен

Мелена кава

ПРИГОТУВАННЯ :

1. Помістіть нут в чашу і встановіть швидкість 6 на півхвилини.
2. Збільшуйте швидкість до максимальної і подрібніть нут до дрібної
консистенції.

ІНГРЕДІЄНТИ :

500 г сухого нуту

Нутове борошно

  10 хв    Легке приготування



858484 85MILLMILL

ПРИГОТУВАННЯ:

1. Помістіть арахіс в чашу і встановіть швидкість 5 на 6 хвилин.
2. Перекладіть арахісове масло в скляну пляшку або контейнер

і зберігайте його в холодильнику.

 10 хв    Легке приготування

Арахісове масло

ІНГРЕДІЄНТИ:

300 г смаженого арахісу



8786 87MILL MILL

ПРИГОТУВАННЯ :

1. Помістіть сочевицю в чашу і встановіть
швидкість 6 на півхвилини.
2. Збільшуйте швидкість до максимуму і подрібніть
сочевицю до потрібного вам результату.

Сочевичне борошно
   10 хв  Легке приготування

ПРИГОТУВАННЯ :

1. Складіть кунжут в чашу і встановіть швидкість 3 на
80oC на 4 хвилини.
2. Коли процес закінчиться, збільшіть швидкість до 6 і
дайте йому попрацювати півхвилини.
3. Зніміть прилипші до стінок чаші інгредієнти і
повторіть останній крок.

Молотий кунжут
   5 хв    Легке приготування

ІНГРЕДІЄНТИ:

500 г сухої 
сочевиці

ІНГРЕДІЄНТИ:

Кунжут 300 г



8988

Подрібнюйте інгредієнти 
для отримання кращих 
консистенцій

Подріблення



9190 PULVERISEPULVERISE90 91

  5 хв  Легке приготування

Подрібнення часнику і 
петрушки

ПРИГОТУВАННЯ :

1. Обірвіть листя петрушки.
2. Помістіть в чашу петрушку і подрібнений часник.
3. Встановіть швидкість 6 на 15 секунд, перемішайте все листя в
чаші і встановіть швидкість 6 ще на 15 секунд.
4. Зберігайте в оливковій олії

ІНГРЕДІЄНТИ :

1 пучок петрушки
2 зубчики 
часнику
оливкова олія

  5 хв    Kегке приготування

ПРИГОТУВАННЯ:

1. Насипте цукор всередину чаші (переконайтеся, що вона
повністю суха).
2. Встановіть швидкість 10 на 20 секунд, зніміть прилипший
цукор зі стінок чаші за допомогою лопатки і встановити 
швидкість 10 на 20 секунд.

Цукрова пудра

ІНГРЕДІЄНТИ:

300 г цукру



9392 PULVERISE PULVERISE92 93

  5 хв    Легке приготування

ПРИГОТУВАННЯ :

1. Помістіть всі інгредієнти в чашу і встановіть швидкість 10
на 2 хвилини.
2. Після закінчення програми зберігайте в скляній банці.

ІНГРЕДІЄНТИ :

4 ложки чебрецю
4 ложки розмарину
1 ложка кмину
1 ложка часникового 
порошку
сіль

Суміш 
ароматних 

спецій



9594 PULVERISE PULVERISE94 95

   5 хв    Легке приготування

ПРИГОТУВАННЯ :

Приготування:
1. Насипте всередину чаші цукор і апельсинову цедру
(переконайтеся, що чаша повністю суха).
2. Встановіть швидкість 10 на 1 хвилину, зніміть прилипший
до стінок чаші цукор за допомогою лопатки і ще на 1 
хвилину встановіть швидкість 10.

ІНГРЕДІЄНТИ :

300 г цукру
1 апельсинова цедра (без білої 
частини)

Апельсиновий 
ароматизований цукор

ПРИГОТУВАННЯ :

1. Викладіть сир пармезан в чашу
2. Натисніть кнопку турбо 3 рази.
3. Подрібнюйте на швидкості 10 протягом 30 секунд.
4. Якщо подрібнено недостатньо-повторіть останній крок.

ІНГРЕДІЄНТИ:

200 г сиру пармезан

   5 хв   Легке приготування

Тертий сир



9 796 9 7

Ідеальне тісто вагою до 
2,5 кг за допомогою 
ложки Mambomix

Замішування



9998 KNEAD KNEAD98 99

ПРИГОТУВАННЯ :

1. Замініть ножі на ложку MamboMix.
2. Помістіть всі інгредієнти в ємність і встановіть швидкість
3 на 8 хвилин.
3. Дайте тісту постояти в теплі, поки воно не збільшиться
вдвічі.

ІНГРЕДІЄНТИ :  

20 г пресованих свіжих дріжджів або 1 
пакетик сухих дріжджів
400 г борошна (бажано з твердих 
сортів)
200 мл води
50 мл оливкової олії першого віджиму
1 чайна ложка солі

Тісто для піцци
2 тіста для піци   10 хв    Легке приготування

ПРИГОТУВАННЯ :

1. Замініть леза на  ложку  MamboMix.
2. Помістіть всі інгредієнти в ємність і встановіть
швидкість 3 протягом 1 хвилини.

ІНГРЕДІЄНТИ :  

10 г солі
300 г міцного борошна
150 мл газованої води
10 мл оливкової олії 
першого віджиму

Тісто для піци за 
1 хвилину

   1 хв    Легке приготування



1 01100 KNEAD KNEAD100 1 01

  1 година Середня складність приготування

Домашнє тісто для хліба

ІНГРЕДІЄНТИ :   

10 г пресованих свіжих дріжджів
100 г кондитерського борошна
500 г борошна твердих сортів
10 г солі

100 мл води
280 мл води
олія для змащення чаші

ПРИГОТУВАННЯ :    

1. Напередодні: змішайте 100 мл води, 10 г дріжджів і 100 г кондитерського борошна на
швидкості 3, поки всі інгредієнти не з'єднаються, і залиште суміш в холодильнику.
2. Замініть леза на ложку MamboMix.
3. Помістіть всі інгредієнти в ємність і встановіть швидкість 3 на 8 хвилин.
4. Через 8 хвилин дайте тісту постояти 30-40 хвилин, поки воно не збільшиться вдвічі.



1 03102 KNEADKNEAD102 1 03

   45 хв    Середня складність приготування

Пісочне печиво

ПРИГОТУВАННЯ :

1. Встановіть ложку MamboMix на місце.
2. Змішайте масло кімнатної температури разом з іншими інгредієнтами і
встановіть швидкість 2 на 4 хвилини.
3. Дайте тісту постояти в холодильнику 30 хвилин.
4. Розтягніть тісто і за допомогою формочки для печива сформуйте печиво.
5. Помістіть печиво на деко з пергаментним папером і готуйте його в
попередньо розігрітій духовці при 180 ° C протягом приблизно 12 хвилин або 
до тих пір, поки печиво не почне підрум'янюватися.
6. Дайте печиву охолонути на решітці.

ІНГРЕДІЄНТИ :

125 г вершкового масла
250 г борошна
125 г цукру
1 яйце
1/2 чайної ложки кориці
1/2 чайної ложки імбиру

   10 хв    Легке приготування

Пісочне тісто

ПРИГОТУВАННЯ :

1. Замініть леза на ложку MamboMix.
2. Вилийте всі інгредієнти в чашу і встановіть швидкість 2, поки
всі інгредієнти не з'єднаються.
3. Зберігати в холодильнику півгодини.

ІНГРЕДІЄНТИ :

200 г борошна
100 г вершкового 
масла кімнатної 
температури
1 яйце
сіль



105104

Готуйте майонез і всілякі 
заправки, для доповнення 
страв.

Емульгування



EMULSIFY EMULSIFY106 107

ПРИГОТУВАННЯ :

1. Додайте всі інгредієнти в чашу і встановіть швидкість 4
на 20 секунд.
2. Подавати в якості заправки для будь-якого салату.

ІНГРЕДІЄНТИ :  

Інгредієнти:
30 г діжонской гірчиці
80 мл бальзамічного оцту
60 мл оливкової олії 
холодного віджиму
сіль

Гірчичний соус
   15 хв    Легке приготування

ПРИГОТУВАННЯ :

1. Додайте всі інгредієнти в чашу і встановіть швидкість 4
на 20 секунд.
2. Подавайте в якості заправки для будь-якого салату.

ІНГРЕДІЄНТИ :  

50 г джему з червоних ягід
80 мл яблучного оцту
80 мл оливкової олії першого 
віджиму
сіль

Соус з червоних ягід
   5 хв    Легке приготування



EMULSIFY EMULSIFY

Майонез
   10 хв    Легке приготування

ПРИГОТУВАННЯ :

1. Вилийте яйце, лимонний сік і сіль в чашу і встановіть
швидкість 4 на 10 секунд.
2. Не знижуючи швидкості 4, залийте олію через
кришку, поки суміш земульгується.

ІНГРЕДІЄНТИ :

300 г соняшникової олії
1 яйце
сік 1/2 лимона
сіль

108 109

ПРИГОТУВАННЯ :

1. Покладіть часник в чашу і встановіть швидкість 8
на 10 секунд.
2. Зніміть інгредієнти зі стінок чаші, додайте сіль,
яйце і встановіть швидкість 6 на 5 секунд.
3. Встановіть швидкість 4 (без встановлення часу) і
залийте олію через кришку, поки суміш 
земульгується.

ІНГРЕДІЄНТИ :  

250 мл оливкової олії
1 яйце
2 зубчики часнику
сіль

Аліолі
 (типовий іспанський соус з 

часником і маслом)
   10 хв   Середня складність приготування
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ПРИГОТУВАННЯ :

1. Виконуйте інструкції по рецепту аліолі, щоб приготувати майонез.  Помістіть його в
миску і відкладіть.
2. Очистіть чашу, додайте мариновані корнішони, зелену цибулю і каперси та
встановіть швидкість 5 на 5 секунд.  Вилийте суміш у ємність для майонезу.
3. Варене яйце подрібніть на швидкості 4 протягом 4 секунд, перекладіть в миску і все
перемішайте лопаткою.

ІНГРЕДІЄНТИ :

375 г майонезу
10 г маринованих корнішонів
10 г маринованих каперсів

10 г подрібненої зеленої цибулі
1 варене яйце

Соус тартар

   5 хв    Легке приготування
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Обробка інгредієнтів 
при низьких 
температурах і 
отримання чарівних 
смакових результатів

Смаження
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   10 хв    Середня складність приготування

Зацукровані апельсини

ПРИГОТУВАННЯ :

1. Нарізати апельсини шматочками.
2. Налийте воду і цукор в чашу разом з апельсинами і встановіть
температуру 90 oC і швидкість 1 на 30 хвилин (без мірного стакана).

ІНГРЕДІЄНТИ :

500 г цукру
500 мл води
3 апельсина

   10 хв    Легке приготування

ПРИГОТУВАННЯ :

1. Помістіть вінчик-метелик на місце поверх лез.
2. Помістіть часник всередину чаші і повністю залийте маслом.
Встановіть 90 oC, потужність нагріву 3 і швидкість 1 на 25-30 хвилин.
3. Коли цей час закінчиться, зберігайте часник в олії в скляній банці.

Конфі часник

ІНГРЕДІЄНТИ:

500 мл оливкової олії першого 
холодного віджиму
8 очищених цілих часників



CONFIT CONFIT116 117

  45 хв    Легке приготування

Артишоки

ІНГРЕДІЄНТИ :   

250 мл оливкової олії першого віджиму
6-8 артишоків
1 часник
1 лавровий лист

1 гілочка чебрецю
1 чайна ложка солі
10-12 горошин чорного перцю

ПРИГОТУВАННЯ :    

1. Ретельно промийте артишоки, видаліть з них жорсткі листя і внутрішнє волосся,
залишивши тільки сердечка артишоку.  Помістіть їх в миску з водою і лимонним соком.
2. Налийте масло в чашу і встановіть її на 5 хвилин при 90 oC і швидкості 2.
3. Ретельно висушіть сердечка артишоку і помістіть їх в чашу з часником, лавровим
маслом, чебрецем, сіллю і чорним перцем.  Встановити 90 oC, потужність нагріву 3 
протягом 20 хвилин.
4. Покладіть сердечка артишоку в скляну ємність і залийте олією, переконавшись, що
вони повністю покриті.
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ПРИГОТУВАННЯ :

1. Помістіть шматки хека (в ряд) в чашу, залийте їх олією і
додайте часник.
2. Встановіть 80 oC, потужність нагріву 3 протягом 15 хвилин.
3. Коли цей час закінчиться, обережно дістаньте хек і
подавайте його з гарніром.

ІНГРЕДІЄНТИ :  

Інгредієнти:
5 шматочків хека
оливкова олія
6 зубчиків часнику

Хек конфі
   2 персони    15 хв   Легке приготування

ПРИГОТУВАННЯ :

1. Візьміть філе сардин і наріжте овочі.
2. Налийте в чашу масло і оцет і додайте часник, перець,
лавровий лист і подрібнені овочі.  Встановіть 90 oC, 
потужність нагріву 2 і швидкість 1 на 40 хвилин.
3. За 20 хвилин до завершення процесу складіть сардини
шкіркою вгору.
4. Дайте сардинам охолонути і зберігайте їх у холодильнику.

ІНГРЕДІЄНТИ :  

100 мл оцту
100 мл білого вина
4 сардини
1 морква
1 цибулина
2 зубчики часнику
1 лавровий лист
сіль
перець горошком

Сардини в 
маринаді

   10 хв    Легке приготування
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Абсолютний контроль 
температури і часу для 
приготування 
найніжніших страв

Відварювання
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   2 персони   45 хв  Легке приготування

Куряча грудка

ПРИГОТУВАННЯ :

1. Помістіть всі інгредієнти, крім курячої грудки, в ємність і встановіть її
при 90 oC на 25-30 хвилин, в залежності від розміру курячої грудки.
2. Через 5 хвилин натисніть на паузу і помістіть курячу грудку всередину,
до закінчення програми.
3. Потім ви можете підсмажити її на сковороді або нарізати скибочками,
щоб використовувати в салатах або подібних блюдах.

ІНГРЕДІЄНТИ :

50 г вершкового масла
1,5 л курячого 
бульйону
70 мл білого вина
1 куряча грудка
спеції за бажанням

ПРИГОТУВАННЯ :

1. Додайте в чашу півтора літра води і встановіть 105 oC, не закриваючи її.
Встановіть потужність нагріву на 5, поки вода не закипить.
2. Розбийте яйця на шматку харчової плівки змащеної маслом,
приправленою приправами, і загорніть, як мішок.
3. Зменшіть температуру до 103 ° C, рівень 4 теплової потужності, складіть
яйця в чашу і тримайте їх в чаші на 3-4 хвилини доки не приготуться.

Варені яйця

   1-4 персони   15 хв    Легке приготування

ІНГРЕДІЄНТИ:

1,5 л води
яйця
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ПРИГОТУВАННЯ :

1. Наріжте цибулю і моркву на четвертинки.
2. Помістіть всі інгредієнти в ємність і поставте на 1
годину при 95 oC, без оборотів ножів.
3. Коли час роботи пристрою закінчиться, помістіть
шматок яловичини в сковороду / гриль і подавайте з 
трохи зменшеним соком.

ІНГРЕДІЄНТИ :

500 г яловичини (на 1 шматок)
100 мл червоного вина
1 морква
1 цибулина
2 зубчики часнику
1 лавровий лист
перець
сіль

Пашот з яловичини
   1 година    Легке приготування

ПРИГОТУВАННЯ :

1. Очистіть груші, але не ріжте їх.
2. Помістіть їх в чашу з іншими інгредієнтами і поставте
на 80 oC на 1 годину, не рухаючи лезами.Кожні 15 хвилин 
перевертайте груші, щоб вони однорідно приготувалися.
3. Коли час приготування закінчиться, подавайте їх або
зберігайте в соку, щоб вони ввібрали більше аромату.

ІНГРЕДІЄНТИ :

50 г цукру
200 мл червоного вина
2 груші
1 паличка кориці
цедра 1 лимона

Груші у вині
   2 персони 1 година і 15 хв    Легке приготування
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Насолоджуйтесь 100% 
корисними стравами

Приготування на

пару
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Ракоподібні:
500 мл води, 15-20 хвилин.

Мідії:
500 мл води, 3-6 хвилин

Маленька риба:
500 мл води, 10-15 хвилин.

Велика риба:
500 мл води, 20-25 хвилин.

Риба середніх розмірів (800 г):
15-20 хвилин.

Рибне філе (800 г):
10-15 хвилин.

М'ясо та птиця Риба

Цілі шматки (1 кг і більше):
1200 мл води, 1 годину.

М'ясний пиріг:
750 мл води, 25-30 хвилин.

Маленькі шматочки або тефтелі:
500 мл води, 20-25 хвилин.

Курка цілком (1 кг
або більше):
1 годину і більше.

Фрикадельки (500 г):
25 хв.

М'ясний пиріг (700/800 г):
30 хвилин.

Молюски:
0,5 л води, 15-30 хвилин.
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Овочі
Цілі гриби (500 г):
15 хвилин.

Горох (500 г):
16-18 хвилин.

Картопля середнього розміру (800 г):
25 хв.

Нарізана цибуля-порей (800 г):
25 хвилин

Ціла стручкова квасоля (800 г):
25/30 хвилин.

Фенхель розрізаний на четвертинки: (800 г):
30 хвилин

Свіжий шпинат (500 г):
10-12 хвилин.

Нарізаний кабачок (приблизно 1 см)
 (800 г): 25 хвилин.

Цілі овочі:
750 мл води, 25 хвилин.

Нарізані овочі:
500 мл води, 15-20 хвилин.

Листові овочі:
500 мл води, 8-15 хвилин.

Моркв’яний фарш (800 г):
30 хвилин.

Брокколі: (800 г):
15 хвилин.

Цвітна капуста: (800 г):
20-25 хвилин.

Капуста (800 г):
25 хв.

Аспаррагус (800 г):
25-35 хвилин.

Смужки перцю (приблизно 1 см):
 (500 г): 15 хвилин.
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Свіжі фрукти

Яблука розрізані на 
четвертинки (500 г):
12-15 хвилин.

Грушеве пюре (800 г):
15 хвилин.

Цілі фрукти:
500 мл води, 20-25 хвилин.

Нарізані фрукти:
400 мл води, 15-20 хвилин.

Груші розрізані навпіл (800 г):
20 хвилин.

Абрикоси розрізані навпіл (500 г):
10-15 хвилин.

Персики розрізані навпіл (500 г):
10-15 хвилин.

Сливи розрізані навпіл (500 г):
12 хв.

Гарніри

Рис довгозернистий (250 г):
20-30 хвилин.

Кус-кус, просочений водою і маслом (250 г):
10 хвилин.
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ІНГРЕДІЄНТИ :

1/2 брокколі 
2 картоплини 
оливкова олія 

сіль

ПРИГОТУВАННЯ :    

1. Брокколі нарізати, картоплю очистити і розрізати
на четвертинки.

2. Налийте трохи більше 500 мл води і встановіть
120 oC.

3. Змастіть пароварку маслом і викладіть всі овочі в
2 шари.

4. Встановіть прилад на чашу, коли вона закипить, і
поставте на 15 хвилин.

5. Коли час приготування закінчиться, перевірте,чи
приготувалися овочі на ваш смак, а якщо ні, 
продовжуйте готувати їх ще кілька хвилин.

  30 хв    Легке приготування

Тушковані овочі
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   2 персони    30 хв    Легке приготування

Риба, приготована 
на пару

ПРИГОТУВАННЯ

1. Налийте в чашу 500 мл води і поставте її на 120 oC.
2. Змастіть пароварку невеликою кількістю оливкової олії.
3. Помістіть філе в пароварку.
4. Як тільки вода закипить, поставте пароварку на місце і поставте на 20
хвилин.
5. Коли цей час закінчиться, перевірте чи приготувалися  овочі, а якщо ні,
продовжуйте готувати їх ще кілька хвилин.

ІНГРЕДІЄНТИ :

2 філе хека
оливкова олія
сіль

ПРИГОТУВАННЯ :

1. Налийте в чашу 500 мл води і поставте її на 120 oC.
2. Помістіть мідії в пароварку.
3. Як тільки вода закипить, поставте пароварку на місце і встановіть на 5
хвилин.

ІНГРЕДІЄНТИ : 

Мідії

   10 персон   15 хв    Легке приготування

Інгредієнти:
500 г мідій
сіль
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   6 персон   45 хв    Легке приготування

Кавовий кекс

ІНГРЕДІЄНТИ :  

Інгредієнти:
350 мл цільного молока
200 г згущеного молока
4 яйця

2 чайні ложки кавового порошку
карамель

ПРИГОТУВАННЯ :  

1. Змастіть основу форми згущеним молоком.
2. Помістіть інші інгредієнти в чашу Mambo і встановіть швидкість 4 на 1 хвилину.
3. Вилийте суміш у форми для кексів і накрийте їх харчовою плівкою.
4. Помістіть форми всередину пароварки і зберіть пароварку на місце.  Налийте в чашу
літр води.
5. Встановіть 120 oC, потужність нагріву 10 і швидкість 0 протягом 30 хвилин.
6. Дайте кексу охолонути і зберігайте в холодильнику.  Коли він охолоне, дістаньте його
з форми.
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   6 персон   1 година    Легке приготування

Пудинг

ІНГРЕДІЄНТИ :  

120 г цукру
500 мл цільного молока 
кімнатної температури
цукровий сироп

4 яйця
1 сухарик хліба

ПРИГОТУВАННЯ :  

1. Змастіть цукровим сиропом форму, яка міститься усередині пароварки.
2. Помістіть в чашу яйця, цукор і молоко і перемішайте на швидкості 3 протягом
10 секунд.
3. Розламайте хліб на шматки і помістіть їх на дно форми поверх цукрового
сиропу і вилийте суміш зверху.
4. Накрийте алюмінієвою фольгою і накрийте кухонним паперовим рушником,
щоб ввібрати рідину, що виділяється парою.
5. Не миючи і не споліскуючи чашу, налийте 750 мл води, закрийте її кришкою і
встановіть пароварку на місце з формою всередині.  Встановіть 120 oC на 45 
хвилин.
6. Використовуйте шпажку, щоб вирівняти суміш.  Якщо шпажку ви дістаєте
мокрою, поставте ще на 5 хвилин і перевірте ще раз.  Дайте пудингу охолонути і 
зберігайте в холодильнику не менше 2 годин перед подачею на стіл.
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Hervir
Hierve  comodamente
 cualquier  alimento

143

Дозволяє легко варити будь-
які продукти

Кип'ятіння
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Паста

ПРИГОТУВАННЯ :

1. Налийте воду в ємність і встановіть 110 oC
приблизно на 15 хвилин, потужність нагріву 6, в 
залежності від типу макаронних виробів.
2. Додайте пасту і лавровий лист і дайте їм
приготуватися.
3. Злийте воду з макаронів і подавайте на стіл.
.

ІНГРЕДІЄНТИ :  

200 г макаронів
2 л води
1 лавровий лист
сіль

  2 персони   45 хв    Легке приготування
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ПРИГОТУВАННЯ :

1. Очистіть цибулю і часник і помістіть їх в чашу.
Подрібніть їх на 5-й швидкості протягом 10 секунд.
2. Додайте шматочки картоплі, масла, бульйон, помідори,
перець і лавровий лист, закрийте чашу кришкою і 
перемішайте при 100 oC і швидкості 1 протягом 20 хвилин.
3. Потім введіть нут і шпинат, готуйте їх при 100 oC,
потужності нагріву 8 і швидкості 1 ще 10 хвилин.
4. Додайте варене яйце, посоліть (при необхідності) і
подавайте на стіл.

ІНГРЕДІЄНТИ :  

250 г вареного нуту
200 г шпинату
500 мл бульйону
20 мл оливкової олії
1 цибулина
1 картопля
2 зубчики часнику
2 відвернених яйця 
1 ложка томатного концентрату
1 чайна ложка паприки
1 лавровий лист
сіль

Рагу з нуту
   2 персони   45 хв   Легке приготування

ПРИГОТУВАННЯ :

1. Промийте і наріжте овочі і помістіть їх в чашу.
2. Налийте воду в чашу і встановіть 100 ° C на 25 хвилин (без
налаштувань швидкості), встановивши кришку на своє 
місце з відкритою кришкою.

ІНГРЕДІЄНТИ :  

1 картопля
2 моркви
1/2 кабачка
1/2 брокколі
1 цибулина
1,5 л води

Овочі
   1 персона    30 хв    Легке приготування
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Crema  de  lentejas

2 ajos
1 zanahoria
½ cebolla
1 cucharada de mostaza de Dijon

1 cucharadita de curry
Sal
Pimienta

I N G R E D I E N T E S :  

200 g de lentejas
400 ml de agua
300 ml de caldo de pollo
100 ml de nata

E L A B O R A C I Ó N :

1. Introducimos la cebolla y la zanahoria en cuartos junto con los ajos y programamos la velocidad 5 durante 10
segundos para trocearlo.

2. Agregamos el resto de los ingredientes y hervimos a 100 ºC, sin velocidad, potencia de calor 8, durante 1 hora.
3. Trituramos a velocidad progresiva hasta conseguir una crema fina.

4. Acompañamos la crema con un poquito de col y jamón.

   4 comensales            45 min          fácil
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Пюре з сочевиці

   4 персони    45 хв    Легке приготування

ІНГРЕДІЄНТИ :

200 г сочевиці
400 мл води
300 мл курячого бульйону
100 мл вершків

ПРИГОТУВАННЯ :

1. Помістіть цибулю і моркву (по четвертинкам) разом з часником в чашу і подрібніть їх на 
швидкості 5 протягом 10 секунд.
2. Додайте інші інгредієнти і кип'ятіть при 10 oC, не нагріваючи на потужності 8 на 1 годину.
3. Розімніть всі інгредієнти, поступово збільшуючи швидкість до 6. В результаті вийде
прекрасний пюре.
4. Подавайте з капустою і шинкою.

2 зубчики часнику
1 морква
1 цибулина

1 ложка гірчиці діжонської
1 чайна ложка каррі
сіль
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   15 хв Середня тяжкість приготування

Яйця вкруту

ПРИГОТУВАННЯ :

1. Налийте воду в чашу, поставте кошик і помістіть всередину яйця.
Встановіть 100 ° C на 15 хвилин (без руху), потужність нагріву при 
встановленій кришці і привідкритій мірній чашці.

ІНГРЕДІЄНТИ : 

   1 годину    Середня тяжкість приготування

Рис в бульйоні з 
куркою і кроликом

ПРИГОТУВАННЯ :

1. Налийте олію в керамічну банку  Mambo і встановіть 120 oC і потужність
нагріву 10 на 4 хвилини.
2. Потім додайте солоне м'ясо і встановіть 120 oC і потужність нагріву 7 на
10 хвилин.
При необхідності переверніть м'ясо.
3. За 2 хвилини до закінчення додайте подрібнену квасолю, подрібнений
часник і помідор.
4. Додайте шматки цвітної капусти, воду, перець, харчовий барвник і сіль і
готуйте при 100 oC, потужності нагріву 7 протягом 30 хвилин, поки бульйон 
НЕ вбере всі аромати.
5. Через 30 хвилин додайте рис і встановіть 105 oC.

ІНГРЕДІЄНТИ :

250 г курки
200 г кролика
100 г квасолі
230 г цвітної капусти
100 г тертого помідора
250 г рису
1,5 л води
25 мл оливкової олії
1 часник
харчовий барвник
паприка
сіль

1,5 л води
3 яйця
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Готувати за найкращими 
рецептами ніколи не було 
так просто.

Готування
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Вішісуаз

   4 персони    30 хв    Середня тяжкість приготування

ІНГРЕДІЄНТИ :

300 г нарізаної цибулі-порею (тільки 
біла частина)
50 г вершкового масла
250 г нарізаної картоплі
200 г вершків або згущеного молока

50 мл оливкової олії першого віджиму
700 мл води
1 чайна ложка солі
1 щіпка білого перцю

ПРИГОТУВАННЯ :

1. Помістіть цибулю-порей в чашу і встановіть швидкість 5 на 4 секунди (див. Розділ Нарізка).
Зніміть всі залишки цибулі-порею зі стінок чаші за допомогою лопатки.
2. Влийте олію і вершкове масло, встановіть 120 oC і швидкість 1 на 12 хвилин.
3. Залити 200 мл води і встановити швидкість 5 на 1 хвилину.  Поступово збільшуйте швидкість до
10, щоб розім'яти цибулю-порей.
4. Додайте шматочки картоплі, сіль, перець і воду, що залишилася.  Встановіть 100 oC, потужність
нагріву 8 і швидкість 1 протягом 20 хвилин.
5. Зачекайте кілька хвилин, поки він трохи охолоне, а потім встановіть швидкість 6 на 3 хвилини.
6. Додайте мускатний горіх і вершки.  Встановіть 90 oC, потужність нагріву 3 і швидкість 3 на 8
хвилин.  Подавайте пюре з нарізаною зеленою цибулею.  Додайте трохи води, якщо хочете, щоб 
пюре мало більш рідку консистенцію.
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   4 персони    30 хв    Середня тяжкість приготування

Соус болоньєзе

ПРИГОТУВАННЯ :

1. Очистіть і наріжте моркву і цибулю, помістіть їх в чашу і встановіть швидкість
6 протягом 10 секунд.
2. Налийте трохи оливкової олії, встановіть 100 ° C і швидкість 1 на 5 хвилин.
3. Додайте м'ясо і дайте йому готуватися ще 2 хвилини.
4. Додайте помідори, кетчуп, біле і червоне вино і готуйте все при 110 oC і
швидкості 1 протягом 20 хвилин.

ІНГРЕДІЄНТИ :

350 г яловичого фаршу
300 г свіжих помідорів
50 мл білого вина
50 мл червоного вина
1/2 цибулини 1 морква
1 ложка кетчупу
1 чайна ложка солі
1 чайна ложка цукру
перець
оливкова олія

Спагеті з 
фрикадельками

   8 персон   30 хв    Легке приготування

ІНГРЕДІЄНТИ: 

200 г спагетті
250 г фаршу
25 г панірувальних сухарів
1 яйце
сіль, перець і порошок часнику

ІНГРЕДІЄНТИ ДЛЯ ТОМАТНОГО СОУСУ:

400 г нарізаних кубиками помідорів
75 г цибулі
75 г червоного перцю
10 г цукру
30 мл оливкової олії

40 мл білого вина
1 часник
салат, перець і орегано

ПРИГОТУВАННЯ :

1. Додайте фарш, яйце, панірувальні сухарі, порошок часнику, сіль і перець.  Встановіть швидкість 2 на 1 хвилину для
перемішування.
2. Вийняти м'ясо з чаші.  Відкладіть їх в сторону.
3. Для приготування соусу: додайте цибулю, перець і часник шматочками, і встановіть швидкість 6 на 8 секунд, щоб
подрібнити.
4. Додайте масло і щіпку солі, смажте, помішуючи, при 110 oC, потужності нагріву 7 і швидкості 1 протягом 3 хвилин.
5. Додайте цукор, біле вино і цукор.  Закрийте кришку, зверху поставте пароварку з фрикадельками всередині,
встановіть 110 oC, нагрів на 6 і швидкість 1 протягом 25 хвилин.
6. За 2 хвилини до завершення програми зніміть пароварку, щоб томатна вода випарувалася.
7. Змішати тефтелі і томатний соус.  Подавайте їх зі спагеті.
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Кальмар в чорнилі

ПРИГОТУВАННЯ :

1. Додайте цибулю, часник, моркву і масло і подрібніть їх
на швидкості 5 протягом 5 секунд.  Додайте кубики шинки 
і обсмажте все при 120 oC, потужності нагріву 3 і 
швидкості 1 протягом 8 хвилин.
2. Помістіть нарізане кубиками м'ясо, біле вино, овочевий
бульйон або воду і сіль в ємність і встановіть 100 ° C, 
потужність нагріву 6 і швидкість 1 на 30 хвилин.
3. Додайте нарізану кубиками картоплю, моркву і горох,
встановіть 100 ° C і швидкість 1 на 20-25 хвилин

ІНГРЕДІЄНТИ :  

Інгредієнти:
350 г кальмарів
50 мл білого вина
50 мл води
1 цибулина
2 зубчики часнику
1 помідор
1 пакет з чорнилом
1 лавровий лист
оливкова олія
сіль
перець

   2 персони    45 хв    Середня складність приготування
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М'ясна лазіння

ПРИГОТУВАННЯ :

1. Для начинки завантажте овочі, нарізані великими
шматочками, в чашу Mambo і встановіть швидкість 6 на 6 
секунд.
2. Налийте олію, м'ясо, сіль і перець і встановіть 100 ° C,
потужність нагріву 5 і швидкість 2 на 10 хвилин.
3. Потім додайте томатне пюре і готуйте ще 2 хвилини, щоб всі
смаки об'єдналися. Відкладіть їх в сторону.
4. Щоб приготувати бешамель, додайте вершкове масло в
керамічну чашу і встановіть 100 ° C, потужність нагріву 5 і 
швидкість 1 протягом 1 хвилини, щоб масло розтопити.
5. Додайте борошно і готуйте ще 2 хвилини з тими ж
налаштуванням до підсмажування.
6. Після цих 2 хвилин налийте молоко в чашу, зніміть
інгредієнти з чаші і ложки MamboMix, перемішайте всі 
інгредієнти тієї ж лопаткою і встановіть 100 oC, потужність 
нагріву 5 і швидкість 2 на 5 хвилин.
7. Додайте мелений перець, сіль і мускатний горіх через отвір в
кришці.
8. При формуванні лазаньї укладіть перший шар бешамель,
потім ще один шар пасти, накрийте його начинкою, а потім шар 
скибочок сиру.  Повторіть ще один шар пасти, потім ще один 
шар начинки і покрийте ще пастою.  Нарешті, повністю 
покрийте лазанью бешамелем і посипте сиром.
9. Випікати при 180 oC 20 хвилин.  Дайте постояти 10 хвилин і
подавайте на стіл.

ІНГРЕДІЄНТИ :  

20 г тертого сиру пармезан
60 г тертого сиру гауда
9 листів лазаньї
6 скибочок сиру
базилік

ІНГРЕДІЄНТИ ДЛЯ НАЧИНКИ:

600 г фаршу
50 г червоного перцю
50 г зеленого перцю
75 г цибулі
300 г смаженого томатного соусу
30 мл оливкової олії
1 часник
сіль
перець

ІНГРЕДІЄНТИ ДЛЯ СОУСУ 
БЕШАМЕЛЬ: 

40 г вершкового масла
50 г борошна
400 мл молока
сіль
перець
мускатний горіх

  4 персони 1 година 30 хв    Складний рецепт
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Керуйте температурою 
градус за градусом для 
кращих результатів

Точна кухня 
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Томатний соус

ПРИГОТУВАННЯ :

1. Ввести всі овочі (крім помідорів), вимиті і нарізані, і
встановити швидкість 6 на 10 секунд.
2. Налийте трохи оливкової олії і встановіть 120 oC,
потужність нагріву 6 і швидкість 1 на 5 хвилин.
3. Насипте помідори в чашу і готуйте при температурі
110 oC, потужності нагріву 6 і швидкості 1 протягом 20 
хвилин з відкритим мірним стаканом.

ІНГРЕДІЄНТИ :  

400 г свіжих помідорів
1 цибулина
1/2 червоного перцю
1/2 зеленого перцю
1 морква
1 ложка солі
1 чайна ложка цукру
перець
оливкова олія

   30 хв   Легке приготування
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ПРИГОТУВАННЯ :

1. Налийте масло в чашу Mambo і встановіть 95 oC,
потужність нагріву 10 і швидкість 1 протягом 1 хвилини, 
щоб воно розтопилося.
2. Додайте борошно і підсмажте при температурі 90 oC,
потужності нагріву 3 і швидкості 1 протягом 3 хвилин.
3. Потім додайте молоко, сіль, перець і мускатний горіх.
Встановіть 90 oC, потужність нагріву 3 і швидкість 4 
протягом 12 хв.

ІНГРЕДІЄНТИ :  

40 г вершкового масла
40 г борошна
500 мл молока
сіль
перець
мускатний горіх

Соус бешамель
   15 хв    Легке приготування

ПРИГОТУВАННЯ :

1. Помістіть нугу і цукор в чашу і перемішайте 1 хвилину на
швидкості 5.
2. Додайте яйця і борошно і перемішайте на швидкості 3,
поки суміш не перетвориться в однорідну.
3. Змазавши форми борошном і маслом, залийте форму
доверху і запікайте в духовці при 180 oC протягом 6-7 
хвилин.

ІНГРЕДІЄНТИ :  

200 г м'якої нуги
100 г цукру
75 г борошна
4 яйця
борошно
вершкове масло

Нуга
   30 хв    Середня складність приготування
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Заварний крем

ПРИГОТУВАННЯ :

1. Введіть молоко, яйця, цукор, кукурудзяний
крохмаль, ваніль і цедру лимона в чашу.
2. Встановіть 90 oC, потужність нагріву 3 і
швидкість 2 на 10 хвилин.
3. Вилийте заварний крем в форми, викладіть
по 1 бісквіту на поверхню і посипте корицею.  
Тримайте страву  у холодильнику.

ІНГРЕДІЄНТИ :  

Інгредієнти: 
125 г цукру
600 мл молока
4 яєчних жовтки
2 ложки кукурудзяного 
крохмалю
1 чайна ложка ванільного 
екстракту
лимонна шкірка

   4 персони   15 хв    Легке приготування
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Рисовий пудинг

ПРИГОТУВАННЯ :

1. Вставте ложку MamboMix на місце.
2. Залийте рис і воду в чашу і дайте закипіти при 100
° C протягом 8 хвилин, без руху леза.
3. Потім додайте молоко, цукор, цедру лимона і
паличку кориці і дайте їй варитися протягом 10 
хвилин при 100 ° C, швидкості 1 і потужності нагріву 3.
4. Після закінчення цього часу додайте згущене
молоко і перемішайте на швидкості 2 протягом 1 
хвилини.
5. Дайте рисовому пудингу постояти в холодильнику
не менше 2 годин, а потім подавайте холодним.

ІНГРЕДІЄНТИ :  

170 г рису
25 г коричневого цукру
150 г згущеного молока
300 мл води
400 мл молока
1 паличка кориці

   10 персон 1 година 30 хв Середня складність 
приготування
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Готуйте інгредієнти більш 
ефективним шляхом 

Турбо режим
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В'ялений сир

ПРИГОТУВАННЯ :

1. Помістіть консервований сир в чашу і натисніть кнопку турбо
на 12 секунд. За бажання, повторіть цей крок.

  5 хв   Легке приготування

В'ялена шинка

ПРИГОТУВАННЯ :

1. Шинку нарізати кубиками, покласти в чашу і натиснути на
кнопку турбо на 10-15 секунд.
2. Цю шинку можна використовувати для крокетов або для соусів.

  5 хв    Легке приготування

ІНГРЕДІЄНТИ : 

200 г в'яленої шинки

ІНГРЕДІЄНТИ : 

200 г в'яленого сиру
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Подрібнені гриби

ПРИГОТУВАННЯ :

1. Помістіть гриби в чашу і натисніть кнопку турбо на
20 секунд, щоб вони перетворилися в порошок.
2. Використовуйте його для приправи або
ароматизації страв.

ІНГРЕДІЄНТИ :  

100 г сушених грибів
1 щіпка солі
перець

   5 хв    Легке приготування



ПРИГОТУВАННЯ :

1. Помістіть його в чашу і натисніть кнопку турбо на
10 секунд.
2. Використовуйте цей шоколад, для прикрашання
десертів або розтоплення.

ІНГРЕДІЄНТИ : 

Шоколад

   5 хв    Легке приготування

ПРИГОТУВАННЯ :

1. Помістіть волоські горіхи в чашу, натисніть
кнопку турбо 2 рази протягом 2 секунд, щоб 
отримати маленькі шматочки горіхів.

ІНГРЕДІЄНТИ :

Горіхи для Брауні

   5 хв    Легке приготування
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200 г волоських горіхів

100 г шоколадного топінга 
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Готуйте рис і тушковане м'ясо з 
максимальною делікатністю

Приготування на

низькій швидкості
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ПРИГОТУВАННЯ :

1. Додайте всі інгредієнти, крім рису.  Встановіть 100 oC і потужність
нагріву 10 протягом 7 хвилин, поки вода не закипить.
2. Додайте рис через отвір в кришці і дайте йому приготуватися при
100 oC і потужності нагріву 3 протягом 13 хвилин.
3. Коли час закінчиться, перевірте, чи достатньо приготувався рис.
4. Подавайте рис на стіл.

ІНГРЕДІЄНТИ :  

175 г рису
400 мл води
25 мл оливкової олії
2 зубчики часнику
1/2 лаврового листа
сіль

Простий рис
   4 персони    30 хв    Легке приготування

ПРИГОТУВАННЯ :

1. Налийте трохи олії в чашу, додайте підсолене м'ясо і поставте на
120 oC на 15 хвилин, без руху лез.  Час від часу перевертайте м'ясо.
2. Потім додайте нарізані шматочками артишоки і квасолю,  готуйте
їх 5 хвилин при 100 oC і потужності нагріву 5.
3. Додайте помідори і інші інгредієнти, готуйте їх 12 хвилин.  Дайте
рису постояти 5 хвилин і подавайте.

ІНГРЕДІЄНТИ :  

200 г рису
80 г квасолі
50 г смажених 
помідорів
600 мл курячого 
бульйону
4 курячих крильця
4 курячих стегна
2 артишока
харчовий барвник
сіль
оливкова олія

М'який рис
   4 персони   30 хв   Середня складність приготування
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Різотто

ПРИГОТУВАННЯ :

1. Нарізати цибулю-порей і гриби на швидкості
5 10 секунд.
2. Налийте трохи олії в керамічну чашу,
додайте шинку і овочі.  Встановіть 110 oC, 
потужність нагріву 6 і швидкість 1 протягом 4 
хвилин.
3. Продовжуйте додавати інші інгредієнти, крім
вершкового масла і пармезану, встановіть 110 
oC, потужність нагріву 8 і швидкість 1 на 15 
хвилин.
4. За 2 хвилини до завершення процесу
додайте сир пармезан і масло для додання 
кремової консистенції.

ІНГРЕДІЄНТИ :  

200 г рису
50 г шинки
40 г цибулі-порею
40 г грибів
25 г вершкового масла
25 г сиру пармезан
575 мл курячого бульйону
20 мл білого вина
сіль
оливкова олія

   2 персони    30 хв    Середня складність 
приготування
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ПРИГОТУВАННЯ :

1. Бекон, чорізо і часник нарізати шматочками.  Помістіть ці
інгредієнти в чашу з невеликою кількістю олії і встановіть 100 ° 
C на 15 хвилин, потужність нагріву 6, що не переміщує її для 
кращого смаження.  Відкладіть їх в сторону.
2. Додайте борошно в чашу з попередньо розігрітим маслом,
встановіть 100 ° C і швидкість 1 на 5 хвилин.
3. Підтримуючи температуру, поступово наливайте воду на
швидкості 4, щоб борошно добре розчинилася.
4. Додайте перець з сіллю і зніміть «гачу», коли вона отримає
потрібну консистенцію.
5. Подавати з беконом і чорізо зверху.

ІНГРЕДІЄНТИ :  

100 г борошна
600 мл води
2 зубчики часнику
3 скибочки бекону
2 чоризо
олія
сіль
гострий перець

Гача
   4 персони    30 хв   Легке приготування

ПРИГОТУВАННЯ :

1. Подрібніть цибулю, часник і перець на швидкості 7 протягом 5
секунд.  Встановіть 120 oC, потужність нагріву 6 і швидкість 1 
протягом 5 хвилин.
2. Додайте нарізаний чоризо і протушіть ще 5 хвилин.
3. Тим часом очистіть і наріжте картоплю на шматки.
4. Коли час приготування закінчиться, помістіть картоплю, лавровий
лист і перець в ємність і встановіть 100 ° C на 25 хвилин, потужність 
нагріву 8, без руху леза.
5. Скуштуйте бульйон і за необхідность досоліть.  Подавати в суповій
тарілці гарячим.

ІНГРЕДІЄНТИ :  

500 г картоплі
250 г чорізо
120 г червоного перцю
25 мл оливкової олії
3 зубчики часнику
1 цибулина
750 мл бульйону
2 лаврові листки
1 чайна ложка солодкого перцю
1 ложка гострого перцю
сіль

Картопля по-ріоханскі
   4 персони    30 хв    Легке приготування
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Тримайте ваші страви в 
теплі поки вони готуються

Підтримка тепла
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Горохове пюре

ПРИГОТУВАННЯ :

1. Залийте вершкове масло в чашу і поставте на 1 хвилину
на 100 oC.
2. Додайте цибулю і цибулю-порей, посоліть, поперчіть і
наріжте на 5-й швидкості.
3. Зніміть прилипші до краю чаші овочі в ємність і обсмажте
їх при 100 oC і швидкості 2 протягом 10 хвилин.
4. Всипте горошок і обсмажуйте ще 5 хвилин.
5. Залийте водою.  Встановіть 110 oC, потужність нагріву 7 і
швидкість 2 протягом 10 хвилин.
6. Подрібніть на швидкості 6 до отримання бажаної
текстури.
7. Встановіть 60oC на швидкість 1 до тих пір, поки прийде
час його подавати.

ІНГРЕДІЄНТИ :  

400 г замороженого 
горошку
125 г цибулі-порею
75 г цибулі
50 г вершкового масла
400 мл води
сіль
перець

   4 персони    30 хв    Легке приготування
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   4 персони    30 хв    Легке приготування

ПРИГОТУВАННЯ :

1. Помістіть цибулю і масло в чашу і встановіть швидкість 4 на 3 секунди.
2. Зніміть прилипшу до краю чаші  цибулю і встановіть 100 oC,
потужність нагріву 4 і швидкість 1 протягом 10 хвилин.
3. Налийте воду і бульйонні кубики в чашу, посоліть і поперчіть.  Потім
встановіть 120 oC і швидкість 1 на 20 хвилин.
4. Встановіть 60oC на швидкість 1 і потужність нагріву 8 до тих пір, поки
ви його подасте на стіл.  Тим часом тримайте суп в теплі.
6. Подавайте суп з підсмаженим хлібом і посипте тертим сиром.

ІНГРЕДІЄНТИ :

400 г цибулі
40 г тертого сиру Емменталь
40 г тертого сиру пармезан
700 мл води
30 мл оливкової олії
2 кубики курячого бульйону
4 скибочки хліба
сіль
перець

Цибульний суп

  4 персони    10 хв   Легке приготування

ПРИГОТУВАННЯ :

1. Помістіть всі інгредієнти в чашу Mambo і встановіть 90 oC,
потужність нагріву 4 і швидкість 2 на 5 хвилин.
2. Потім встановіть 45 oC і швидкість 1 до тих пір, поки соус не буде
подано.

ІНГРЕДІЄНТИ :

200 г блакитного сиру
300 мл вершків
перець

Соус з блакитного сиру
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Ферментуйте будь- які суміші 
інгредієнтів при потрібній вам 
температурі

Ферментація
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Бріош

   2 години    Середня складність приготування

ІНГРЕДІЄНТИ :

525 г борошна
25 г свіжих дріжджів
100 г вершкового масла

25 г цукру
10 г солі
90 мл молока

4 яйця
1 яйце (для змащування)

ПРИГОТУВАННЯ :

1. Налийте молоко в чашу і встановіть 80oC і потужність нагріву 3 на 30 секунд.
2. Додайте подрібнені дріжджі і перемішуйте на швидкості 2 до розчинення.
3. Додайте яйця, борошно, тепле масло, цукор і сіль, встановіть швидкість 2 і
дочекайтеся, поки всі інгредієнти змішаються.
4. Дайте тісту постояти в чаші близько 1 години.
5. Після закінчення цього часу посуньте тісто до центру ємності і замішуйте його
протягом 1 хвилини на швидкості 2.
6. Дістаньте тісто з форми і помістіть його в прямокутну форму.  Поставте форму в
тепле місце і дайте тесту відпочити, поки воно не збільшиться вдвічі.
7. Змастити тісто яйцем і випікати від 30 до 40 хвилин.
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   2 години    Середня складність приготування

ПРИГОТУВАННЯ :

1. Налийте воду, олію, вино і вершкове масло в глечик і встановіть
100 ° C і потужність нагріву 3 на 30 секунд.
2. Додайте подрібнені дріжджі і перемішайте на швидкості 2 до їх
розчинення.
3. Додайте борошно і сіль,вимішуйте суміш ложкою MamboMix на
швидкості 2, поки всі інгредієнти не зберуться разом.
4. Дайте тісту постояти 30 хвилин в чаші, поки воно не збільшиться
вдвічі.

ІНГРЕДІЄНТИ :

450 г борошна з твердих сортів
25 г свіжих дріжджів
40 г масла вершкового
100 мл оливкової олії
50 мл білого вина
50 мл води
сіль
1 яйце (для чищення)

Тісто «емпанади» 
(кондитерське)

   2 години    Середня складність приготування

ПРИГОТУВАННЯ :

1. Налийте масло в чашу і встановіть 60 oC, потужність нагріву 4 і
швидкість 2 на 2 хвилини.
2. Введіть інші інгредієнти і перемішайте на швидкості 4 протягом
1 хвилини.
3. Дайте тісту постояти в ємності не менше 30 хвилин.
4. Змастіть пательню вершковим маслом і обсмажте млинці з двох
сторін.

ІНГРЕДІЄНТИ :

200 г борошна
40 г цукру
50 г вершкового масла
10 г розпушувача
300 мл молока
2 яйця

Американські панкейкі
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Готуйте відкриті пироги, 
ніжні овочі і ніжне м'ясо

Водяна баня
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ПРИГОТУВАННЯ :

1. Розподіліть сироп по всій основі форми.
2. Помістіть всі інгредієнти в ємність і встановіть швидкість 4, поки суміш
не стане однорідною.
3. Вилийте суміш у форму і накрийте поліетиленовою плівкою.
4. Налийте в чашу 2,2 л води і помістіть форму так, щоб вона стикалася з
водою.  Встановіть 110 oC, потужність нагріву 10 протягом 1 години.
5. Дайте страві  охолонути в холодильнику не менше 5 годин, а потім
вийміть його з форми і подавайте.

ІНГРЕДІЄНТИ :  

200 г гарбуза
325 г згущеного 
молока
екстракт ванілі
цукровий сироп

Флан з згущеного молока
   4 персони 1 година 15 хв    Легке приготування

ПРИГОТУВАННЯ :

1. Розподіліть сироп по всій основі форми.
2. Помістіть в ємність молоко, цукор і яйця і встановіть швидкість 4 на 2
хвилини.
3. Додайте шматочки круассана і перемішуйте на швидкості 2 протягом
хвилини.
4. Вилийте суміш у форму і накрийте поліетиленовою плівкою.
5. Налийте в чашу 2,2 л води і помістіть форму таким чином, щоб вона стикалася
з водою.  Встановити 110 oC, потужність нагріву 10 протягом 1 години.
6. Дайте йому охолонути в холодильнику не менше 5 годин, а потім вийміть
його з форми і подавайте.

ІНГРЕДІЄНТИ :  

120 г круассана
120 г цукру
400 мл молока
3 яйця
кориця
лимонна цедра
карамель

Пудинг з круасаном
   4 персони 1 година 15 хв    Легке приготування
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Яєчня-бовтанка

ПРИГОТУВАННЯ :

1. Залити в чашу 2,2 літра води і встановити 120
oC, потужність нагріву 10 протягом 15 хвилин.
2. За 3 хвилини до готовності поставте ємність,
яка підходить для водяної бані, на воду, 
налийте трохи олії і розбийте яйця.  
Перемішуйте до готовності яєць.

ІНГРЕДІЄНТИ :  

2 яйця
оливкова олія  
сіль.

   20 хв    Легке приготування
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Натирати улюблені 
інгредієнти на тертці ще 
ніколи не було так просто

Натирання
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ПРИГОТУВАННЯ :

1. Помістіть шматки хліба в чашу.
2. Натисніть кнопку турбо 3 рази.
3. Подрібніть на швидкості 10 протягом 1 хвилини.
4. Якщо помол хліба ще недостатній, повторіть
останній крок.

Панірувальні сухарі

   20 хв   Легке приготування

ПРИГОТУВАННЯ :

1. Засипте помідори, попередньо розрізані на
четвертинки, і встановіть швидкість 6 на 10 секунд.

Терті помідори

   5 хв    Легке приготування

208 209GRATE
GRATE

ІНГРЕДІЄНТИ : 

ІНГРЕДІЄНТИ : 

1 кг помідорів

200 г сухого або 
твердого хліба
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Тертий пармезан

ПРИГОТУВАННЯ :

1. Викладіть сир пармезан в чашу.
2. Натисніть кнопку турбо 3 рази.
3. Подрібнюйте на швидкості 10 протягом 30 секунд.
4. Якщо помол ще недостатній, повторіть останній крок.

ІНГРЕДІЄНТИ :  

   5 хв    Легке приготування

200 г сиру пармезан
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Танцуй под Мамбо на 
слабом огне

Кип'ятіння на

повільному вогні
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Фабада 
(тушкована квасоля)

ПРИГОТУВАННЯ :

1. Замочите фасоль в воде на ночь.
2. Положите лук, чеснок и помидор в чашу Мамбо 
и установите скорость 6 на 6 секунд.
3. Добавьте оливковое масло и жарьте, 
помешивая, при 120 oC, мощности нагрева 10 и 
скорости 1 в течение 5 минут.
4. Добавьте просушенную фасоль вместе с 
остальными ингредиентами и установите 90 oC, 
мощность нагрева 4, скорость 0 на 7 часов.
5. Проверьте, достаточно ли приготовлены бобы, 
и при необходимости добавьте соль.
6. Перемешайте и подавайте горячими вместе с 
нарезанными сосисками.
7. Установите 60 oC и скорость 1, чтобы блюдо 
оставалось теплым до тех пор, пока не будет 
подано.

ІНГРЕДІЄНТИ :

250 г квасолі
800 мл води
1 зубчик часнику
100 г цибулі
100 г помідорів
2 чорні Астурійського 
ковбаски
2 астурійських чоризо
100 г бекону
1 хамон серрано
2 шафранові нитки
1 лавровий лист
15 мл оливкової олії
сіль
перець

   4 персони    7 годин   Легке приготування

214 215
SIMMER

SIMMER
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Тушкована баранина

ПРИГОТУВАННЯ :

1. Додайте цибулю, часник і помідор в чашу Mambo і
встановіть швидкість 6 на 8 секунд.
2. Додайте оливкове масло і смажте, помішуючи, при 120 oC,
потужності нагріву 10 і швидкості 1 протягом 6 хвилин.
3. За хвилину до завершення програми додайте вино і дайте
алкоголю випаруватися.
4. Додайте інші інгредієнти.  Встановіть 90oC і потужність
нагріву 5 на 3 години.
5. Вийміть м'ясо з чаші і встановіть 120oC, потужність нагріву
10, швидкість 1 на 10 хвилин, щоб трохи зменшити кількість 
рідини.
6. Полийте м'ясо соусом і подавайте теплим.

ІНГРЕДІЄНТИ :  

500 г баранини для 
запечення
100 г цибулі
75 г червоного перцю
4 зубчики часнику
175 г помідорів
150 мл води або 
бульйону
150 мл білого вина
50 мл оливкової олії
1 лавровий лист
сіль
перець
мускатний горіх

   2 особи 3 годин 30 хв   Середня складність приготування



218 219SIMMER SIMMER

   4 персони    4 години    Середня складність приготування

ПРИГОТУВАННЯ :

1. Додайте перець, цибулю, часник і моркву і встановіть швидкість 6 на
6 секунд.
2. Додайте інші інгредієнти.  Встановіть 90oC і потужність нагріву 5 на 4
години.
3. Перемішайте лопаткою і подавайте в теплому вигляді.

ІНГРЕДІЄНТИ :

300 г сочевиці
200 г картоплі
100 г цибулі
100 г зеленого перцю
100 г червоного перцю
100 г моркви
3 зубчики часнику
1,20 л курячого або овочевого 
бульйону
1 ложка оливкової олії
паприка
перець
сіль

Тушкована сочевиця

   4 особи    3 години    Середня складність 
приготування

ПРИГОТУВАННЯ :

1. Для приготування соусу необхідно ввести попередньо промиті і
нарізані овочі і встановити швидкість 6 на 6 секунд.
2. Додайте оливкове масло і смажте, помішуючи, при 120 oC,
потужності нагріву 10 і швидкості 1 - 4 хвилини.
3. Додайте інші інгредієнти, крім кукурудзяного крохмалю, і
встановіть 90oC, потужність нагріву 4 протягом 2,5 години.
4. Тепер дістаньте м'ясо, додайте в чашу кукурудзяний крохмаль і
встановіть 120oC, нагріваючи на потужності 10, швидкість 1 
протягом 10 хвилин.
5. Прокрутіть соус на швидкості 10 протягом 40 секунд і
подавайте на стіл з яловичими щоками.

ІНГРЕДІЄНТИ :

8 свинячих щік
100 г моркви
100 г цибулі
75 г цибулі-порею
1 часник
15 мл оливкової олії
125 мл води
250 мл червоного вина
75 мл вина
1 ложка кукурудзяного 
крохмалю

Щоки яловичі в соусі з 
червоного вина
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Овочевий суп

ПРИГОТУВАННЯ :

1. Почистити моркву і картоплю.
2. Додайте всі овочі, попередньо очищені і нарізані у
внутрішню чашу.
3. Додайте 750 мл води, приправте і встановіть 90 ° C,
теплова потужність 5, швидкість 0 протягом 3 годин.
4. Коли овочі приготуються, розімніть їх на швидкості 8
протягом 1 хвилини.

ІНГРЕДІЄНТИ :  

175 г моркви
175 г кабачків
75 г цибулі
75 г цибулі-порею
75 г картоплі
750 мл води або 
бульйону
сіль
перець

  4 персони 3 години 30 хв   Легке приготування
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Підсилює і покращує 
смак ваших страв

Смаження
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ПРИГОТУВАННЯ :

1. Додати нарізані шматочками цибулю, часник і помідор в чашу і
встановити швидкість 6 на 15 секунд.
2. Зніміть залишки їжі зі стінок ємності і додайте олію.  Смажте при
температурі при 120 oC, потужності нагріву 10 і швидкості 1 
протягом 6 хвилин.
3. Зберігайте в герметично закритій банці або в морозильній
камері і подавайте з рисом або тушкованим м'ясом.

ІНГРЕДІЄНТИ :  

200 г помідорів
100 г цибулі
2 зубчики часнику
1/2 чайної ложки паприки
15 мл оливкової олії

Обсмажування
   15 хв    Легке приготування

ПРИГОТУВАННЯ :

1. Для приготування соусу введіть попередньо промиті і
нарізані овочі і встановіть швидкість 6 на 8 секунд.
2. Додайте оливкову олію і смажте, помішуючи, при 120 oC,
потужності нагріву 10 і швидкості 1 протягом 6 хвилин.
3. Додайте томат і цукор і встановіть 120 oC, потужність нагріву
7 і швидкість 1 на 20 хвилин.
4. При необхідності додайте сіль.

ІНГРЕДІЄНТИ :  

300 г помідорів (банку)
100 г баклажана
100 г кабачків
100 г зеленого перцю
100 г червоного перцю
100 г цибулі
2 зубчики часнику
25 мл оливкової олії
1 чайна ложка цукру
сіль
перець

Пісто манчего
 (типовий рататуй з Ла-Манчі)

  30 хв    Легке приготування
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   7 хв    Легке приготування

ПРИГОТУВАННЯ :

1. Додайте в чашу помідори, цибулю, перець, цибулю-порей і часник,
нарізані великими шматочками, і встановіть швидкість 6 на 10 секунд.
2. Додайте оливкову олію і смажте, помішуючи, при 120 oC, потужності
нагріву 10 і швидкості 1 протягом 7 хвилин.
3. Зберігайте в герметично закритій банці або в морозильній камері і
подавайте з рисом або тушкованим м'ясом.

ІНГРЕДІЄНТИ :

175 г помідорів
75 г цибулі
50 г зеленого перцю
50 г червоного перцю
50 г цибулі-порею
1 часник
15 мл оливкової олії

Карамельні овочі

  10 хв   Легке приготування

ПРИГОТУВАННЯ :

1. Зволожити перці, помістивши їх в воду.
2. Помістіть помідори і часник в чашу і встановіть швидкість 8 на 8 секунд.
3. Додайте оливкову олію і смажте, помішуючи, при 120 oC, потужності нагріву
10 і швидкості 1 протягом 4 хвилин.
4. Влийте м'якоть перцю і встановіть температуру 105 ° C, потужність нагріву 7 і
швидкість 1 на 4 хвилини.
5. Нарешті, встановіть швидкість 5 на 30 секунд для розтирання.
6. Зберігайте в герметично закритій банці або в морозильній камері і
подавайте з рисом або тушкованим м'ясом.

ІНГРЕДІЄНТИ :

Інгредієнти: 
250 г помідорів
5 гострих червоних перців
2 зубчики часнику
20 мл оливкової олії

Соус сальморрета 
(типовий іспанськй соус для рису)
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Тушковані морепродукти

ПРИГОТУВАННЯ :

1. Додайте помідор, цибулю, часник і нарізану
скибочками цибулю-порей в чашу Mambo і встановіть 
швидкість 7 на 8 секунд.
2. Додайте оливкову олію і обсмажте при 120 oC,
потужності 10 і швидкості 1 - 4 хвилин.
3. Потім додайте бульйон і дайте страві ще готуватися
4 хвилини.
4. Зберігайте в герметично закритій банці або в
морозильнику і подавайте з рисом або тушкованим 
м'ясом.

ІНГРЕДІЄНТИ :  

125 г помідорів
75 г цибулі-порею
75 г цибулі
1 часник
125 мл рибного бульйону
20 мл оливкової олії

   2 особи 3 годин 30 хв Середня складність приготування
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Розбийте лід з Мамбо

Розігрів
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ПРИГОТУВАННЯ :

1. Для приготування соусу: додайте цибулю, перець і часник нарізані на
шматочки і встановіть швидкість 6 протягом 8 секунд для їх подрібнення.
2. Додайте помідори, масло, цукор і додайте спеції.
3. Закрийте кришку і помістіть тріску на перший рівень пароварки, полийте
оливковою олією і перцем.  Потім покладіть скибочки картоплі в кілька рівнів.
4. Встановіть 110 oC, потужність нагріву 7 і швидкість 1 на 30 хвилин.
5. Подавайте тріску якомога швидше з томатним соусом та картоплею.
6. Встановіть 87 oC, потужність нагріву 7 і швидкість 1 на 5-10 хвилин для
повторного нагріву.
Час приготування буде відрізнятися, в залежності від того, перебували 
інгредієнти при кімнатній температурі або в холодильнику.

ІНГРЕДІЄНТИ

400 г помідорів
80 г цибулі
80 г червоного перцю
25 мл оливкової олії
2 філе тріски
1 картопля
1 часник
1/2 чайної ложки цукру
сіль
перець

Рагу з тріски по-баскськи
   2 персони    30 хв    Середня складність приготування

ПРИГОТУВАННЯ :

1. Введіть у банку цибулю-порей, цибулю та часник, порізані на шматочки.
Встановіть швидкість до 6 протягом 6 секунд.
2. Додайте масло і обсмажте при 110 ° С, потужності нагрівання 8 і швидкості 1 на 1
півтори хвилини. Додати подрібнену кабачок, бульйон і приправити. Встановити
100 ºC, потужність нагріву 8 і швидкість 0 протягом 20 хвилин.
3. Влийте вершки і подрібніть їх на швидкості 8 протягом хвилини.
4. При необхідності підсолити і подавати теплим.
5. Встановіть 87 ºC, потужність нагріву 7 і швидкість 1 протягом 5-10 хвилин
протягом підігрівання. Час приготування буде різним, залежно від того, яку 
інгредієнти мають температуру,кімнатну  або з холодильнику.

ІНГРЕДІЄНТИ :  

700 г кабачка
75 г цибулі
75 г цибулі-порею
20 г вершкового масла
500 мл овочів або курки
бульйону
Вершки 40 мл
1 часник
Сіль

Крем з кабачків
  4 персони   25 хв    Легке приготування
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Тефтелі в 
овочевому соусі

ПРИГОТУВАННЯ :

1. Почніть з м'яса.  Помістіть його в чашу разом з часником і
цибулею і встановіть швидкість 6 на 10 секунд.  Зніміть прилипші 
інгредієнти зі стінок чаші і встановіть ще на 6 хвилин.
2. Додайте інші інгредієнти і встановіть швидкість 3 на 1 хвилину.
3. Сформуйте фрикадельки вручну і помістіть їх на перший рівень
пароварки.  Відкладіть їх в сторону.
4. Для приготування соусу спочатку введіть промиті і нарізані овочі
і встановити швидкість 6 на 10 секунд.
5. Помістіть інші інгредієнти в чашу і залиште.
6. Вимийте і почистіть картоплю і моркву, наріжте їх кубиками і
помістіть в верхню пароварку.
7. Зніміть кришку Mambo, зберіть пароварку і встановіть 110 oC,
потужність нагріву 7 і швидкість 1 на 30 хвилин.
8. Після закінчення цього часу зніміть пароварку і залиште ще
готуватися 8 хвилин при 120 oC, потужності нагріву 8 і швидкості 1 
до зменшення рідини в соусі.
9. Подавати фрикадельки з соусом і овочами.
10. Встановіть 87 oC, потужність нагріву 7 і швидкість 1 на 5-10
хвилин для повторного нагріву.  Час приготування буде 
відрізнятися, в залежності від того, зберігалися  інгредієнти при 
кімнатній температурі або в холодильнику.

ІНГРЕДІЄНТИ :  

400 г яловичого фаршу
60 г цибулі
15 г панірувальних сухарів
15 г кедрових горіхів
1 часник
1 яйце
сіль
перець

ІНГРЕДІЄНТИ ДЛЯ СОУСУ: 

75 г зеленого перцю
75 г червоного перцю
60 г цибулі
200 г помідорів
30 мл оливкової олії
150 мл білого вина
250 мл води
1 часник
сіль
перець

ІНГРЕДІЄНТИ ДЛЯ ГАРНІРУ:

100 g carrot 
100 g potatoes

   2 персони    45 хв   Середня складність приготування
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   50 хв    Легке приготування

Картопляний парментье

ПРИГОТУВАННЯ :

1. Налийте в чашу Mambo півтора літра води і додайте очищену
картоплю.  Встановіть 110oC, потужність нагріву 10 на 45 хвилин.
2. Коли час закінчиться, дайте картоплі трохи охолонути, а потім почистіть її.
3. Злийте воду і додайте по четвертинці вершки, масло і картоплю.  Приправте і
встановіть швидкість 4 на 2 хвилини.
4. Подавати в теплому вигляді і в якості прикраси будь-якої страви за вашим
вибором.
5. Встановіть 87 oC, потужність нагріву 7 і швидкість 1 на 5-10 хвилин для
повторного нагріву.  Час приготування може відрізнятися, в залежності від того, 
чи зберігаються інгредієнти при кімнатній температурі або в холодильнику.

ІНГРЕДІЄНТИ :

400 г картоплі 
середнього розміру
90 г вершкового масла
200 мл вершків
сіль
перець

   4 персони    20 хв    Легке приготування

ПРИГОТУВАННЯ :

1. Залийте нарізану цибулю-порей в чашу Mambo  і встановіть швидкість 6 на 5 секунд.
2. Додайте масло і встановіть 100 ° C, швидкість 1 і потужність нагріву 6 на 3 хвилини.
3. Додайте шматочки картоплі і воду і встановіть 100 ° C, потужність нагріву 6 і
швидкість 1 на 18 хвилин.
4. Після закінчення цього часу додайте варений гарбуз, дрібку солі і перець, і
встановіть швидкість 6 на 2 хвилини.
5. Встановіть 87 oC, потужність нагріву 7 і швидкість 1 на 5-10 хвилин для повторного
нагріву.
Час приготування може відрізнятися, в залежності від того, чи зберігаються 
інгредієнти при кімнатній температурі або в холодильнику.

ІНГРЕДІЄНТИ :

350 г вареного гарбуза
350 г картоплі
150 г цибулі-порею
30 г вершкового масла
500 мл води
сіль
перець

Варений гарбузовий суп
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Готуємо без кришки, як ніби 
ви готуєте в каструлі або сна 
пательні.

Нульова
швидкість
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   2 персони    50 хв    Легке приготування

ПРИГОТУВАННЯ :

1. Налийте олію в чашу і введіть цибулю, подрібнений часник і помідор.
Встановіть 120 oC, потужність нагріву 10 і швидкість 1 протягом 5 хвилин.
2. Додайте приправлені реберця і повторіть описані вище налаштування.
3. Додайте шматочки картоплі разом з іншими інгредієнтами і встановіть
температуру 105 oC, потужність нагріву 7 і швидкість 0 на 35 хвилин.
4. При необхідності додайте сіль і подавайте теплим.

ІНГРЕДІЄНТИ :

400 г свинячих реберець
100 г моркви
300 г картоплі
100 г цибулі
150 г тертого помідора
25 мл оливкової олії
400 мл курячого бульйону
50 мл білого вина
2 зубчики часнику
1 лавровий лист
1 чайна ложка паприки
1/2 чайної ложки 
мускатного горіха
сіль 
перець

Реберця і тушковане 
м'ясо з картоплею

   2 персони    30 хв    Легке приготування

ПРИГОТУВАННЯ :

1. Спочатку приготуйте соус песто.  Додайте базилік, часник і кедрові
горіхи в чашуMambo.  Встановіть швидкість на 8 протягом 15 секунд, 
зніміть прилипші до стінок інгредієнти і повторіть процес.
2. Додайте тертий сир пармезан, олію і сіль, перемішайте на
швидкості 4 разів протягом 30 секунд.  Відкладіть їх в сторону.
3. Налийте в чашу 1,5 л води, додайте лавровий лист, щіпку солі і
трохи масла.  Встановіть 120oC, потужність нагріву 10, швидкість 0 
протягом 12 хвилин
4. Після закінчення цього часу додайте макарони і готуйте при 105
oC, потужності нагріву 7, швидкість 0 протягом 10 хвилин (час 
приготування буде залежати від виду макаронів).
5. Злийте воду з макаронів і подавайте з соусом песто.

ІНГРЕДІЄНТИ :

200 г макаронних виробів
1 лавровий лист
сіль
Інгредієнти для песто:
25 г базиліка
40 г тертого сиру пармезан
25 г кедрових горіхів
125 мл оливкової олії
1/2 часнику
сіль

Паста з соусом песто
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ПРИГОТУВАННЯ :

1. Покладіть в чашу нарізану шматочками цибулю.  Встановіть швидкість на
6 на 8 секунд.  Відкладіть її в стороні.
2. Додайте 1,5 л води, трохи масла і сіль.  Встановіть 120oC, потужність
нагріву 10, швидкість 0 протягом 10 хвилин, для нагріву води.
3. Додайте макарони та встановіть 102oC, потужність нагріву 10, швидкість
0 і час приготування, рекомендоване виробником.
4. Змішайте пасту з тунцем, помідорами, цибулею, оливками і качанами.
5. Заправте салат оцтом, маслом і сіллю за смаком.
6. Тримайте його в холодильнику не менше 1 години, перед подачею на стіл.

ІНГРЕДІЄНТИ :  

250 г макаронів
2 банки тунця
150 г помідорів чері
30 г зеленої цибулі
40 г оливок
40 г качанів
бальзамічний оцет
оливкова олія
сіль

Салат з макаронами
   4 персони    20 хв    Легке приготування

ПРИГОТУВАННЯ :

1. Додайте нарізані великими шматочками овочі до решти інгредієнтів.
2. Встановіть 101oC, потужність нагріву 10, швидкість 0 протягом 1 години
1,5 години, без кришки.
3. Процідіть бульйон і при необхідності додайте трохи солі.
4. На бульйоні можна приготувати рис, приготувати суп і т. п.

ІНГРЕДІЄНТИ :  

1 кг курячої тушки
100 г цибулі
75 г цибулі-порею
100 г моркви
1 стебло селери
1 лавровий лист
1,5 л води
сіль
перець

Бульйон з курки
   1 година    Легке приготування
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Фідо
 (Типовий іспанський рецепт)

ПРИГОТУВАННЯ :

1. Встановіть ложку MamboMix на місце.
2. Додайте цибулю, перець, подрібнений часник і
помідор.  Залийте олію і встановіть 120oC, потужність 
нагріву 10, швидкість 1 протягом 5 хвилин.
3. Додайте креветки і каракатиці і встановіть 105 oC,
потужність нагріву 4, швидкість 0 протягом 1 хвилини і 
перемішайте лопаткою.
4. Додайте локшину фідо, бульйон, дрібку солі, барвник
і перець.  Перемішайте лопаткою і встановіть 105 oC, 
потужність нагріву 3, швидкість 0 в межах 17-19 
хвилин, в залежності від того, як ви хочете 
приготувати.
5. Подавати страву  гарячою.

ІНГРЕДІЄНТИ :  

300 г локшини фідо
600 мл рибного бульйону
150 г тертих помідор
1 зубчик часнику
75 г цибулі
75 г зеленого перцю
200 г дрібних креветок
200 г каракатиці
15 мл оливкової олії
сіль
паприка
харчовий барвник

   4 персони    25 хв    Середня складність приготування
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Домашні йогурти

Йогуртница
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Кокосовий йогурт

ПРИГОТУВАННЯ :

1. Помістіть подрібнений кокос, закрийте чашу і накрийте
мірною чашею.  Подрібніть на швидкості 10 за 20 секунд.
2. Додайте 500 мл молока, накрийте чашу.  Закрийте мірну
чашу і перемішайте інгредієнти на швидкості 10 протягом 2 
хвилин.  Зніміть інгредієнти зі стінок чаші.
3. Додайте інші 500 мл молока, цукру, йогурту і сухого
молока.  Нагрійте до 50oC, потужність нагріву 5 і швидкість 
4 протягом 5 хвилин.
4. Перелийте суміш у склянку або герметично закриту
банку і накрийте 2-3 кухонними рушниками на 12-13 годин, 
щоб йогурт приготувався.
5. Після цього зберігайте йогурт в холодильнику.

ІНГРЕДІЄНТИ :  

100 г цукру
100 г тертого кокоса
1 л незбираного молока
1 натуральний або кокосовий 
йогурт
1 столова ложка сухого молока

 10 персон 13 годин 10 хв   Середня складність приготування
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ПРИГОТУВАННЯ :

1. Помістіть печиво в чашу.  Накрийте і закрийте мірною чашкою.
Подрібніть на швидкості 10, 10-15 секунд.
2. Додайте йогурт, свіже молоко, цукор і сухе молоко.  Чашу накрийте,
закрийте мірним стаканом і перемішайте на швидкості 5 протягом 10 
секунд.
3. Встановіть 50 oC, потужність нагріву 5 і швидкість 4 протягом 5
хвилин.
4. Перелийте суміш у склянку або герметичну банку, накрийте її 2-3
кухонними рушниками і дайте приготуватися протягом 12 години.  
Після приготування зберігайте йогурт в холодильнику.

ІНГРЕДІЄНТИ :  

100 г печива Марія
50 г цукру
1 л незбираного молока
1 йогурт без добавок
2 столові ложки сухого молока

Йогурт з печивом
   8 персони 12 годин 12 хв    Середня складність приготування

ПРИГОТУВАННЯ :

1. Вимийте, просушіть і видаліть плодоніжки полуниці.  Складіть їх в чашу з
цукром.  Накрийте чашу кришкою і закрийте мірним стаканом.  Подрібніть 
на швидкості 7 протягом 10 секунд.  Зніміть прилипші до стінок чаші 
інгредієнти, і повторіть попередню дію.
2. Додайте молоко і йогурт в чашу, накрийте її і закрийте мірну чашку.
Перемішуйте на швидкості 5, 10 секунд.  Переконайтеся, що йогурт до 
кінця змішався.  Якщо це не так, перемішайте ще кілька секунд з тією ж 
швидкістю.  Зберігайте йогурт в холодильнику.
3. У зимовий час, ви також можете використовувати заморожену
полуницю, розрізану навпіл.

ІНГРЕДІЄНТИ :  

500 мл холодного молока
50 - 80 г цукру
100-150 г полуниці
1 звичайний  або полуничний 
йогурт

Полуничний йогуртовий напій
  4 персони    2 хв    Легке приготування
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   4 персони    2 хв    Легке приготування

ПРИГОТУВАННЯ :

1. Очистити банан, нарізати його і покласти в чашу з цукром.
Накрийте кришкою і закрийте мірної чашкою.Подрібніть на 
швидкості 7 протягом 10 секунд.  Зніміть залишки суміші, які 
прилипли до стінок чаші, повторіть попередні дії.
2. Додайте молоко і йогурт в чашу, накрийте її і закрийте мірним
стаканом.  Перемішуйте на швидкості 5, 10 секунд.  Ви можете 
вживати його відразу або зберігати в холодильнику.

ІНГРЕДІЄНТИ :

500 мл холодного молока
50 г цукру
1 звичайний або банановий 
йогурт
1 банан

Банановий йогуртовий напій

   4 персони    20 хв    Легке приготування

ПРИГОТУВАННЯ :

1. Помістіть всі інгредієнти в ємність, закрийте кришку і мірний стакан і
перемішайте на швидкості 4 разів протягом 30 секунд.
2. Тепер встановіть 37oC, потужність нагріву 5 і швидкість 2 на 10 хвилин.
3. Вилийте суміш в окремі келихи і накрийте їх листом плівковою паперу.
Зберігайте склянки всередині пароварки накритими.
4. Вимийте чашу і залийте півлітра води.  Закрийте чашу і помістіть
пароварку зверху.  Встановіть 70 oC, потужність нагріву 5 і швидкість 0 
протягом 10 годин.
5. Після 10 годин бродіння зберігайте йогурт в холодильнику.
6. Ви можете готувати йогурт в будь-якому скляному стакані.  Виконайте
крок 1 і крок 2, запрограмуйте його на 37oC, теплову потужність 2, 
швидкість 0 для 8 годин до зберіганням в холодильнику.

ІНГРЕДІЄНТИ :

800 мл цільного молока
60 г сухого молока
80 г цукру
1 йогурт без добавок

Звичайний  йогурт
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Ефективність пари. 4 
страви відразу

Ефективність

пароварки
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   4 персони    30 хв    Легке приготування

ПРИГОТОВЛЕНИЕ :

1. Додайте всі інгредієнти, крім рису.  Встановіть 100 oC і
потужність нагріву 10 протягом 7 хвилин, поки вода не закипить.
2. Додайте рис через отвір в кришці і дайте йому варитися при
100 oC і потужності нагріву 3 протягом 13 хвилин.
3. Коли цей час закінчиться, перевірте готовність рису.
4. Подайте рис на стіл.

ИНГРЕДИЕНТЫ :

175 г рису
400 мл води
25 мл оливкової олії
2 зубчики часнику
1/2 лаврового листа
сіль

Простий рис

   1-4  персони           1 годину   легке приготування

ПРИГОТУВАННЯ :

1. Налийте воду, поки корзина не заповниться.  Накрийте чашу
мірним стаканом, не закриваючи його, і встановіть на 63 ° C, 
теплову потужність 6 і швидкість 1, не встановлюючи часу до 
досягнення температури.
 (Час приготування буде відрізнятися в залежності від 
температури води. Коли індикатор температури перестає 
блимати, це означає, що температура досягла 63oC).
2. Завантажте яйце (а) і встановіть температуру 63 ° C, теплову
потужність 6 і швидкість 1 на 50 хвилин.
3. Дайте яйцям охолонути і обережно розколіть їх.

Яйця приготовані на 
низьких температурах

ІНГРЕДІЄНТИ :  

вода 
від 1 до 4 яєць
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ПРИГОТУВАННЯ :

1. Вимийте, обсушіть і видаліть плодоніжки полуниці, а потім розріжте її
навпіл.  Помістіть її в чашу з цукром і лимонним соком.  Закрийте кришку 
без мірного стакана.  Замість нього поставте кошик на кришку (так 
рідина краще випарується і ви уникнете можливих бризок).
2. Встановіть 105 oC, потужність нагріву 5 і швидкість 1 на 35-40 хвилин.
3. Вилийте суміш у скляний стакан, коли вона трохи охолоне.
Ви також можете змішати інгредієнти, після готовності джему, закривши 
мірну чашку і змішуючи на швидкості 7.

ІНГРЕДІЄНТИ :  

500 г полуниці
250 г цукру
сік половинки лимона

Полуничне варення
   45 хв    Легке приготування

ПРИГОТУВАННЯ :

Приготування:
1. Додайте в чашу листя половинки салату айсберг, налийте 600 мл води.
Закрийте кришку і мірний стаканчик.  Встановіть швидкість на 4 протягом 15 
секунд або до тих пір, поки весь салат не буде нарізаний.
2. Вимийте салат і злийте воду, використовуючи кошик як друшляк.
Повторюйте, поки не отримаєте бажану кількість салату.
3. За бажанням , ви можете додати приготовані лангустіни і кілька кубиків
авокадо разом з коктейльних соусом або будь-якою іншою заправкою.

ІНГРЕДІЄНТИ :  

Салатний коктейль
16-18 хв    Легке приготування

1/2 салату айсберг
вода
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Тріска в Сальса Верде з 
молюсками і 

тушкованими овочами

ПРИГОТУВАННЯ :

1. Додайте в чашу часник і петрушку і
натисніть «Турбо» на 5 секунд.  Зніміть 
прилипші до стінок чаші інгредієнти, і 
повторіть налаштування Turbo ще 5 секунд.
2. Залийте олію і встановіть 120 oC, потужність
нагріву 10 і швидкість 1 протягом 1 хвилини.
3. Налийте вино, приправте суміш і помістіть
кошик в чашу з молюсками.
4. Встановіть прилад на ємність без закриття
кришки.  У нижню частину додайте 
приправлене філе тріски  і додайте овочі.  
Закрийте пароварку і встановіть 120 oC і 
потужність нагріву 8 на 22 хвилини.

ІНГРЕДІЄНТИ :  

500 г свіжих молюсків, 
промитих і замочених в 
підсоленій воді
75 г кабачків
75 г грибів
75 г суцвіть брокколі
2 філе тріски

САЛЬСА ВЕРДЕ 
ІНГРЕДІЄНТИ:

150 мл білого вина
75 мл оливкової олії
2 зубчики часнику
сіль, петрушка і перець

   4 персони   7 годин   Легке приготування

260 261BASKET BASKET
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Мультифруктовий коктейль 
всього за кілька секунд

Збивання
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   6 персон   2 хв    Легке приготування

Лимонад

ІНГРЕДІЄНТИ :   

80-120 г цукру (або еквівалентного підсолоджувача)
1 л води
2 лимона

ПРИГОТУВАННЯ :    

1. Вимийте лимони і розріжте їх навпіл.  Помістіть їх в чашу з водою і цукром.  Закрийте
кришку і мірний стаканчик.
2. Натисніть піктограму TURBO на 3 секунди.  Потім процідіть коктейль за допомогою
кошика і перелийте суміш в іншу ємність.
3. Можна також подрібнити цукор і перетворити його в цукрову пудру, щоб він краще
розчинявся в рідині.  Ви також можете зробити лимонад лужним, зменшивши вдвічі 
цукор і додавши половину ложки солі і ще одну ложку бікарбонату.
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   4 персони    3 хв   Середня складність приготування

ПРИГОТУВАННЯ :

1. Додайте лід в чашу.  Якщо він промисловий, спочатку промийте його.
Накрийте чашу і закрийте мірним стаканом.  Подрібніть протягом 15 секунд 
на швидкості 6, розділіть лід на стакани і покладіть у кожну склянку по 4 
листочка м'яти.
2. Вимийте лайм і розріжте його навпіл.  Помістіть його в чашу з водою і
цукром.  Накрийте чашу і закрийте мірним стаканом.  Натисніть значок 
TURBO і утримуйте 3-4 секунди для змішування.
3. Процідіть суміш в кошику, розлийте по склянках і додайте в чашу Sprite.

ІНГРЕДІЄНТИ :

500 г льоду
100 г цукру
300 мл води
3 лайма
1 банка спрайту
16 листків м'яти

Безалкогольний мохіто
   6 персон    2 хв    Легке приготування

ПРИГОТУВАННЯ :

1. Вимийте цитрусові і розріжте навпіл.
2. Викладіть цитрусові в чашу, додайте цукор або підсолоджувач і 1
літр води.
Закрийте кришку і мірний стаканчик.  Після цього натисніть значок 
TURBO на 3-4 секунди.
3. Вставте кошик, використовуючи його як друшляк.  Перелийте сік в
іншу ємність.
4. Ви можете додати трохи м'яти перцевої або листя м'яти, або
замінник цукру, мед.

ІНГРЕДІЄНТИ :

100 г цукру (або еквівалент 
підсолоджувач)
1 л води
1 лимон
1 апельсин
1 грейпфрут

Цитрусовий сік



269268 269269BLEND BLEND

ПРИГОТУВАННЯ :

1. Очистіть апельсини, видаливши білу частину і кісточки,
уважно зазирнувши всередину скибочок, щоб не залишилося 
насіння.  Помістіть їх всередину чаші.
2. Додайте цукор, закрийте кришку, закрийте мірну склянку і
подрібніть все на швидкості 10 протягом 1 хвилини.
3. Додайте води в чашу, накрийте її і закрийте мірну склянку.
Перемішуйте на швидкості 5, 10 секунд.
4. Налийте сік в чашу або прямо в стакан.

ІНГРЕДІЄНТИ :  

50-80 г цукру
600 мл води
5 апельсинів

Апельсиновий сік
   6 персон    5 хв    Легке приготування

ПРИГОТУВАННЯ :

1. Ананас почистити і нарізати шматочками.  Викладіть його в чашу з
цукром або підсолоджувачем.  Накрийте чашу і закрийте мірним 
стаканом.  Подрібніть на швидкості 6, 30 секунд.
2. Потім увімкніть швидкість 10 протягом 2 хвилин.
3. Додайте води в чашу, накрийте її і закрийте мірну склянку.
Перемішуйте на швидкості 5, 30 секунд.
4. Якщо ви не хочете сік з м'якоттю , його можна процідити.

ІНГРЕДІЄНТИ :  

1/2 натурального ананаса 
(близько 500 г м'якоті)
50 г цукру або підсолоджувача
700 мл води

Ананасовий сік
   6 персон    5 хв    Легке приготування
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Айобланко / 57
Аліолі / 107
Американські млинці / 203
Ананасовий сік / 269
Англійський лимонний крем / 71
Апельсиновий ароматизований 
цукор / 93
Апельсиновий сік / 268
Арахісове масло / 82
Артишоки / 114

Б
Банановий йогуртовий напій / 252
Безалкогольний мохіто / 256
Бісквітний торт Dulce de leche / 36
Бріош / 196
Варений гарбузовий суп / 237
Варений рис / 186
Варений рис / 187
Вішісуаз / 155
В'ялена шинка / 174
В'ялений сир / 175

Г
Гарнір
Гарніри / 133
Гарячий шоколад / 167
Гаспачо / 56
Гача / 186
Горіхи для Брауні / 182
Горохове пюре / 190
Груші у вині / 125
Гуакамоле / 55

Зміст
Д

Десерти та солодощі
для коктейлів / 263
Домашнє хлібне тісто / 98
Домашні тефтелі / 58

З
Заварний крем / 168
Закуски
Запечена картопля / 236
Запіканка з баранини / 216
Заправка для блакитного сиру / 193
Збиті вершки / 32
Збиті яйця / 24
Звичайний рис / 256

Й
Йогуртовий напій полуничний / 251

К
Кавовий флан / 138
Кальмар в чорнилах / 158
Картопля по-ріоханскі / 187
Картопляне пюре / 75
Каталонський крем (Крем-брюле) / 72
Кокосовий йогурт / 248
Крем з кабачків / 233
Кунжут мелений / 85
Куряча грудка пашот / 120
Курячий бульйон / 243

Л
Лимонад / 264
Лимонний крем / 28

Льодова крихта / 49

М
Майонез / 106
Макаронні вироби / 144
Маршмеллоу / 34
Мелена кава / 80
Мелені гриби / 177
Мідії / 137
Млинцеве тісто / 25
М'який рис / 183
М'ясна лазіння / 160
М'ясний фарш / 48
М'ясо
М'ясо та птиця / 128

Н
Напої
Нарізка волокнистих овочів / 45
Нарізка овочів / 44
Нарізка фруктів на дрібні шматочки / 41
Нарізка швидко окислюваних фруктів / 48
Нарізка шматочками фруктів / 40
Нуга / 65
Нутове борошно / 82

О
Овочевий суп / 221
Овочі / 131
Овочі / 146
Овочі і бобові
Оладки з тріски / 64

П
Панірувальні сухарі / 209
Панірувальні сухарі з часником та 
петрушкою / 89
Пармезан тертий / 210
Паста з соусом песто / 241
Паста і рис
Печиво-йогурт / 250
Піко де Галло / 56
Пісочне печиво / 100
Пісочне тісто / 101

Пісто (томатний рататуй) / 63
Пісто манчего (типовий рататуй з Ла-Манчі) / 225
Подрібнення часнику і петрушки / 47
Полуничне варення / 258
Полунично-банановий молочний коктейль / 29
Простий йогурт / 253
Пудинг / 140
Пудинг з круасаном / 203
Пюре з сочевиці / 149

Р
Рагу з нуту / 147
Риба / 129
Риба на пару / 136
Риба та морепродукти
Рис в бульйоні з куркою і кроликом / 151
Рисовий пудинг / 170
Різотто / 184

С
Салат з макаронів / 242
Салатний коктейль / 259
Сардини в маринаді / 117

Продовжується на наступній сторінці.

: Рецепт, придатний для керамічної чаші.
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Х
Хаш запечений / 70
Хек конфі / 116
Хумус / 54

Ц
Цибулевий суп / 192
Цитрусовий сік / 267
Цукати з апельсина / 112
Цукрова пудра / 88

Ч
Часник конфі / 113
Чізкейк / 72

Свіжі фрукти / 132
Сирне суфле / 37
Соус Бешамель / 166
Соус Болоньєзе / 156
Соус гірчичний / 110
Соус з червоних ягід / 111
Соус Сальморрета (типовий 
іспанський соус для рису) / 227
Сочевиця з шинкою / 62
Сочевиця тушкована / 218
Сочевичне борошно / 81
Спагеті з тефтелями / 157
Суміш ароматних спецій / 90
Супи і креми

Т
Тартар соус / 108
Тертий сир / 92
Терті овочі / 46
Терті помідори / 208
Тефтелі в овочевому соусі / 234
Тісто «Емпанада» (Паста) / 198
Тісто для піци / 96
Тісто для піци за 1 хвилину / 97
Тісто, хліб та випічка
Томатний соус / 164
Тріска в Сальсі Верде з молюсками і 
тушкованими овочами / 260
Тушкована тріска по-баскськи / 232
Тушковане м'ясо з картоплею і 
ребрами / 240
Тушковані морепродукти / 228
Тушковані овочі / 135
Тушковані овочі / 226

Ф
Фабада / 214
Фарширований перець з 
брендейдом з тріски / 74
Фідеуа / 244
Флан зі згущеного молока / 202
Фритюр / 224

Чізкейк Песто / 76

Ш
Швейцарське безе / 33
Шоколад / 183

Щ
Щоки яловичі в соусі з червоного вина / 219

Я
Яйця в круту / 150
Яйця низькотемпературні / 257
Яйця-пашот / 121
Яловичина пашот / 124
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Яка смачна Мамбо!
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Grupo Cecotec Innovaciones S.L.
C/de la Pinadeta s/n, 46930

Quart de Poblet, Valencia, Spain

www.cecotec.es




