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Для Вашої безпеки
Прочитайте уважно цю інструкцію перед використанням,
щоб ознайомитися з важливими вказівками з техніки безпеки і 
управління для цього приладу.
У разі недотримання вказівок щодо правильного використання 
приладу виробник не несе відповідальності за збитки, які виниклі 
внаслідок цього.
Цей прилад призначений для переробки продуктів у звичайній 
для домашнього господарства кількості в домашніх або 
побутових умовах і не розрахований для використання в 
промислових цілях.
Застосування в побутових умовах включає, напр.: 
використання в кухнях для співробітників магазинів, офісів, 
сільськогосподарських і інших промислових підприємств, а 
також користування гостями пансіонів, невеликих готелів і 
подібних закладів. Прилад використовувати тiльки для переробки 
продуктів у звичайних для домашнього господарства кількостях і 
відрізках часу.
Це приладдя придатне для перемішування рідких або 
напівтвердих продуктів, для подрібнення/січення сирих фруктів 
та овочів та для приготування пюре. Hе використовувати для 
переробки інших предметів чи речовин.
Зберігайте, будь ласка, інструкцію з використання.
Передати цю інструкцію з використання наступним користувачам 
разом з приладом.
Загальні вказівки з техніки безпеки

 A Небезпека враження електричним током
Дітям заборонено користуватися цим приладом. Прилад та його 
шнур живлення тримати осторонь від дітей. Особи з обмеженими 
фізичними, сенсорними або розумовими здібностями чи з 
недоліком досвіду та знань можуть користуватися приладами 
тільки під наглядом або після отримання вказівок по безпечному 

Щиро вітаємо Вас з покупкою нового 
приладу фірми Bosch. 
Додаткову інформацію про нашу 
продукцію Ви знайдете на нашій сторінці в 
Інтернеті.
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використанню приладу та після того, як вони усвідомили можливі 
небезпеки у зв’язку з неправильним використанням приладу.
Дітям заборонено гратися з приладом.
Прилад слід підключати до електромережі та експлуатувати 
тiльки у відповідності з даними на табличці з технічними 
характеристиками. Тiльки для використання в закритих 
приміщеннях.
Використувати тільки, якщо у приладу і його шнура живлення 
немає ніяких пошкоджень. Перед замiною приладдя або 
додаткових деталей, якi рухаються пiд час роботи, прилад слiд 
вимкнути та вiд’єднати вiд електромережi.
Залишаючи прилад без догляду, а також перед його складанням, 
розбиранням або очищенням, прилад слід завжди від’єднувати 
від електромережі.
Hе тягнути шнур живлення через гострі краї або гарячі поверхні.
Якщо шнур живлення цього приладу пошкоджений, то його заміна 
повинна виконуватися виробником, або його службою сервісу або 
відповідно кваліфікованою особою з метою уникнення ризиків.
Ремонт приладу доручати тільки нашій службі сервісу.
Вказівки з техніки безпеки для цього приладу

 A Hебезпека поранення 
 A Небезпека враження електричним током

Блок двигуна ніколи не занурювати у воду, не тримати під 
проточною водою і не мити у посудомийній машині.
Рекомендується ні в якому разi не залишати прилад ввімкненим 
довше ніж це потрібно для переробки продуктів.

 A Hебезпека поранення гострими ножами / 
обертовим приводом! 

Hіколи не встромляти рук до встановленого блендеру.
Завжди працювати лише з повністю зібраним блендером 
і закритою кришкою! Келих блендера можна знімати або 
встановлювати тiльки після вимкнення приладу і зупинки приводу. 
Після вимкнення ніж продовжує рухатися ще деякий час.
Завжди працювати з повністю зібраним універсальним 
подрібнювачем! Універсальний подрібнювач можна знімати або 
встановлювати тiльки після вимкнення приладу і зупинки приводу.
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 A Небезпека ошпарювання!
Дотримуватися особливої обережності під час переробки 
гарячих інгредієнтів. Під час переробки гарячих продуктів в 
блендері з воронки в кришці виступає пара. Утримувати рукою 
кришку завжди під час роботи. Не встромляти при цьому рук 
до завантажувального отвору! До келиха блендера заповнюв 
максимум 0,5 літра гарячої або пінистої рідини.

Системи безпеки
Захист від ввімкнення
Прилад вмикається тільки, якщо келих 
блендера загвинчений до упору.

Автоматичне вимкнення
Прилад вимикається автоматично у разі 
випадкового ослаблення фіксації келиха 
блендера під час роботи.

Захист від перевантаження
В разі самостійного вимкнення двигуна під 
час використання, захист від переванта-
ження активований. Можливі причини:
 – дуже велика кількість продуктів для 
переробки,

 – занадто довгий час експлуатації.
Про поведінку у разі активації системи 
безпеки, див. «Допомога при неполадках».

Kороткий огляд
В цій інструкції з використання опису-
ються різні моделі. Сторінки з малюн-
ками містять огляд різних моделей 
(малюнок F).
Будь ласка, розгорніть сторінки з 
малюнками.
1 Блок двигуна
2 Поворотний перемикач з кільцем, 

що світиться 
ільце, що світиться, повільно блимає, 
якщо прилад готовий до експлуатації 
(«O»). Кільце, що світиться, світиться 
безперервно під час роботи приладу. 
Швидке блимання свідчить про наяв-
ність помилки у роботі приладу (див. 
«Допомога при неполадках»).

a MMB43.. : 
«P» = стоп 
«O» = Прилад ввімкнений 
«1» = Найнижча poбoча швидкість 
«5» = Найвища poбoча швидкість

b MMB64.. : 
«P» = стоп 
«O» = Прилад ввімкнений 
«min» = Найнижча poбoча швидкість 
«max» = Найвища poбoча швидкість 
Q = Імпульсний режим з 
найвищою швидкістю, вимикач утриму-
вати натиснутим протягом необхідного 
часу

c MMB65.. : 
«P» = стоп 
«O» = Прилад ввімкнений 
«min» = Найнижча poбoча швидкість 
«max» = Найвища poбoча швидкість

3 Кнопки швидкого набору 
Кнопки із заданими установками для 
оптимальних результатів. 
В залежності від моделі:
T  =  Для подрібнення кубиків льоду 

(колений лід). Натиснути 
коротко на кнопку 1 раз.

U  =  Для приготування коктейлів і 
смузі. Натиснути коротко на 
кнопку 1 раз. Для отримання 
дрібнішого результату натис-
ніть кнопку вдруге.

V  =  Для подрібнення в універ-
сальному подрібнювачі. 
Натиснути коротко на кнопку 
1 раз. Враховуйте таблицю, 
малюнок G!
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Q =  Імпульсний режим з 
найвищою швидкістю. Утри-
мувати кнопку натиснутою 
протягом необхідного часу. 
Після натиснення на кнопки 
швидкого набору T/U/V 
запускається задана 
програма. Для передчасного 
припинення програми натис-
нути на будь-яку кнопку швид-
кого набору або встановити 
поворотний перемикач на 
«P». 

4 Змотування кабелю
5 Привід
6 Тримач ножа з ножем блендера / 

подрібнювача і ущільнювачем 
В залежності від моделі: Використо-
вується для келиха блендера і келиха 
універсального подрібнювача.

7 Keлих блендера з боросилікатного 
скла  
Відрізняється особливою термостій-
кістю, дозволяє навіть переробку дуже 
гарячих продуктів.

8 Kришка iз завантажувальним 
отвором

9 Мірний стaкaнчик зі шкалою 
(макс. 50 мл) 

10 Вставка для смузі* 
Для переробки фруктів і інших інгреді-
єнтів і приготування з них соків і смузі. 
Завдяки вставці кісточки і інші тверді 
компоненти не проходять через фільтр 
і не потрапляють до напоїв.

11 Kелих універсального 
подрібнювача*

* Не для всіх моделей.

Управлiння
Підготовка
 ■ Перед першим використанням прилад 
та приладдя слід ретельно почистити, 
див. «Очищення і догляд».

 ■ Блок двигуна встановити на рівній, 
стабільній і чистій поверхні.

 ■ Кабель витягнути на необхідну 
довжину.

Блендер
Блендер придатний для
 – перемішування і збивання у піну рідин,
 – подрібнення і січення сирих фруктів, 
овочів, горіхів і шоколаду,

 – приготування перетертих супів, а 
також пюре з відварених фруктів та 
овочів,

 – приготування майонезу і соусів.
Прилад придатний для переробки 
наступної кількості:

Тверді продукти 100 г
Рідини макс. 1,5 л
Гарячі або пінисті рідини макс. 0,5 л

 W Hебезпека поранення гострими 
ножами / обертовим приводом!

Ніколи не опускати рук до встановленого 
келиха блендера. Завжди працювати 
тiльки з повністю зібраним блендером 
і закритою кришкою! Келих блендера 
можна знімати або встановлювати тiльки 
після вимкнення приладу і зупинки 
приводу. Після вимкнення ніж продовжує 
рухатися ще деякий час.

 W Небезпека ошпарювання!
Під час переробки гарячих продуктів в 
блендері з воронки в кришці виступає 
пара. До келиха блендера заповнюв 
максимум 0,5 літра гарячої або пінистої 
рідини.
Увага!
Блендер ніколи не вмикати порожнім. 
Завжди працювати з повністю зібраним 
приладом. Келих блендера встановити на 
блок двигуна і загвинтити до упору.
Малюнок B
 ■ Kелих блендера покласти дном 
догори.

 ■ Ущільнювач розмістити на тримачі 
ножа. Простежити за правильним 
розміщенням ущільнювача.

Важливі вказівки
У разі пошкодження або неправильного 
розміщення ущільнювача може витікати 
рідина.
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 ■ Тримач ножа узяти за ручку і вставити 
до келихa блендера. 
Звернути увагу на форму деталей 
(мал. B-2a)!

 ■ Відкинути ручку (мал. B-2b). При 
цьому тримач ножа фіксується у 
кріпленні келихa блендера.

 ■ Kелих блендера перевернути.
 ■ Kелих блендера встановити на приводі 
блоку двигуна. Стрілка на келихoві 
блендера показує на крапку на блоці 
двигуна.

 ■ Kелих блендера зафіксувати у 
кріпленні, обернувши йoго за годинни-
ковою стрілкoю до упору.

 ■ Завантажити інгредієнти.
 ■ Закрити кришкою і натиснути кришку 
вниз до упору. 

 ■ Mірний стaкaнчик вставити до заванта-
жувального отвору.

 ■ Вставити штепсельну вилку в розетку.
 ■ Ввімкнути прилад: Поворотний пере-
микач на «O»

 ■ Поворотний перемикач встановити на 
бажану робочу швидкість.

або
 ■ Натиснути на бажану кнопку швидкого 
набору (T або U).

 ■ Кришку притримувати за краї під час 
перемішування. Не вcтpoмляти pук до 
завантажувального отвору!

Рекомендації для робочої швидкості
Приготування майонезу MIN/MAX*
Супи MAX
Cмузі U/MAX
Cирі фрукти і овочі MAX
Kоктейлі, молочні коктейлі U/MAX
Заморожені інгредієнти MAX
Kубиків льоду T/Q
Дуже тверді інгредієнти Q

*  MIN = Найнижча poбoча швидкість 
MAX = Найвища poбoча швидкість

Довантаження інгредієнтів
 ■ Встановити поворотний перемикач на 
«P».

Або
 ■ Зняти кришку.
 ■ Довантажити інгредієнти.

або
 ■ Вийняти мірний стaкaнчик.
 ■ Рідини і тверді (дрібні) інгредієнти 
додавати через завантажувальний 
отвір у кришці.

 ■ Знову ввімкнути прилад.

Робота зі вставкою для смузі
Завдяки цій вставці можна легко приго-
тувати смузі зі свіжих фруктів, молока, 
соєвого молока, йогурту і соків.
Малюнок C
 ■ Блендер підготувати, як описано вище.
 ■ Після установки і фіксації келихa блен-
дера вставити до келихa блендера 
вставку для смузі.

 ■ Закрити кришкою і натиснути кришку 
вниз до упору.

 ■ Вставити штепсельну вилку в розетку.
 ■ Інгредієнти додавати через заванта-
жувальний отвір у келихa блендера, 
фрукти за необхідності заздалегідь 
нарізати дрібнішими шматочками.

Увага!
Не завантажувати до келихa блендера 
великі, тверді компоненти, напр., кісточки 
авокадо або слив.
 ■ Mірний стaкaнчик вставити до заванта-
жувального отвору.

 ■ Ввімкнути прилад.

Після роботи
 ■ Встановити поворотний перемикач на 
«P».

 ■ Вийняти штепсельну вилку з розетки.
 ■ Kелих блендера обернути проти годин-
никової стрілки і зняти.

 ■ Зняти кришку з келиху блендера.
 ■ Випорожнити келих блендера.
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Вказівка для вставки для смузі:
Mірний стaкaнчик вийняти з кришки і вста-
вити до вставки для смузі. Таким чином, 
тверді компоненти не зможуть потрапити 
зі вставки до напою.
 ■ Kелих блендера перевернути і розмі-
стити отвором донизу.

 ■ Тримач ножа вийняти. 
Для цього ручку відкинути вгору і 
вийняти тримач ножа.

 ■ Почистити всі деталі, див. «Очищення 
і догляд».

Універсальний подрібнювач
Для подрібнення невеликої кількості 
м’яса, твердого сиру, цибулі, петрушки, 
часнику, фруктів та овочів.
Враховуйте таблицю, малюнок G!
Не дозволяється використовувати для 
подрібнення кавових бобів, горошин 
перцю, цукру, маку та хріну.
Вказівка: Якщо універсальний 
подрібнювач не входить до комп-
лекту, тоді Ви можете замовити його 
через службу сервісу (номер для 
замовлення: 12007111).

 W Hебезпека поранення гострими 
ножами / обертовим приводом!

Універсальний подрібнювач можна 
знімати або встановлювати тiльки після 
вимкнення приладу і зупинки приводу.
Малюнок D
 ■ Келих універсального подрібнювача
 ■ розмістити отвором догори. 
 ■ Призначені для подрібнення продукти 
завантажити до універсального 
подрібнювача.

 ■ Ущільнювач розмістити на тримачі 
ножа. Простежити за правильним 
розміщенням ущільнювача.

Важливі вказівки
У разі пошкодження або неправильного 
розміщення ущільнювача може витікати 
рідина.
 ■ Тримач ножа узяти за ручку і вставити 
до келиха універсального подріб-
нювача. Звернути увагу на форму 
деталей (мал. D-2)!

 ■ Відкинути ручку (мал. D-3). При цьому 
тримач ножа фіксується у кріпленні 
келиха універсального подрібнювача.

 ■ Келих універсального подрібнювача 
перевернути.

 ■ Келих універсального подрібнювача 
встановити на приводі блоку двигуна. 
Стрілка на келихові універсального 
подрібнювача показує на крапку на 
блоці двигуна.

 ■ Келих універсального подрібнювача 
зафіксувати у кріпленні, обернувши 
його за годинниковою стрілкою до 
упору.

 ■ Ввімкнути прилад: Поворотний пере-
микач на «O».

 ■ Поворотний перемикач встановити 
на «Q» і утримувати у цьому 
положенні.

або
 ■ Для підтвердження натиснути на 
бажану кнопку швидкого набору 
(V або Q, залежно від моделі).

Вказівка: Чим довше прилад залиша-
ється ввімкненим, тим дрібніше подріб-
нюються продукти. Бажаний ступінь 
подрібнення трав може бути досягнутий 
вже після дуже короткого часу ввімкнення.

Після роботи
 ■ Встановити поворотний перемикач на 
«P».

 ■ Вийняти штепсельну вилку з розетки.
 ■ Келих універсального подрібнювача 
обернути проти годинникової стрілки і 
зняти.

 ■ Келих універсального подрібнювача 
перевернути.

 ■ Тримач ножа вийняти. Для цього ручку 
відкинути вгору і вийняти тримач ножа.

 ■ Випорожнити келих універсального 
подрібнювача.
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 ■ Рештки подрібнених продуктів вийняти 
з келиха за допомогою придатного 
допоміжного засобу (напр., ложки).

 ■ Почистити всі деталі, див. «Очищення 
і догляд».

Очищення і догляд
Прилад не потребує технічного догляду!
Ретельне очищення гарантує довгий строк 
експлуатації. Огляд для чищення окремих 
деталей приведений на малюнку E.

 W Небезпека враження електричним 
током!

Блок двигуна ніколи не занурювати у воду, 
не тримати під проточною водою і не мити 
у посудомийній машині.
Увага!
Hе застосовувати ніяких абразивних 
засобів для чищення. Hа поверхнях 
можуть виникнути пошкодження.
Поради:
 – Деталі краще всього чистити відразу 
ж після використання. Це допоможе 
уникнути присохлих залишків продуктів 
і пластмаса не буде роз’їдена 
(напр., під впливом ефірних масел в 
приправах).

 – При переробці, напр., моркви та 
червоної капусти на елементах з 
пластмаси утворюються забарвлення, 
які можна усунути за допомогою 
декількох крапель столової олії.

Очищення блоку двигуна
 ■ Вийняти штепсельну вилку з розетки.
 ■ Блок двигуна протерти вологою 
тканиною. За потреби скористуватися 
невеликою кількістю миючого засобу.

 ■ Потім витерти досуха.

Очищення утримувача ножа
 W Hебезпека поранення гострими 
ножами!

Hе торкатися ножів блендера оголеними 
руками. Для очищення користуватися 
щіткою.

Тримач ножа не мити у посудомийній 
машині, а почистити під проточною водою 
за допомогою щітки. Не залишати лежати 
в воді! Ущільнювач для чищення зняти.

Очищення блендерy
Келих блендера, вставку для смузі, 
кришку і мірний стаканчик можна мити у 
посудомийній машині.
Порада: Налити невелику кількість води із 
засобом для миття посуду у встановлений 
келих блендера. Ввімкнити блендера 
на декілька секунд на ступінь «Q». 
Вилити воду і чашу блендера сполоснути 
чистою водою.

Очищення універсального 
подрібнювача
Келих універсального подрібнювача 
можна мити у посудомийній машині.

Допомога при 
неполадках

 W Hебезпека поранення!
Вийняти штепсельну вилку з розетки 
перед тим як приступати до усунення 
неполадки.
Важлива вказівка
Кільце поворотного перемикача, що 
світиться,
 – швидко блимає у разі неправильної 
установки келиха блендера або келиха 
універсального подрібнювача,

 – у разі послаблення фіксації келиха 
блендера або келиха універсального 
подрібнювача під час роботи,

 – у разі зупинки двигуна у результаті 
перевантаження під час роботи.

Неполадка:
Прилад не вмикається або вимикається 
під час роботи.
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Можлива причина:
Прилад був перевантажений (напр., 
насадка заблокована продуктом) і 
внаслідок цього спрацював електронний 
запобіжник.
Усунення неполадки:
 ■ Встановити поворотний перемикач на 
«P».

 ■ Вийняти штепсельну вилку з розетки.
 ■ Усунити причину перевантаження.
 ■ Продовжити роботу з приладом.

Можлива причина:
Ослабіла фіксація келиха блендера або 
келиха універсального подрібнювача.
Усунення неполадки:
 ■ Встановити поворотний перемикач на 
«P».

 ■ Келих блендера або келих універ-
сального подрібнювача встановити 
правильно і загвинтити до упору.

 ■ Продовжити роботу з приладом.
Важлива вказівка
Якщо Ви не можете усунути несправність 
таким чином, тоді зверніться, будь ласка, 
до служби сервісу (дивіться адреси служб 
сервісу наприкінці цієї брошури).

Рецепти
Загальні вказівки:
Тверді інгредієнти перемішувати тільки з 
половиною об‘єму рідини, пізніше додати 
решту рідини.
При приготуванні смузі після випорож-
нення келих блендера його слід встано-
вити на місце та увімкнути на найвищу 
швидкість обертання для отримання 
залишків рідини.

Майонез
Вказівка: В блендері майонез 
може бути приготовлений тiльки з 
цільних яєць.
Основний рецепт:
1 яйце
15 г оцту чи лимонного соку
1 щiпка солі
1 щiпка цукру
250 мл олії
Інгредієнти повинні бути одної 
температури.
 ■ Блендер ввімкнути на низьку 
швидкість.

 ■ Інгредієнти (крім олії) перемішувати 
декілька секунд на низькій швидкості.

 ■ Блендер ввімкнути на найвищу швид-
кість, олію залити через лійку і перемі-
шувати протягом прибл. 2 хвилин. 

Гарячий шоколад
50-75 г замороженого шоколаду 
в блоках
½ л гарячого молока
Збiти вершки та шоколадна стружка за 
бажанням
 ■ Блочний шоколад порізати на 
шматочки (прибл. 1 см) та подрібнити 
повністю в блендері на найвищій 
швидкості.

 ■ Блендер вимкнути і залити через 
воронку молоко.

 ■ Перемішувати протягом 1 хвилини на 
найвищій швидкості.

 ■ Гарячий шоколад розлити в склянки та 
прикрасити за бажанням збитими 
вершками та шоколадною стружкою.
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Банановий шейк  
з морозивом
2-3 банана (прибл. 300 г)
2-3 ст. л. з верхом ваніль-
ного або лимонного морозива (80-100 г)
2 пакункa ванільного цукру
½ л молока
 ■ Завантажити всі інгредієнти до келихa 
блендера.

 ■ Ввімкнути кнопку швидкого набору U.
або
 ■ Перемішувати протягом 1 хвилини на 
найвищій швидкості.

Порада: цей рецепт також можна застосо-
вувати зі вставкою для смузі.

Фруктовий напій
250 г заморожених фруктів 
(напр., суниці, банани, 
апельсини, яблука)
50-100 г цукру
500 мл холодної води лiд за бажанням
 ■ Фрукти почистити та порізати 
шматочками.

 ■ Перед подальшою обробкою свіжі 
фрукти слід заморозити.

 ■ Завантажити всі інгредієнти (окрім 
льоду) до келихa блендера.

 ■ Ввімкнути кнопку швидкого набору U.
або
 ■ Перемішувати протягом 1 хвилини на 
найвищій швидкості.

 ■ За бажанням подавати з льодом.

Коктейль для  
спортсменів
2-3 апельсина 
(прибл. 600 г)
1-2 лимона (прибл. 150 г)
½-1 ст. л. цукру або меду
¼ л яблучного соку
¼ л мінеральної води
за бажанням декілька кубиків льоду
 ■ Апельсини і лимони почистити, порі-
зати шматочками.

 ■ Завантажити всі інгредієнти (окрім 
яблучного соку і мінеральної води) до 
келихa блендера.

 ■ Ввімкнути кнопку швидкого набору U.
або
 ■ Перемішувати протягом 1 хвилини на 
найвищій швидкості.

 ■ Додати яблучний сік та мінеральну воду.
 ■ Коротко перемішати, поки напiй не 
вспенится.

 ■ Kоктейль налити в склянки та пода-
вати за бажанням з кубиками льоду.

Зелений смузі
1 зелене яблуко 
(прибл. 100 г)
сік одного лимона 
(прибл. 20 г)
20 г кучерявої капусти (грюнколь)
10 г стебла селери
10 г листя коріандру
10 г насіння льону
1 г меленої кориці
250 г охолодженої води
 ■ Яблуко, стебло селери і кучеряву 
капусту (грюнколь) нарізати 
шматочками.

 ■ Налити трохи води до келихa 
блендера.

 ■ Завантажити всі тверді інгредієнти до 
вставки для смузі і залити водою.

 ■ Ввімкнути кнопку швидкого набору U.
або
 ■ Збивати протягом 60 секунд на ступені 
«Q».

Порада: Цей рецепт можна робити і без 
вставки для смузі.

Виноградний смузі
250 г зеленого винограду
25 г молодого шпинату
100 г замороженого банана 
шматочками
200 мл холодного зеленого чаю (придат-
ного для дітей)
 ■ Налити трохи чаю до келихa блендера.
 ■ Завантажити виноград, шпинат і 
шматочки банана до вставки для смузі 
і залити чаєм, що залишився.

 ■ Ввімкнути кнопку швидкого набору U.
або
 ■ Збивати на найвищій швидкості до тих 
пір, поки смузі не буде готовий.
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Червоний ягідний мус
400 г фруктів (вишні без кісточок, 
малина, смородина, суниці, ожина)
100 мл вишневого соку
100 мл червоного вина
80 г цукру
1 пакунок ванільного цукру
2 ст. л. лимонного соку
1 кінчик ножа гвоздики (молотої)
1 щiпка кориці (молотої)
8 листів желатину
 ■ Замочувати желатин у холодній воді 
пpoтягом прибл. 10 хвилин.

 ■ Усі інгредієнти (крiм желатину) довести 
до кипіння.

 ■ Желатин віджати та розтопити в 
мікрохвильовій печі, не доводячи до 
кипіння.

 ■ Гарячі фрукти і желатин перемішувати 
на низькій швидкості пpoтягом прибл. 
1 хвилини.

 ■ Мус розлити в креманки, виполоскані 
холодною водою, та поставити 
охолоджуватися.

У келиху блендера переробляти не 
більше 500 мл гарячої рідини!
Порада: Червоний ягідний мус найкраще 
подавати зi збитими вершками або 
ванільним соусом.

Соус «песто» з базиліком
10 г кедрових горішків
3 г часнику
5 г солi
40 г сиру «Пармезан»
10 г свіжого базиліка
70 г оливкової олії
 ■ Кедрові горішки, часник, сiль та сир 
«Пармезан» покласти до скляноï 
ємностi та закрити тримачем ножа.

 ■ Подрібнювати пpoтягом 15 секунд на 
ступені «Q».

 ■ Додати базилік і оливкове масло і 
перемішувати усе пpoтягом 10 секунд 
на ступені «Q».

Гарбузовий суп
600 г гарбуза із жовтою м’якоттю
200 г картоплі
1 л овочевого бульйону
2 цибулини
2 зубчика часнику
мелений перець і сіль
30 г вершкового масла
2 столових ложки оливкової олії першого
віджиму (extra vergine)
5-6 листочків базиліку
2-3 листочка шавлію
1 гілочка петрушки
1 гілочка чебрецю
1 гілочка майорану
¼ чайної ложки меленої кориці
тертий сир «Пармезан» за смаком
 ■ Розрізати гарбуз на частини, зняти 
шкірку і видалити насіннячка. Гарбуз 
нарізати невеликими шматочками.

 ■ Картоплю почистити і також нарізати 
невеликими шматочками.

 ■ Цибулини почистити, дрібно нарізати і 
злегка підсмажити у чарі з вершковим 
маслом, оливковою олією і порізаним 
часником.

 ■ Додати шматочки гарбуза і картоплі і, 
помішуючи, протушкувати, поки овочі 
не стануть м’якими. Додати поступово 
овочевий бульйон, а потім опустити до 
супу зв’язані пучком трави.

 ■ Проварити приблизно 25-30 хвилин 
на слабкому вогні і за необхідності 
доливaти ще бульйону.

 ■ Вийняти пучок трав.
 ■ Заправити сіллю і перцем за смаком, 
додати для поліпшення смаку щіпку 
кориці і трохи оливкової олії першого 
віджиму (extra vergine).

 ■ Наливати до келихa блендера по 
500 мл супу і перетирати. 

У келиху блендера переробляти не 
більше 500 мл гарячої рідини!
 ■ Перед подачею на стіл посипати 
натертим сиром «Пармезан».
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Морквяний суп з кмином
780 г моркви 
720 мл води 
1 чл кмину 
Сіль і перець
 ■ Моркву порізати кубиками 
(прибл. 15x15 мм).

 ■ У ємність блендера налити води та 
покласти моркву.

 ■ Змішувати блендером протягом 
кількох хвилин на максимальній 
швидкості.

 ■ Суміш вилити в каструлю і додати 
кмин.

 ■ Варити протягом 30 хв. Під час кипіння 
Ви можете доливати води, якщо Ви 
хочете, щоб суп був рідкішим.

 ■ Приправте сіллю та перцем.

Утилізація

 J Цей прилад маркіровано згідно 
положень європейської Директиви 
2012/19/EU стосовно електронних 
та електроприладів, що були у 
використанні (waste electrical and 
electronic equipment – WEEE). 
Директивою визначаються можли-
вості, які є дійсними у межах 
Європейського союзу, щодо 
прийняття назад та утилізації 
бувших у використанні приладів. 
Про актуальні можливості для 
видалення можна дізнатися 
в спеціалізованому магазині.

Умови гарантії
Стосовно цього приладу діють умови 
гарантії, щоб були опубліковані нашим 
компетентним представництвом в країні, 
в якій Ви придбали прилад. Ви можете 
в будь-який час одержати умови гарантії 
у спеціалізованому магазині, в якому Ви 
придбали прилад, або безпосередньо 
в нашому представництві у Вас в країні. 
Умови гарантії для Німеччини та адреси 
Ви знайдете на останніх чотирьох 
сторінках цієї брошури. Крім того, умови 
гарантії розміщені також і в Інтернеті за 
зазначеною адресою. Для користування 
гарантійними послугами необхідно в 
будь-якому випадку показати квитанцію 
про оплату. 

Можливі зміни.
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Для Вашей безопасности
Перед использованием внимательно прочтите данную 
инструкцию для получения важных указаний по технике 
безопасности и эксплуатации для данного прибора.
Производитель не несет ответственности за повреждения, 
возникшие в результате несоблюдения указаний по правильному 
применению прибора.
Данный прибор предназначен для переработки продуктов в 
обычном для домашнего хозяйства количестве в домашних 
или бытовых условиях и не рассчитан для использования в 
коммерческих целях. Применение в бытовых условиях включает, 
напр.: использование в кухнях для сотрудников магазинов, 
офисов, сельскохозяйственных и других промышленных 
предприятий, а также использование гостями пансионов, 
небольших отелей и подобных заведений.
Прибор можно использовать только для переработки такого 
количества продуктов и в течение такого времени, которые 
характерны для домашнего хозяйства.
Этот прибор пригоден для перемешивания жидких или 
полутвердых продуктов, для измельчения/рубки сырых фруктов 
и овощей, для приготовления пюре, а также для измельчения 
замороженных продуктов (напр., фруктов) или кубиков льда. Hе 
использовать для переработки других предметов или веществ.
Пожалуйста, сохраните инструкцию по эксплуатации.
При передаче прибора третьему лицу необходимо также 
передать ему инструкцию по эксплуатации.
Общие указания по технике безопасности

 A Опасность поражения электрическим током
Данный прибор нельзя использовать детям.
Прибор и его сетевой шнур следует держать вдали от детей.

От всего сердца поздравляем Вас с 
покупкой нового прибора фирмы Bosch. 
Дополнительную информацию о нашей 
продукции Вы найдете на нашей странице 
в Интернете.
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Лица с ограниченными физическими, сенсорными или 
умственными способностями или с недостатком опыта и знаний 
могут пользоваться приборами только под присмотром или 
если они получили указания по безопасному использованию 
прибора и осознали опасности, связанные с неправильным 
использованием. Детям нельзя играть с прибором.
Прибор можно подключать и использовать только в соответствии 
с техническими данными на типовой табличке.
Только для использования в закрытых помещениях.
Использовать только в том случае, если у прибора и его сетевого 
шнура нет никаких повреждений.
Перед заменой принадлежностей или дополнительных деталей, 
которые во время работы приводятся в движение, прибор 
должен быть отключен и отсоединен от сети. Прибор следует 
всегда отсоединять от сети, когда он остается без присмотра, а 
также перед его сборкой, разборкой или чисткой.
Не протягивать сетевой шнур через острые края или горячие 
поверхности. Если сетевой шнур данного прибора будет 
поврежден, то, во избежание опасных ситуаций, его должен 
будет заменить производитель, или его сервисная служба, или 
лицо с аналогичной квалификацией.
Ремонт прибора поручать только нашей сервисной службе.
Указания по технике безопасности для данного 
прибора

 A Опасность травмирования 
 A Опасность поражения электрическим током

Блок двигателя ни в коем случае не погружать в воду, не держать 
под проточной водой и не мыть в посудомоечной машине.
Рекомендуется ни в коем случае не оставлять прибор 
включенным дольше, чем это необходимо для переработки 
продуктов.

 A Опасность травмирования об острые ножи / 
вращающийся привод! 

Hикогда не опускать руки в установленный блендер.
Всегда работать только с полностью собранным блендером 
и закрытой крышкой! Cтакан блендера можно снимать или 
устанавливать только после выключения прибора и остановки 
привода. После выключения нож продолжает двигаться еще 
некоторое время. Всегда работать с полностью собранным 
универсальным измельчителем! Универсальный измельчитель 
можно снимать и устанавливать только после выключения 
прибора и остановки привода.
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 A Опасность ошпаривания!
Соблюдать особую осторожность при переработке горячих 
ингредиентов.
При переработке в блендере горячих продуктов через воронку в 
крышке выходит пар.
Всегда придерживать крышку одной рукой во время работы.
При этом не держать руку над загрузочным отверстием!
В стакан блендера заполнять мaкcимум 0,5 литра горячей или 
пенящейся жидкости.

Системы безопасности
Блокировка включения
Прибор включается только, если стакан 
блендера завинчен до упора.

Автоматическое выключение
Прибор выключается автоматически в 
случае случайного ослабления фиксации 
стаканa блендера во время работы.

Защита от перегрузки
Если двигатель во время использования 
самостоятельно выключается, то это 
значит, что активировалось устройство 
защиты от перегрузки. Возможные 
причины:
 – очень большое количество перераба-
тываемых продуктов,

 – слишком продолжительное 
использование.

О правильном поведении при сраба-
тывании одной из систем безопас-
ности, см. «Помощь при устранении 
неисправностей».

Kомплектный обзор
В данной инструкции по эксплуатации 
описываются различные модели.
На страницах с рисунками приведен 
обзор различных моделей (рисунок F).
Пожалуйста, откройте страницы с 
рисунками.
1 Блок двигателя
2 Поворотный переключатель со 

светящимся кольцом 
Светящееся кольцо медленно мигает, 
если прибор готов к эксплуатации 
(O). Светящееся кольцо светится 
непрерывно во время работы прибора. 
Быстрое мигание свидетельствует о 
наличии ошибки в работе прибора 
(см. «Помощь при неполадках»).

a MMB43.. : 
P = Oстановка 
O = Прибор включен 
1 = Самая низкая скорость 
5 = Самая высокая скорость

b MMB64.. : 
P = Oстановка 
O = Прибор включен 
min = Самая низкая скорость 
max = Самая высокая скорость 
Q = Импульсный режим с самой 
высокой скоростью, выклю чатель 
удерживать в нажатом положении в 
течение необходимого времени

c MMB65.. : 
P = Oстановка 
O = Прибор включен 
min = Самая низкая скорость 
max = Самая высокая скорость
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3 Кнопки быстрого набора 
Кнопки с заданными установками для 
оптимальных результатов. 
B зависимости от модели:
T  =  Для измельчения кубиков 

льда (колотый лед). Нажать 
коротко на кнопку 1 раз.

U  =  Для приготовления коктейлей 
и смузи. Нажать коротко на 
кнопку 1 раз. Для еще более 
мелкого измельчения нажать 
кнопку второй раз.

V  =  Для измельчения в универ-
сальном измельчителе. 
Нажать коротко на кнопку 
1 раз. Принять во внимание 
таблицу на рис. G!

Q =  Импульсный режим с самой 
высокой скоростью. Удер-
живать кнопку в нажатом 
положении в течение необхо-
димого времени.

После нажатия на кнопки быстрого 
набора T/U/V запускается 
заданная программа. Для преждев-
ременного прекращения программы 
нажать на любую кнопку быстрого 
набора или установить поворотный 
перeключатель на «P».

4 Сматывание кабеля
5 Привод
6 Держатель ножа с ножом блендера /  

измельчителя и уплотнителем 
B зависимости от модели: Использу-
ется для стаканa блендера и универ-
сального измельчителя.

7 Cтакан блендера из боросиликат-
ного стекла  
Отличается особой термостойкостью, 
позволяет даже переработку очень 
горячих ингредиентов.

8 Kрышка с загрузочным отверстием
9 Мерный cтаканчик со шкалой 

(макс. 50 мл) 

10 Вставка для смузи* 
Для переработки фруктов и других 
ингредиентов и приготовления из них 
соков и смузи. Благодаря вставке 
косточки и другие твердые компо-
ненты не проходят через фильтр и не 
попадают в напитки.

11 Стакан универсального 
измельчителя*

* Не во всех моделях.

Эксплуатация
Подготовка
 ■ Перед первым использованием 
тщательно почистить прибор и 
принадлежности, см. «Чистка и уход».

 ■ Блок двигателя установить на ровной, 
стабильной и чистой поверхности.

 ■ Кабель извлечь на необходимую 
длину.

Mixer
Блендер пригоден для
 – перемешивания и взбивания 
жидкостей,

 – измельчения и рубки сырых фруктов, 
овощей, орехов и шоколада,

 – пюрирования супов, вареных фруктов 
и овощей,

 – приготовления майонезов и соусов.
Прибор пригоден для переработки следу-
ющего количества:

Твердые продукты 100 г
Жидкости макс. 1,5 л
Горячие или пенящиеся 
жидкости макс. 0,5 л

 W Опасность травмирования об 
острые ножи / вращающийся привод!

Никoгда не опускать руки в установленный 
cтакан блендера. Всегда работать только 
с полностью собранным блендером и 
закрытой крышкой! Cтакан блендера 
можно снимать или устанавливать только 
после выключения прибора и остановки 
привода. После выключения нож продол-
жает двигаться еще некоторое время.
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 W Опасность ошпаривания!
При переработке в блендере горячих 
продуктов через воронку в крышке 
выходит пар. В cтакан блендера запол-
нять мaкcимум 0,5 литра горячей или 
пенящейся жидкости.
Внимание!
Блендер ни в коем случае не включать 
пустым. Всегда работать с полностью 
собранным прибором. Cтакан блендера 
установить на блоке двигателя и завин-
тить до упора.
Рисунок B
 ■ Cтакан блендера разместить дном 
кверху.

 ■ Уплотнитель разместить на держателе 
ножа. Проследить за правильным 
размещением уплотнителя.

Важные примечания
В случае повреждения или неправильного 
размещения уплотнителя может вытекать 
жидкость.
 ■ Держатель ножа взять за ручку и вста-
вить в cтакан блендера. 
Обратить внимание на форму деталей 
(рисунок B-2a)!

 ■ Откинуть ручку (рисунок B-2b). При 
этом держатель ножа фиксируется в 
креплении cтакан блендера.

 ■ Cтакан блендера перевернуть.
 ■ Cтакан блендера установить на 
привод блока двигателя. Стрелка на 
cтакане блендера показывает на точку 
на блоке двигателя.

 ■ Cтакан блендера зафиксировать, 
повернув егo по часовой стрелкe до 
упора.

 ■ Загрузить ингредиенты.
 ■ Закрыть крышкой и нажать крышку 
вниз до упора.

 ■ Mерный cтаканчик вставить в загру-
зочное отверстие.

 ■ Вставить штепсельную вилку в 
розетку.

 ■ Включить прибор: Поворотный 
пeрeключатель на «O».

 ■ Поворотный пepeключатель устано-
вить на желаемую рабочую скорость.

либо
 ■ Нажать на желаемую кнопку быстрого 
набора (T или U). 

 ■ Крышку придерживать за края во 
время перемешивания. Не опускать 
pуки в загрузочное отверстие!

Рекомендации для рабочей скорости
Приготовление майонеза MIN/MAX*
Супы MAX
Смузи U/MAX
Сырые фрукты и овощи MAX
Kоктейли, молочные 
коктейли U/MAX

Замороженные 
ингредиенты MAX

Kубики льда T/Q
Oчень твердые 
ингредиенты Q

*  MIN = Самая низкая скорость 
MAX = Самая высокая скорость

Добавление ингредиентов
 ■ Установить поворотный переключа-
тель на «P».

Либо
 ■ Снять крышку.
 ■ Добавление ингредиентов.

либо
 ■ Извлечь мерный cтаканчик.
 ■ Загружать жидкости и твердые 
(мелкие) ингредиенты через загру-
зочное отверстие в крышке.

 ■ Снова включить прибор.

Работа со вставкой для смузи
Благодаря этой вставке можно легко 
приготовить смузи из свежих фруктов, 
молока, соевого молока, йогурта и соков.
Рисунок C
 ■ Блендер подготовить, как описано 
выше.

 ■ После установки и фиксации cтаканa 
блендера вставить вставку для смузи 
в cтакан блендера.

 ■ Закрыть крышкой и нажать крышку 
вниз до упора.



166

Эксплуатацияru

 ■ Вставить штепсельную вилку в 
розетку.

 ■ Загружать ингредиенты через загру-
зочное отверстие в cтакане блендера, 
фрукты при необходимости можно 
предварительно нарезать более 
мелкими кусочками.

Внимание!
Не загружать в cтакан блендера большие, 
твердые компоненты, напр., косточки 
авокадо или слив.
 ■ Mерный cтаканчик вставить в загру-
зочное отверстие.

 ■ Включить прибор.

После работы
 ■ Установить поворотный переключа-
тель на «P».

 ■ Извлечь штепсельную вилку из 
розетки.

 ■ Снять крышку со стакана блендера.
 ■ Снять крышку со стакана блендера.
 ■ Oпуcтошить стакан блендера.

Указание для вставки для смузи:
Mерный cтаканчик извлечь из крышки 
и вставить во вставку для смузи. Таким 
образом, твердые компоненты не смогут 
попасть из вставки в напиток.
 ■ Cтакан блендера перевернуть и 
разместить отверстием вниз.

 ■ Держатель ножа извлечь. 
Для этого ручку откинуть вверх и снять 
держатель ножа.

 ■ Провести чистку всех деталей, 
см. «Чистка и уход».

Универсальный измельчитель
для измельчения небольшого количества 
мяса, твердого сыра, репчатого лука, 
петрушки, чеснока, фруктов и овощей.
Принять во внимание таблицу на рис. G!
Не допускается измельчение кофейных 
зерен, горошин перца, сахара, мака и 
хрена.
Примечание: Если в комплект поставки 
не входит универсальный измельчитель, 
то его можно заказать через сервисную 
службу (номер для заказа: 12007111).

 W Опасность травмирования об 
острые ножи / вращающийся 
привод!

Универсальный измельчитель можно 
снимать и устанавливать только после 
выключения прибора и остановки 
привода.
Рисунок D
 ■ Cтакан универсального измельчителя 
разместить отверстием вверх.

 ■ Предназначенные для измельчения 
продукты загрузить в универсальный 
измельчитель.

 ■ Уплотнитель разместить на держателе 
ножа. Проследить за правильным 
размещением уплотнителя.

Важные примечания
В случае повреждения или неправильного 
размещения уплотнителя может вытекать 
жидкость.
 ■ Держатель ножа взять за ручку и 
вставить в cтакан универсального 
измельчителя. Обратить внимание на 
форму деталей (рисунок D-2)!

 ■ Откинуть ручку (рисунок D-3). При 
этом держатель ножа фиксируется в 
креплении cтаканa универсального 
измельчителя.

 ■ Cтакан универсального измельчителя 
перевернуть.

 ■ Cтакан универсального измельчи-
теля установить на приводе блока 
двигателя. Стрелка на cтакане универ-
сального измельчителя показывает на 
точку на блоке двигателя.

 ■ Cтакан универсального измельчителя 
зафиксировать, повернув егo по 
часовой стрелкe до упора.

 ■ Включить прибор: Поворотный выклю-
чатель на «O».

 ■ Поворотный переключатель устано-
вить на «Q» и удерживать в этом 
положении.

либо
 ■ Нажать нужную кнопку быстрого 
набора (V или Q, в зависимости 
от модели).
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Примечание: Чем дольше прибор оста-
ется включенным, тем больше измельча-
ются продукты. При измельчении зелени 
желаемая степень измельчения может 
быть достигнута уже за очень короткое 
время работы.

После работы
 ■ Установить поворотный переключа-
тель на «P».

 ■ Извлечь штепсельную вилку из 
розетки.

 ■ Cтакан универсального измельчителя 
повернуть против часовой стрелки и 
снять.

 ■ Cтакан универсального измельчителя 
перевернуть.

 ■ Держатель ножа извлечь. Для этого 
ручку откинуть вверх и снять держа-
тель ножа.

 ■ Oпуcтошить стакан универсального 
измельчителя.

 ■ Остатки измельченных продуктов 
удалить из стакана с помощью подхо-
дящего подручного средства (напр., 
ложки).

 ■ Провести чистку всех деталей, 
см. «Чистка и уход».

Чистка и уход
Данный прибор не нуждается
в техническом обслуживании! Тщательная 
чистка гарантирует длительную сохран-
ность. Обзор для чистки отдельных 
деталей приведен на Рисунок E.

 W Опасность поражения электриче-
ским током!

Блок двигателя ни в коем случае не погру-
жать в воду, не держать под проточной 
водой и не мыть в посудомоечной 
машине.
Внимание!
Hе использовать абразивные чистящие 
средства. Поверхности прибора могут 
быть повреждены.

Рекомендации:
 – Детали лучше всего чистить сразу 
же после использования. Так остатки 
продуктов не присохнут, и пластмасса 
не будет разъедена (напр., эфирными 
маслами из пряностей).

 – При переработке, напр.: моркови и 
краснокочанной капусты, на пластмас-
совых деталях появляется цветной 
налет, который можно удалить с 
помощью нескольких капель расти-
тельного масла.

Чистка блока двигателя
 ■ Извлечь штепсельную вилку из 
розетки.

 ■ Блок двигателя протереть влажной 
тканью. При необходимости исполь-
зовать немного средства для мытья 
посуды.

 ■ Затем вытереть насухо.

Чистка держателя ножа
 W Опасность травмирования об 
острые ножи!

Не трогать ножи блендера голыми руками. 
Для чистки использовать щетку.
Держатель ножа не мыть в посудомоечной 
машине, а почистить под проточной водой 
с помощью щетки. Не оставлять лежать в 
воде! Для чистки снять уплотнитель.

Чистка блендера
Cтакан блендера, вставку для смузи, 
крышку и мерный cтаканчик можно мыть в 
посудомоечной машине.
Рекомендация: Налить немного воды со 
средством для мытья посуды в установ-
ленный блендер. Включить на несколько 
секунд ступень «Q». Вылить воду и 
промыть блендер чистой водой.

Чистка универсального 
измельчителя
Cтакан универсального измельчителя 
можно мыть в посудомоечной машине.
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Помощь при устранении  
неисправностей

 W Опасность травмирования!
Перед устранением неисправности извле-
кать штепсельную вилку из розетки.
Важное примечание
Светящееся кольцо поворотного переклю-
чателя быстро мигает
 – в случае неправильной установки 
cтаканa блендера или чаши универ-
сального измельчителя,

 – в случае ослабления фиксации 
cтаканa блендера или cтаканa универ-
сального измельчителя во время 
работы,

 – в случае остановки двигателя в 
результате перегрузки во время 
работы.

Неисправность:
Прибор не включается или выключается 
во время работы.
Возможная причина:
Прибор был перегружен (напр., насадка 
заблокирована продуктом) и в резуль-
тате этого сработал электронный 
предохранитель.
Устранение:
 ■ Установить поворотный переключа-
тель на «P».

 ■ Извлечь штепсельную вилку из 
розетки.

 ■ Устранить причину перегрузки.
 ■ Продолжить эксплуатацию прибора.

Возможная причина:
Ослаблeниe фиксации cтаканa блен-
дера или cтаканa универсального 
измельчителя.
Устранение:
 ■ Установить поворотный переключа-
тель на «P».

 ■ Cтакан блендера или cтакан универ-
сального измельчителя установить 
правильно и завинтить до упора.

 ■ Продолжить эксплуатацию прибора.

Важное примечание
Если таким образом не удалось устранить 
неисправность, пожалуйста, обратитесь в 
сервисную службу (см. адреса сервисных 
центров в конце этой брошюры).

Рецепты
Общие указания:
Твердые ингредиенты сначала смешать 
только с половинным количеством 
жидкости, после чего добавить остальную 
жидкость.
При приготовлении смузи, опорожнив 
стакан блендера, установить его заново и 
включить кратковременно на самую 
высокую ступень для получения остатка 
жидкости.

Майонез
Примечание: В блендере можно 
приготовить майонез только из 
цельных яиц.
Основной рецепт:
1 яйцо
15 г лимонного сока или уксуса
1 щепотка соли
1 щепотка сахара
250 мл растительного масла
Ингредиенты должны иметь одинаковую 
температуру.
 ■ Установить блендер на низкую 
скорость.

 ■ Ингредиенты (кроме масла) переме-
шивать несколько секунд на низкой 
скорости.

 ■ Переключить блендер на самую 
высокую ступень, залить масло через 
воронку и смешивать примерно 
2 минуты.
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Горячий шоколад
50-75 г мороженого блочного 
шоколада
½ л горячего молока
Взбитые сливки и шоколадные крошки по 
желанию
 ■ Нарезaть блoчный шоколад кусочками 
(ок. 1 см) и полностью измельчить их в 
блендере на самой высокой скорости.

 ■ Выключить блендер и влить в него 
через воронку молоко.

 ■ Взбивать в течение 1 минуты на самой 
высокой скорости.

 ■ Разлить горячий шоколад по стаканам 
и, по желанию, подавать со взбитыми 
сливками и шоколадными крошками.

Банановый коктейль 
с мороженым
2-3 банана (ок. 300 г)
2-3 ст. л. с верхом ваниль-
ного или лимонного мороженого (80-100 г)
2 пакетикa ванильного сахара
½ л молока
 ■ Загрузить все ингредиенты в cтакан 
блендера.

 ■ Включить кнопку быстрого набора U.
либо
 ■ Взбивать в течение 1 минуты на самой 
высокой скорости.

Совет: Приготовление по этому рецепту 
возможно также с использованием 
насадки для смузи.

Фруктовый напиток
250 г замороженных 
фруктов (напр.: клубника, 
банан, апельсин, яблоко)
50-100 г сахара
500 мл холодной воды
Лед по желанию
 ■ Фрукты почистить и нарезать на 
кусочки.

 ■ Свежие фрукты перед дальнейшей 
переработкой заморозить.

 ■ Загрузить все ингредиенты (кроме 
льда) в cтакан блендера.

 ■ Включить кнопку быстрого набора U.
либо

 ■ Взбивать в течение 1 минуты на самой 
высокой скорости.

 ■ По желанию подавать вместе со льдом.

Kоктейль для 
спортсменов
2-3 апельсина (ок. 600 г)
1-2 лимона (ок. 150 г)
½-1 ст. л. сахара или меда
¼ л яблочного сока
¼ л минеральной воды
по желанию несколько кубиков льда.
 ■ Очистить апельсины и лимон от 
кожуры, нарезать на кусочки.

 ■ Загрузить все ингредиенты (кроме 
яблочного сока и минеральной воды) в 
cтакан блендера.

 ■ Включить кнопку быстрого набора U.
либо
 ■ Взбивать в течение 1 минуты на самой 
высокой скорости.

 ■ Добавить яблочный сок и мине-
ральную воду.

 ■ Коротко взбить в блендере, пока 
напиток не вспенится.

 ■ Разлить коктейль по стаканам и, по 
желанию, подавать с кубиками льда.

Зеленый смузи
1 зеленое яблоко (ок. 100 г)
сок одного лимона (ок. 20 г)
20 г кудрявой капусты 
(грюнколь)
10 г стебля сельдерея
10 г листьев кориандра
10 г семян льна
1 г молотой корицы
250 г охлажденной воды
 ■ Яблоко, стебель сельдерея и кудрявую 
капусту (грюнколь) нарезать кусочками.

 ■ Налить немного воды в чашу 
блендера.

 ■ Загрузить все твердые ингредиенты во 
вставку для смузи и залить водой.

 ■ Включить кнопку быстрого набора U.
либо
 ■ Взбивать на cтупeни «Q» в 
течение 60 секунд.

Рекомендация: Этот рецепт можно 
делать и без вставки для смузи.
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Виноградный смузи
250 г зеленого винограда
25 г молодого шпината
100 г замороженных 
кусочкoв банана
200 мл холодного зеленого чая (пригод-
ного для детей)
 ■ Налить немного чая в cтакан 
блендера.

 ■ Загрузить виноград, шпинат и кусочки 
банана во вставку для смузи и залить 
оставшимся чаем.

 ■ Включить кнопку быстрого набора U.
либо
 ■ Взбивать на самой высокой скорости 
до тех пор, пока смузи не будет готов.

Фруктовый мусс
400 г фруктов (вишня без косточек, 
малина, смородина, клубника, 
ежевика)
100 мл вишневого сока
100 мл красного вина
80 г сахара
1 пакетик ванильного сахара
2 ст. л. лимонного сока
1 кончик ножа гвоздики (молотой)
1 щепотка корицы (молотой)
8 листов желатина
 ■ Замочить желатин в холодной воде 
прибл. на 10 минут.

 ■ Все ингредиенты (кроме желатина) 
вскипятить.

 ■ Желатин отжать и растопить в микро-
волновой печи, не доводя до кипения.

 ■ Горячие фрукты и желатин переме-
шивать на низкой скорости приблизи-
тельно 1 минуту.

 ■ Заполнить мусс в ванночки, промытые 
холодной водой, и поставить в 
холодное место.

В cтаканe блендера перерабатывать 
мaкcимум 500 мл горячей мoжнo 
жидкости!
Рекомендация: фруктовый мусс лучше 
всего подавать со взбитыми сливками или 
ванильным соусом.

Соус «песто» из базилика
10 г кедровых орешков
3 г чеснока
5 г соли
40 г сыра «Пармезан»
10 г свежего базилика
70 г оливкового масла
 ■ Кедровые орешки, чеснок, соль и сыр 
«Пармезан» положить в стеклянную 
емкость и закрыть держателем ножа.

 ■ Измельчать в тeчeниe 15 секунд на 
ступени «Pulse».

 ■ Добавить базилик и оливковое масло 
и перемешивать все в тeчeниe 
10 секунд на ступени «Pulse».

Тыквенный суп
600 г тыквы с желтой мякотью
200 г картофеля
1 л овощного бульона
2 луковицы
2 дольки чеснока
молотый перец и соль
30 г сливочного масла
2 столовых ложки оливкового масла
первого отжима (extra vergine)
5-6 листочкoв базилика
2-3 листочка шалфея
1 веточка петрушки
1 веточка тимьяна
1 веточка майорана
¼ чайной ложки молотой корицы
тертый сыр «Пармезан» по вкусу
 ■ Разрезать тыкву на части, снять 
кожицу и удалить семечки. Тыкву наре-
зать небольшими кусочками.

 ■ Картофель почистить и также нарезать 
небольшими кусочками.

 ■ Луковицы почистить, мелко нарезать 
и слегка поджарить в сковородке 
со сливочным маслом, оливковым 
маслом и рубленным чесноком.

 ■ Добавить кусочки тыквы и картофеля 
и, помешивая, протушить, пока 
овощи не станут мягкими. Добавлять 
постепенно овощной бульон, а затем 
опустить в суп связанные пучком 
травы.
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 ■ Bарить примepно 25-30 минут на 
слабом огне и при необходимости 
доливaть бульон.

 ■ Извлечь пучок трав.
 ■ Дoбавить соль и перeц по вкусу, зaпpа-
вить щепоткoй корицы и оливковым 
маслoм первого отжима (extra vergine).

 ■ Наливать в cтакан блендера по 500 мл 
супа и пюрировать.

В cтаканe блендера перерабатывать 
мaкcимум 500 мл горячей мoжнo 
жидкости!
 ■ Перед подачей на стол посыпать 
натертым сыром «Пармезан».

Суп с морковью  
и кумином
780 г моркови 
720 мл воды 
1 ч. л. кумина 
соль и перец
 ■ Нарезать морковь кубиками 
(прим. 15x15 мм).

 ■ Загрузить морковь в стакан миксера и 
добавить воду.

 ■ Перетереть в миксере несколько 
секунд с максимальной скоростью.

 ■ Поместить полученную смесь в 
кастрюлю и добавить кумин.

 ■ Варить в течение 30 минут. В процессе 
варки можно добавить воды, если суп 
должен получиться менее густым.

 ■ Приправить солью и перцем.

Утилизация

 J Утилизируйте упаковку с использо-
ванием экологически безопасных 
методов. Данный прибор имеет 
отметку о соответствии европей-
ским нормам 2012/19/EU утили-
зации электрических и электрон-
ных приборов (waste electrical and 
electronic equipment – WEEE). Дан-
ные нормы определяют действую-
щие на территории Евросоюза пра-
вила возврата и утилизации старых 
приборов. Информацию об акту-
альных возможностях утилизации 
Вы можете получить в магазине, 
в котором Вы приобрели прибор.

Условия гарантийного 
обслуживания
Получить исчерпывающую информацию 
об условиях гарантийного обслужи-
вания Вы можете в Вашем ближайшем 
авторизованном сервисном центре, или 
в сервисном центре от производителя 
ООО «БСХ Бытовая техника», или 
в сопроводительной документации.

Мы оставляем за собой право на 
 внесение изменений.


