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Κωδ: ΜΑΡΙΝΕ

9 MINUTE MARINATOR
Οδηγίες Χρήσης
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Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από µικρά παιδιά ή
ασταθή άτοµα εκτός αν βρίσκονται υπό στενή επίβλεψη από ένα
υπεύθυνο άτοµο για να βεβαιώσει ότι χρησιµοποιούν τη συσκευή
σωστά.
Τα µικρά παιδιά θα πρέπει να επιβλέπονται για να βεβαιωθεί ότι δεν
παίζουν µε τη συσκευή.
Αν το καλώδιο έχει πάθει ζηµιά, πρέπει να αντικατασταθεί από τον
κατασκευαστή ή κάποιον ειδικό προς αποφυγή κινδύνων.
Σηµαντικές Οδηγίες Ασφαλείας
Όταν χρησιµοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, πρέπει να ακολουθείτε πάντα
βασικές προφυλάξεις ασφαλείας, συµπεριλαµβανοµένων και των ακόλουθων:
∆ιαβάστε όλες τις οδηγίες πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή και κρατήστε τις για µελλοντική αναφορά.
Είναι αναγκαία η στενή επίβλεψη όταν η συσκευή χρησιµοποιείται από ή κοντά σε παιδιά.
Για να προστατευτείτε ενάντια στον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, µη βάζετε τη βάση του µοτέρ µέσα σε νερό ή σε άλλο υγρό.
Ποτέ µην πιέζετε το φις να µπει σε µια πρίζα. Ελέγξτε ότι τα βολτ της πρίζας συµφωνούν µε τα βολτ πάνω στη συσκευή: 230V 50Hz 7W
Ποτέ µην αποσυνδέετε τη συσκευή από την πρίζα τραβώντας την από το καλώδιο. Πάντα να πιάνετε το φις και να τραβάτε για να
αποσυνδεθεί.
Βγάλτε τη συσκευή από την πρίζα όταν δεν τη χρησιµοποιείτε και πριν τον καθαρισµό.
Αποφύγετε την επαφή µε τα κινούµενα µέρη της συσκευής.
Μη χρησιµοποιείτε καµία συσκευή µε φθαρµένο καλώδιο ή φις ή αν έχει πάθει βλάβη η συσκευή ή αν πέσει ή έχει φθαρεί µε οποιοδήποτε
τρόπο.
Μην αφήνετε τη συσκευή να έρθει σε επαφή µε ζεστές επιφάνειες.
Το Marinator είναι σχεδιασµένο για οικιακή χρήση µόνο. Μην το χρησιµοποιείτε σε εξωτερικό χώρο.
Χρησιµοποιήστε αυτή τη συσκευή για τη σκοπούµενη χρήση της όπως περιγράφεται σ’ αυτό το εγχειρίδιο. Μη χρησιµοποιείτε αξεσουάρ ή
προσαρτήµατα που δεν προτείνονται από τον κατασκευαστή. Αυτό µπορεί να έχει ως αποτέλεσµα φωτιά, ηλεκτροπληξία ή τραυµατισµό.

Προστασία Φαγητών
Κρατήστε τα ευπαθή φαγητά στο ψυγείο ή στην κατάψυξη. Επίσης, να βάζετε στο ψυγείο ή στην κατάψυξη όλα τα υπολείµµατα φαγητού
αµέσως.
Να ξεπαγώνετε κρέας, ψάρια ή πουλερικά στο ψυγείο, ποτέ πάνω στον πάγκο της κουζίνας ή σε ζεστό νερό. Για γρήγορο ξεπάγωµα,
χρησιµοποιήστε φούρνο µικροκυµάτων σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή και µετά µαγειρέψτε αµέσως το ξεπαγωµένο φαγητό.
Κρατήστε οτιδήποτε αγγίζει το φαγητό καθαρό, όπως τα χέρια σας, τα µαγειρικά σκεύη, τα µπολ και τα καπάκια.
Κρατήστε µακριά από άλλα φαγητά, είτε µαγειρεµένα είτε ωµά, τους χυµούς από ωµό κρέας, πουλερικά ή ψάρια. Πάντα να πλένετε τις
επιφάνειες επαφής και τα µαγειρικά σκεύη µε ζεστό σαπουνόνερο αµέσως αφού ετοιµάσετε αυτά τα προϊόντα.
Ποτέ µην τρώτε ωµά θαλασσινά, κρέας, πουλερικά ή αυγά.
Μη χρησιµοποιείτε τη µαρινάδα σαν σάλτσα για µαγειρεµένο φαγητό χωρίς πρώτα να τη βράσετε το λιγότερο για ένα λεπτό.
Μαγειρεύετε τα κρέατα καλά, σε µια ενιαία εσωτερική θερµοκρασία ως ακολούθως:
Αλεσµένα κρέατα
71°C
Αλεσµένα πουλερικά
74°C
Ψητά, ωµά-µισοψηµένα
63°C
Ψητά, µισοψηµένα
71°C
Ψητά, καλοψηµένα
77°C
Πουλερικά
77°C
Χοιρινό
71°C
Λίστα Εξαρτηµάτων
1. Αντλία
2. Λαστιχένιο στόπερ
3. Αφαιρούµενη πλακέτα που κάνει το κρέας τρυφερό
4. ∆οχείο
5. Μηχανισµός ∆αχτυλιδιού τραβήγµατος
6. Υποστηρικτικό βαλβίδας
7. Καπάκι δοχείου
8. Τσιµούχα Βαλβίδας
9. Ρόδα οδήγησης
10. Πίνακας Ελέγχου
11. Φως LED
12. Βάση λειτουργίας
13. Καλώδιο
14. ∆ιακόπτης λειτουργίας
Καλωσόρισµα
Συγχαρητήρια για την αγορά του Marinator. Το Marinator θα σας βοηθήσει να προσθέσετε γεύση σε όλα τα κρέατα, ψάρια, πουλερικά και
λαχανικά σε 9 λεπτά ή λιγότερο.
Να πώς δουλεύει. Ο αέρας αφαιρείται από το δοχείο και δηµιουργείται ένα κενό αέρος χρησιµοποιώντας την αντλία. Το κενό αέρος κάνει τις ίνες
του φαγητού να τεντωθούν και να ανοίξουν, αφήνοντας τη µαρινάδα να µπει µέχρι τον πυρήνα.
Τοποθετήστε τα φαγητά που θέλετε να µαρινάρετε µέσα στο δοχείο του Marinator και προσθέστε την αγαπηµένη σας µαρινάδα. Αυτή θα
µπορούσε να είναι οποιαδήποτε µπαχαρικά, ελαιόλαδο, καρυκεύµατα, ντρέσινγκ για σαλάτα, φρέσκοι χυµοί ή το αγαπηµένο σας µπουκάλι
µαρινάδας.
Όταν ο αέρας ελευθερωθεί, οι ίνες του φαγητού ξανακλείνουν παγιδεύοντας τη µαρινάδα µέσα στο φαγητό. Το αποτέλεσµα: γευστικότερο, πιο
αρωµατισµένο φαγητό.
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Οδηγίες Λειτουργίας
Πριν να χρησιµοποιήσετε το Marinator για πρώτη φορά, πλύνετέ το σύµφωνα µε τις οδηγίες καθαρισµού που θα βρείτε παρακάτω.
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΑΥΤΑ ΤΑ ΒΗΜΑΤΑ:
1. Στήστε το δοχείο (4) όρθιο και προσθέστε το φαγητό που θέλετε να µαρινάρετε µέσα µαζί µε την αγαπηµένη σας µαρινάδα (Παρακαλούµε
δείτε τον οδηγό συνταγών). ΜΗ βάζετε περισσότερα από 2 κιλά φαγητού µέσα στο δοχείο (4).
2. Τοποθετήστε το καπάκι (7) πάνω από το δοχείο (4). Βεβαιωθείτε ότι η τσιµούχα βαλβίδας (8) έχει ασφαλίσει.
3. Τοποθετήστε την αντλία (1) πάνω από το µηχανισµό δαχτυλιδιού τραβήγµατος (5) και πιέστε σταθερά προς τα κάτω. Αντλήστε το λιγότερο
12 φορές.
Θα καταλάβετε ότι έχει δηµιουργηθεί κενό όταν συναντήσετε µέτρια αντίσταση στην αντλία (1) και δεν µπορείτε να βγάλετε το καπάκι του
δοχείου (7) από το δοχείο (4).
4. Τοποθετήστε τη βάση λειτουργίας (12) σε µια επίπεδη, στεγνή επιφάνεια, βάλτε το καλώδιο (13) σε µια πρίζα και γυρίστε το διακόπτη
λειτουργίας (14) στο «ΟΝ» πάνω στη βάση λειτουργίας (12). Το φως LED (11) θα πρέπει να γίνει ΚΟΚΚΙΝΟ.
5. Βεβαιωθείτε ότι το εξωτερικό του δοχείου (4) είναι καθαρό, στεγνό, χωρίς λάδια και υπολείµµατα µαρινάδας.
6. Τοποθετήστε το δοχείο (4) πάνω στη ρόδα οδήγησης (9). Θα πρέπει να ταιριάζει σταθερά πάνω στη βάση.
7. Πιέστε το κουµπί «ΟΝ» του πίνακα ελέγχου (10). Το µοτέρ θα αρχίσει να περιστρέφει το δοχείο (4) και θα σταµατήσει αυτόµατα σε 9
λεπτά.
8. Μερικά φαγητά δεν χρειάζονται κύκλο 9 λεπτών, όπως ψάρια και άλλα ευαίσθητα φαγητά.
Πιέστε το κουµπί «OFF» του πίνακα ελέγχου (10) για να σταµατήσετε το Marinator πριν τελειώσει ο κύκλος του.
9. Αφαιρέστε το δοχείο (4) από τη ρόδα οδήγησης (9) και αφήστε το σε όρθια θέση.
10. Ελευθερώστε τον αέρα από το δοχείο ανασηκώνοντας το µηχανισµό δαχτυλιδιού τραβήγµατος (5). ΜΗΝ τραβήξετε πολύ δυνατά. Θα πρέπει
να ακούσετε τον αέρα να βγαίνει. Μόλις αποβληθεί ο αέρας, θα πρέπει να µπορείτε εύκολα να αφαιρέσετε το καπάκι του δοχείου (7).
11. Το φαγητό σας είναι τώρα πλήρως µαριναρισµένο και έτοιµο να το µαγειρέψετε ή να το σερβίρετε. (∆είτε οδηγό συνταγών).
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΤΑ ΝΟΥΜΕΡΑ ΣΕ ΠΑΡΕΝΘΕΣΕΙΣ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΕ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ – ∆ΕΙΤΕ ΤΗ ΛΙΣΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΠΙΟ ΠΑΝΩ ΣΤΙΣ ΕΙΚΟΝΕΣ.
Λύσεις Προβληµάτων
1. Αν το δοχείο σταµατήσει να περιστρέφεται πριν ολοκληρωθεί ο κύκλος των 9 λεπτών;
Αν το δοχείο σταµατήσει να περιστρέφεται πριν ολοκληρωθεί ο κύκλος των 9 λεπτών, πιέστε το κουµπί «OFF» του πίνακα ελέγχου και
βγάλτε τη συσκευή από την πρίζα. Ελέγξτε αν η βάση λειτουργίας και το δοχείο είναι καθαρά και στεγνά. Σκουπίστε µε ένα υγρό πανί αν
είναι απαραίτητο και αφήστε να στεγνώσουν.
2. Αν το δοχείο δεν περιστρέφεται καθόλου;
Αν το δοχείο δεν περιστρέφεται καθόλου, ίσως υπάρχει µεγάλη ποσότητα φαγητού µέσα στο δοχείο. Αφαιρέστε λίγη ποσότητα από το
δοχείο. Το βάρος του φαγητού δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 2 κιλά.
3. Αν το φως LED δεν γίνεται κόκκινο όταν το βάζετε στην πρίζα;
Ελέγξτε ότι ο διακόπτης λειτουργίας στο πίσω µέρος της βάσης λειτουργίας είναι στο ΟΝ. Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο είναι σε µια πρίζα. Αν
δεν δουλεύει, δοκιµάστε άλλη πρίζα για να βεβαιωθείτε ότι δεν έχει καεί ασφάλεια.
Καθαρισµός και Συντήρηση
Καθαρίστε το Marinator µετά από κάθε χρήση σύµφωνα µε τις ακόλουθες οδηγίες.
Η Βάση Λειτουργίας
1. Βγάλτε τη βάση λειτουργίας από την πρίζα πριν τον καθαρισµό.
2. Σκουπίστε τη βάση λειτουργίας µε ένα υγρό πανί.
ΜΗ βυθίζετε τη βάση λειτουργίας σε νερό και ΜΗΝ τη φέρνετε σε επαφή µε νερό.
Το ∆οχείο, το καπάκι, την αντλία και την τσιµούχα βαλβίδας
1. Βγάλτε την τσιµούχα βαλβίδας από το καπάκι τραβώντας απαλά.
2. Πλύνετε το καπάκι, την τσιµούχα βαλβίδας και την αντλία µε το χέρι, χρησιµοποιώντας απορρυπαντικό πιάτων.
3. Πλύνετε το δοχείο χρησιµοποιώντας απορρυπαντικό πιάτων ή βάλτε το στο πλυντήριο πιάτων.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ – ΒΕΒΑΙΩΘΕΙΤΕ ΟΤΙ Η ΒΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ∆ΟΧΕΙΟ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΚΑΘΑΡΑ ΑΦΟΥ ΑΝ ∆ΕΝ ΕΙΝΑΙ, ΘΑ ∆ΙΑΚΟΠΕΙ Η
ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ∆ΟΧΕΙΟΥ. ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΑΠΑΛΟ ΣΑΠΟΥΝΙ ΜΟΝΟ. ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΣΚΛΗΡΑ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ.

∆οχείο (4)
Καπάκι ∆οχείου (7)
Αντλία (1)
Τσιµούχα Βαλβίδας (8)
Βάση Λειτουργίας (12)

Ασφαλές για φούρνο
µικροκυµάτων


Ασφαλές για πλυντήριο
πιάτων


Πλύσιµο στο
χέρι µόνο





Υγρό πανί µόνο






Ασφαλές για ψύξη και
κατάψυξη



ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΤΑ ΝΟΥΜΕΡΑ ΣΕ ΠΑΡΕΝΘΕΣΕΙΣ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΕ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ – ∆ΕΙΤΕ ΤΗ ΛΙΣΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΠΙΟ ΠΑΝΩ.
Ο∆ΗΓΟΣ ΣΥΝΤΑΓΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Προσθέστε είτε έτοιµες, είτε σπιτικές µαρινάδες, σάλτσες για µπάρµπεκιου, καρυκεύµατα, ντρέσινγκ για σαλάτες κλπ και τοποθετήστε τα µέσα
στο Marinator µε κρέατα, ψάρια, πουλερικά, χοιρινό κλπ για να τα εγχύσετε µε γεύσεις.
Όταν µαρινάρετε ψάρια ή ευαίσθητα φαγητά, πάντα να βγάζετε την αφαιρούµενη πλακέτα πρώτα.

Όλες οι συνταγές είναι για µερίδες 4-6 ατόµων.
Ανατολίτικο Κοτόπουλο

Μπριζόλα Τεριγιάκι

4-6 στήθη κοτόπουλου χωρίς κόκαλο περίπου 115 γρ. το ένα
¼ φλ. σάλτσα σόγιας
χυµό ενός λεµονιού
1 κ. σούπας ωµή πιπερόριζα
¼ φλ. σουσαµέλαιο
Αλάτι και πιπέρι για τη γεύση

4-6 µπριζόλες πάχους 2,5 εκ. περίπου
¼ φλ. σάλτσας Worcestershire
1 κ. σούπας ελαιόλαδο
3 κ. σούπας ελαφριά µαύρη ζάχαρη
1 σκελίδα σκόρδο, ξεφλουδισµένη και ψιλοκοµµένη
½ κ. γλυκού αλεσµένο µαύρο πιπέρι

Βάλτε όλα τα υλικά µέσα στο δοχείο. Πιέστε το «ΟΝ». Όταν ολοκληρωθεί ο
κύκλος των 9 λεπτών, βγάλτε το κοτόπουλο από το δοχείο. Ψήστε το
κοτόπουλο σε προθερµασµένο γκριλ για 8-10 λεπτά από κάθε πλευρά.
Σερβίρετε αµέσως.

Βάλτε όλα τα υλικά µέσα στο δοχείο. Πιέστε το «ΟΝ». Όταν ολοκληρωθεί ο κύκλος
των 9 λεπτών, βγάλτε την µπριζόλα από το δοχείο. Ψήστε σε ζεστή ψηστιέρα ή σε
προθερµασµένο φούρνο για περίπου 3 λεπτά κάθε πλευρά ή όσο επιθυµείτε.
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Σολοµός µε βαλσάµικο

Σαλάτα Ζυµαρικών

6 φιλέτα σολοµού χωρίς την πέτσα
1/3 φλ. ξύδι µπαλσάµικο
¼ φλ. σουσαµέλαιο
1 κ. γλυκού µέλι
4 κ. γλυκού µουστάρδα Ντιζόν
Αλάτι και πιπέρι για τη γεύση

1 πακέτο ζυµαρικά (µαγειρέψτε σύµφωνα µε τις οδηγίες)
1 κονσέρβα αρακά
1 µεγάλο καρότο κοµµένο
½ κόκκινη πιπεριά κοµµένη σε µικρούς κύβους
½ κίτρινη πιπεριά κοµµένη σε µικρούς κύβους
1 µπουκάλι ιταλικού ντρέσινγκ για σαλάτα
Αλάτι και πιπέρι για τη γεύση

Βγάλτε την αφαιρούµενη πλακέτα από το δοχείο. Βάλτε όλα τα υλικά µέσα
στο δοχείο. Πιέστε το «ΟΝ». Αφαιρέστε το σολοµό µετά από µερικά λεπτά.
Βάλτε το µαριναρισµένο σολοµό πάνω σε ζεστά κάρβουνα ή σε µια καλά
λαδωµένη ψηστιέρα. Μαγειρέψτε για 3-5 λεπτά κάθε πλευρά ή όσο
επιθυµείτε.

Βάλτε όλα τα υλικά µέσα στο δοχείο. Πιέστε το «ΟΝ». Όταν ολοκληρωθεί ο κύκλος
των 9 λεπτών, σερβίρετε αµέσως ή φυλάξτε στο ψυγείο καλυµµένο µε το καπάκι
κενού αέρος µέχρι να είστε έτοιµοι να σερβίρετε. Σηµείωση: Μπορείτε να
προσθέσετε και όποιο υλικό θέλετε, όπως: λιαστές ντοµάτες, φέτες µοτσαρέλα,
πράσα κλπ.
Σαλάτα Caprese

Κοτόπουλο µε βότανα

4-6 µισά στήθη κοτόπουλου (µε κόκαλο ή χωρίς)
1 πακέτο ξηρού ντρέσινγκ σαλάτας (οποιαδήποτε γεύση)

285 γρ. φρέσκο τυρί µοτσαρέλα, κοµµένο σε κύβους 2,5 εκ.
1 δοχείο τοµατίνια
8 φύλλα φρεσκοκοµµένο βασιλικό
¼ φλ. ξύδι µπαλσάµικο
¼ φλ. έξτρα παρθένο ελαιόλαδο
Αλάτι και φρεσκοαλεσµένο πιπέρι για τη γεύση

Προσθέστε ξύδι, ελαιόλαδο και νερό όπως είναι οι οδηγίες στη συσκευασία.
Βάλτε όλα τα υλικά στο δοχείο και πιέστε το «ΟΝ». Όταν ολοκληρωθεί ο
κύκλος, βγάλτε το κοτόπουλο από το δοχείο και µαγειρέψτε το όπως
θέλετε.

Βγάλτε την αφαιρούµενη πλακέτα από το δοχείο και βάλτε µέσα όλα τα υλικά.
Πιέστε το «ΟΝ». Όταν ολοκληρωθεί ο κύκλος των 9 λεπτών, σερβίρετε αµέσως ή
αποθηκεύστε στο ψυγείο καλυµµένο µε το καπάκι κενού αέρος µέχρι να είστε
έτοιµοι να σερβίρετε.
Ψητά λαχανικά
Χρησιµοποιήστε φρέσκα λαχανικά όπως κολοκυθάκια, µελιτζάνα, µανιτάρια,
πιπεριές, καλαµπόκι µε τον κώνο. Κρατήστε το καλαµπόκι και τα µικρά λαχανικά
όπως τα µανιτάρια, ολόκληρα. Κόψτε τα µεγαλύτερα λαχανικά όπως τη µελιτζάνα
και τα κολοκυθάκια σε χοντρά κοµµάτια.

Τρίµµα Μπάρµπεκιου για Κρέας
Μπριζόλα, παϊδάκια πλάτης, χοιρινή ωµοπλάτη, σπάλα µοσχαριού ή ψητό
London Για 1800-2250 γρ. κρέατος:

½ φλ. καλά πακεταρισµένη σκούρα µαύρη ζάχαρη
2 κ. σούπας χοντρό αλάτι
¼ φλ. χοντροί κόκκοι µαύρο πιπέρι
¼ φλ. σκόνη καυτερή πάπρικα
1 κ. σούπας κρεµµύδι σε σκόνη
2 κ. σούπας σκόρδο σε σκόνη
1 µε 2 κ. γλυκού αλεσµένο πιπέρι καγιέν (προαιρετικά)
2 κ. σούπας ελαιόλαδο

900 γρ. φρέσκα λαχανικά ετοιµασµένα ως άνωθι
¼ φλ. ξύδι από κόκκινο κρασί
2 κ. σούπας ξύδι µπαλσάµικο
¼ φλ. έξτρα παρθένο ελαιόλαδο
χυµό 2 λεµονιών
8 φύλλα φρέσκο µαϊντανό κοµµένο
3-4 φύλλα φρέσκια ρίγανη τριµµένη
Αλάτι και φρεσκοαλεσµένο πιπέρι για τη γεύση

Βάλτε όλα τα υλικά µέσα στο δοχείο, ανακατέψτε µε ένα κουτάλι,
προσθέστε το κρέας και πατήστε το «ΟΝ». Όταν ολοκληρωθεί ο κύκλος
των 9 λεπτών, βγάλτε το κρέας από το δοχείο και µαγειρέψτε το όπως
θέλετε.

Βάλτε όλα τα υλικά µέσα στο δοχείο και πιέστε το «ΟΝ». Όταν ολοκληρωθεί ο
κύκλος των 9 λεπτών, βγάλτε τα λαχανικά από το δοχείο και µαγειρέψτε τα όπως
θέλετε.
Χοιρινό Ντιζόν

Εµποτισµένες φράουλες
Χρησιµοποιήστε το πάνω από κέικ, παγωτά και σαντιγί ή και µόνο του.

1 λίτρο τεµαχισµένες φράουλες
2 κ. σούπας ζάχαρη άχνη (ή περισσότερη για γεύση)
3 κ. σούπας χυµό πορτοκάλι
2 κ. γλυκού φλούδα πορτοκάλι
Βάλτε όλα τα υλικά µέσα στο δοχείο και πατήστε το «ΟΝ». Χρησιµοποιήστε
ένα ή δύο κύκλους των 9 λεπτών. Για δυνατότερη γεύση χρησιµοποιήστε
δύο κύκλους. Σερβίρετε αµέσως ή φυλάξτε το στο ψυγείο καλυµµένο µε το
καπάκι κενού αέρος µέχρι να είστε έτοιµοι να σερβίρετε. Σηµείωση:
Μπορείτε να προσθέσετε ¼ φλ. σαµπάνια, λευκό ή κόκκινο κρασί (στη θέση
του χυµού πορτοκάλι) ή 3 κ. σούπας του αγαπηµένου σας λικέρ µαζί µε το
χυµό πορτοκάλι.
Ceviche
Χρησιµοποιήστε πολύ φρέσκα ψάρια ωκεανού µε λευκή σάρκα, όπως
σφυρίδα, Wahoo, γαρίδες ή συναγρίδα.

450-900 γρ. ψαριού κοµµένου σε κοµµάτια περίπου 6 εκατοστών
½ φλ. φρέσκο χυµό λάιµ
2 κ. σούπας λεπτοκοµµένη κίτρινη πιπεριά
2 κ. σούπας λεπτοκοµµένη κόκκινη πιπεριά
1 ½ κ. σούπας αλεσµένο κόκκινο κρεµµύδι
2 κ. σούπας φύλλα φρέσκο κόλιανδρο
1 κ. σούπας έξτρα παρθένο ελαιόλαδο καλής ποιότητας
½ κ. γλυκού γνήσιο αλάτι
Βγάλτε την αφαιρούµενη πλακέτα, τοποθετήστε όλα τα υλικά µέσα στο
δοχείο και πατήστε το «ΟΝ». Χρησιµοποιήστε τον κύκλο των 9 λεπτών ή
λιγότερο ανάλογα µε το πάχος των ψαριών. Βάλτε το στο ψυγείο
καλυµµένο µε το καπάκι κενού αέρος µέχρι να κρυώσει καλά.

680 γρ. χοιρινό ψαρονέφρι
2 κ. γλυκού µουστάρδα Ντιζόν ή άλλου είδους
1 κ. σούπας έξτρα παρθένο ελαιόλαδο
3 σκελίδες σκόρδο, αλεσµένες
Φρεσκοαλεσµένο πιπέρι για τη γεύση
1 φλ. σιρόπι σφενταµιού
Βάλτε όλα τα υλικά στο δοχείο. Πιέστε το «ΟΝ». Όταν ολοκληρωθεί ο κύκλος των
9 λεπτών, βγάλτε το χοιρινό από το δοχείο. Ψήστε σε προθερµασµένο φούρνο σε
ρηχό ταψί, ακάλυπτο για 25-30 λεπτά ή µέχρι η εσωτερική του θερµοκρασία να
φτάσει τους 170 βαθµούς. Σερβίρετε αµέσως.

Μαρινάδα γιαουρτιού ινδικού στυλ
Αυτή η µαρινάδα ινδικού στυλ είναι ιδανική για ψάρι ή κοτόπουλο.
Επιλέξτε ένα από τα κάτωθι:

4-6 φιλέτα σολοµού περίπου 170 γρ. το καθένα
4 µισά στήθη, πόδια ή µπούτια κοτόπουλου (µε ή χωρίς κόκαλο)
6-8 κεµπάπ κοτόπουλου σε σουβλάκια από µπαµπού
Για τη µαρινάδα:

1 κ. σούπας ξεφλουδισµένη τριµµένη φρέσκια πιπερόριζα
2 κ. σούπας απλό γιαούρτι
2 ½-3 κ. σούπας ελαιόλαδο
2 σκελίδες σκόρδο, κοµµένες
1 ½ κ. γλυκού σκόνη κόκκινο κάρυ
Αλάτι και πιπέρι για γεύση
Σηµείωση: Προσθέστε λίγο πιπέρι καγιέν αν θέλετε πιο πικάντικη γεύση. Για τα
ψάρια, βγάλτε την αφαιρούµενη πλακέτα και µειώστε το χρόνο του κύκλου – θα
χρειαστείτε µόνο µερικά λεπτά.
Τοποθετήστε όλα τα υλικά για τη µαρινάδα µέσα στο δοχείο και ανακατέψτε µε ένα
κουτάλι για να βεβαιωθείτε ότι όλα τα υλικά είναι ενωµένα. Προσθέστε το ψάρι ή
το κοτόπουλο στο δοχείο και πιέστε το «ΟΝ». Όταν ο κύκλος των 9 λεπτών
(λιγότερο για ψάρια) ολοκληρωθεί, βγάλτε το ψάρι ή το κοτόπουλο από το δοχείο
και µαγειρέψτε πάνω από κάρβουνα ή σε µια καλολαδωµένη ψηστιέρα.

∆ΙΕΘΝΗΣ Ο∆ΗΓΟΣ ΣΥΝΤΑΓΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Προσθέστε είτε έτοιµες είτε σπιτικές µαρινάδες, σάλτσες για µπάρµπεκιου, καρυκεύµατα, ντρέσινγκ για σαλάτες κλπ και τοποθετήστε τα µέσα
στο Marinator µε κρέατα, ψάρια, πουλερικά, χοιρινό κλπ για να τα εγχύσετε µε γεύσεις.
Όταν µαρινάρετε ψάρια ή ευαίσθητα φαγητά, πάντα να βγάζετε την αφαιρούµενη πλακέτα πρώτα.
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Όλες οι συνταγές είναι για µερίδες 4-6 ατόµων.
Σολοµός Provencal (Ευρώπη)

Μαριναρισµένη φέτα (Ελλάδα)

6 κοµµάτια (170 γρ.) φιλέτο σολοµού
1 φλ. ελαιόλαδο
½ λεµόνι, ξυσµένο
1 κ. σούπας αλεσµένο φρέσκο πράσο
1 κ. σούπας αλεσµένο αλάτι, πιπέρι και πιπέρι καγιέν για γεύση

450 γρ. φέτα, κοµµένη σε κύβους των 2,5 εκ.
1 φλ. ελαιόλαδο
2 κ. γλυκού φρεσκοτριµµένο µαύρο πιπέρι
½ κ. σούπας ξεραµένα φύλλα ρίγανης
1 φύλλο δάφνης
2 σκελίδες σκόρδο, αλεσµένες
2 κ. σούπας φρέσκο µαϊντανό, κοµµένο
225 γρ. ελιές θρούµπες µε τραγανό ψωµί ή τσιπς από πίτα, για σερβίρισµα

Βγάλτε την αφαιρούµενη πλακέτα από το δοχείο. Βάλτε όλα τα υλικά µέσα
και πιέστε το «ΟΝ».
Πατήστε το «OFF» και αφαιρέστε το σολοµό µετά από πέντε λεπτά. Βάλτε
το µαριναρισµένο σολοµό πάνω από κάρβουνα ή σε µια καλολαδωµένη
ψηστιέρα. Μαγειρέψτε για 3-5 λεπτά κάθε πλευρά ή όσο επιθυµείτε.

Βγάλτε την αφαιρούµενη πλακέτα από το δοχείο. Βάλτε όλα τα υλικά, εκτός του
ψωµιού, µέσα στο δοχείο και πιέστε το «ΟΝ». Σερβίρετε αµέσως ή φυλάξτε το στο
ψυγείο καλυµµένο µε το καπάκι κενού αέρος µέχρι να είστε έτοιµοι να σερβίρετε.
Σερβίρετε µε χωριάτικο τραγανό ψωµί ή τσιπς από πίτα.
Μαρινάδα Κεµπάπ Αρνιού (Μέση Ανατολή)

Raita Αγγουριού-Τοµάτας (Ινδία)

450 γρ. απλό γιαούρτι
225 γρ. αγγούρι, ξυσµένο και ξεφλουδισµένο
1 κ. σούπας φύλλα µέντας (αλεσµένα)
2 τοµάτες κοµµένες σε µικρά κοµµάτια
1 κ. σούπας πράσινο τσίλι, αλεσµένο
1 κ. γλυκού αλεσµένο κύµινο, αλάτι και πιπέρι για τη γεύση
Βγάλτε την αφαιρούµενη πλακέτα από το δοχείο. Βάλτε όλα τα υλικά εκτός
από το ψωµί στο δοχείο και πιέστε το «ΟΝ». Σερβίρετε αµέσως ή φυλάξτε το
στο ψυγείο καλυµµένο µε το καπάκι κενού αέρος, µέχρι να είστε έτοιµοι να
σερβίρετε. Σερβίρεται κρύο µε πικάντικο αρνί, κοτόπουλο ή πιάτα ψαριών.
Μαρινάδα Carne Asada (Κεντρική Αµερική)

900-1800 γρ. µπριζόλα
¼ φλ. χυµό λάιµ
¼ φλ. χυµό λεµόνι
¼ φλ. χυµό πορτοκάλι
¼ φλ. φρεσκοκοµµένα φύλλα κόλιανδρο
1 κ. γλυκού αλεσµένο κύµινο
1 κ. σούπας µέλι
3 σκελίδες σκόρδο, αλεσµένες
2 ή περισσότερα τεµαχισµένα τσίλι jalapeno
1 µικρό κρεµµύδι λεπτοκοµµένο
¼ φλ. ελαιόλαδο, αλάτι και πιπέρι για γεύση

Βάλτε όλα τα υλικά µέσα στο δοχείο και πιέστε το «ΟΝ». Περάστε το κρέας σε
σουβλάκια και ψήστε.
Γαλλικό τουρσί (Γαλλία)

1 κ. σούπας εξαιρετικά γαλλικά βότανα
1 φρέσκο κρεµµυδάκι, λεπτοκοµµένο
1 φύλλο δάφνης, τριµµένο
2 µικρές αποξηραµένες πιπεριές τσίλι κοµµένες σε τέσσερα κοµµάτια
1 κ. σούπας αλάτι τουρσιού
¼ φλ. σαµπάνια ή ξύδι λευκού κρασιού
10 κόκκους τρίχρωµο πιπέρι, θρυµµατισµένους
580 γρ. αγγούρια τουρσί
Βγάλτε την αφαιρούµενη πλακέτα από το δοχείο. Τοποθετήστε όλα τα υλικά στο
δοχείο και πιέστε το «ΟΝ». Σερβίρετε αµέσως ή αποθηκεύστε στο ψυγείο
καλυµµένο µε το καπάκι κενού αέρος µέχρι να είστε έτοιµοι να σερβίρετε.
Σηµείωση: Το µείγµα γαλλικών βοτάνων µπορεί να αγοραστεί σε ειδικές αγορές.
Είναι ένα µείγµα από οποιοδήποτε ή από όλα αυτά τα βότανα: εστραγκόν,
σκαντζίκι, φύλλα φασκόµηλου, θυµάρι, δενδρολίβανο, αποξηραµένη πρασουλίδα,
αποξηραµένη πορτοκαλόφλουδα και αλεσµένο σπόρο σέλινου.

Βάλτε την αφαιρούµενη πλακέτα µέσα στο δοχείο. Βάλτε όλα τα υλικά µέσα
στο δοχείο και πιέστε το «ΟΝ». Βάλτε το µαριναρισµένο κρέας πάνω από
καυτά κάρβουνα ή σε µια καλολαδωµένη ψηστιέρα. Μαγειρέψτε για 5-8
λεπτά κάθε πλευρά ή όσο επιθυµείτε. Σηµείωση: Τεµαχίστε το κρέας σε
πολύ λεπτές φέτες, σερβίρετε µε τορτίγια, σάλτσα και γουακαµόλε.
Churrasco µε Chimichurri (Νότια Αµερική)

Ψητός, πικάντικος τόνος, κουβανέζικο στυλ (Καραϊβική)

450 γρ. µπριζόλα
1 φλ. φύλλα κόλιανδρου, κοµµένα
1 φλ. µαϊντανό µε πλατιά φύλλα, κοµµένο
6 σκελίδες φρέσκο σκόρδο, ξεφλουδισµένο και κοµµένο
1 φλ. έξτρα παρθένο ελαιόλαδο
1/3 φλ. αλατόνερο και πιπέρι για γεύση

(170 γρ.) 6-8 κοµµάτια φιλέτο τόνου
3 φρέσκα κρεµµυδάκια, αλεσµένα
2 κ. σούπας αλεσµένο κύµινο
1 τσαµπί κόλιανδρο, λεπτοκοµµένο
Βγάλτε την αφαιρούµενη πλακέτα από το δοχείο. Βάλτε όλα τα υλικά µέσα και
πιέστε το «ΟΝ». Πιέστε το «OFF» και βγάλτε τον τόνο µετά από πέντε λεπτά.
Τοποθετήστε το µαριναρισµένο τόνο πάνω από καυτά κάρβουνα ή σε µια
καλολαδωµένη ψηστιέρα. Μαγειρέψτε για 3-5 λεπτά κάθε πλευρά ή όσο επιθυµείτε.

Βάλτε την αφαιρούµενη πλακέτα µέσα στο δοχείο. Βάλτε όλα τα συστατικά
µέσα στο δοχείο και πιέστε το «ΟΝ». Βάλτε το µαριναρισµένο κρέας πάνω
σε καυτά κάρβουνα ή σε µια καλολαδωµένη ψηστιέρα. Μαγειρέψτε για 5-8
λεπτά κάθε πλευρά ή όσο επιθυµείτε.
Κοτόπουλο µαριναρισµένο µε µπύρα (Γερµανία)

Σαλάτα µε αγγούρια και κολοκυθάκια (Αφρική)

½ φλ. λάδι
1 κ. γλυκού γερµανική µουστάρδα
1 φλ. µαύρη γερµανική µπύρα
4 σκελίδες σκόρδο, αλεσµένες
1 ½ κ. γλυκού αλάτι
1 κ. γλυκού µαύρο πιπέρι
1 κ. γλυκού φρέσκο βασιλικό αλεσµένο
1 κ. γλυκού φύλλα φρέσκο θυµάρι
1590-2040 γρ. µερίδες κοτόπουλου

2 αγγούρια, λεπτοκοµµένα
2 κολοκυθάκια, λεπτοκοµµένα
1 µικρό γλυκό κρεµµύδι, λεπτοκοµµένο
1/3 φλ. ξύδι
¼ φλ. ζάχαρη
½ κ. σούπας αλάτι
1 κ. γλυκού χοντρό µαύρο πιπέρι
1 πρέζα νιφάδες κόκκινου πιπεριού
Βγάλτε την αφαιρούµενη πλακέτα από το δοχείο. Βάλτε όλα τα υλικά µέσα στο
δοχείο και πιέστε το «ΟΝ».
Σερβίρετε αµέσως ή φυλάξτε στο ψυγείο καλυµµένο µε το καπάκι κενού αέρος
µέχρι να είστε έτοιµοι να σερβίρετε.

Βάλτε την αφαιρούµενη πλακέτα µέσα στο δοχείο.
Βάλτε όλα τα υλικά µέσα στο δοχείο και πιέστε το «ΟΝ». Βάλτε το
µαριναρισµένο κρέας πάνω από καυτά κάρβουνα ή σε µια καλολαδωµένη
ψηστιέρα. Μαγειρέψτε για 15 λεπτά κάθε πλευρά ή όσο επιθυµείτε.
Γαρίδες Μπάρµπεκιου (Αυστραλία)

Ιαπωνική Μπριζόλα (Ασία)

½ φλ. βούτυρο, λιωµένο
¼ φλ. ελαιόλαδο
¼ φλ. αλεσµένο µαϊντανό
¼ φλ. αλεσµένο θυµάρι
¼ αλεσµένο κόλιανδρο
½ φρέσκο λεµόνι κοµµένο σε µικρές φέτες
3 µεγάλες σκελίδες σκόρδο, λιωµένες
1 κ. σούπας αλεσµένο φρέσκο κρεµµυδάκι
Αλάτι και πιπέρι για γεύση
680 γρ. µεγάλες γαρίδες, ξεφλουδισµένες
Φύλλα σπανακιού
Φέτες λεµονιού

800-900 γρ. καρέ µοσχαριού, πάχους 2 εκ. περίπου
¼ φλ. σάκε ή ξηρό σέρι
3 κ. σούπας σάλτσα σόγιας (λάιτ ή κανονική)
3 κ. σούπας ξύδι ρυζιού
1 κ. σούπας µελάσα
1 κ. σούπας λάδι σουσαµιού
2 κ. σούπας φρέσκια πιπερόριζα, ξεφλουδισµένη και ψιλοκοµµένη
¼ έως ½ κ. γλυκού νιφάδες κόκκινης πιπεριάς
½ κ. γλυκού πιπερόριζα σε σκόνη
1 λεµόνι, στυµµένο
Αλάτι και πιπέρι για γεύση

Βγάλτε την αφαιρούµενη πλακέτα από το δοχείο. Βάλτε όλα τα υλικά µέσα
στο δοχείο εκτός από το σπανάκι και τις φέτες λεµονιού. Πιέστε το «ΟΝ».
Βάλτε τις µαριναρισµένες γαρίδες πάνω από καυτά κάρβουνα ή σε µια
καλολαδωµένη ψηστιέρα. Μαγειρέψτε για 2-3 λεπτά από κάθε πλευρά ή όσο
επιθυµείτε. Απλώστε το σπανάκι στην πιατέλα. Τοποθετήστε τα σουβλάκια
πάνω στην πιατέλα. Γαρνίρετε µε λεµόνι και σερβίρετε.
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2 κ. σούπας χυµό λεµόνι
½ φλ. ελαιόλαδο
1 κ. γλυκού σκόρδο, αλεσµένο
½ κ. γλυκού κύµινο
¼ κ. γλυκού κουρκούµη, λίγο αλεσµένο κοκκινοπίπερο ή πιπέρι καγιέν (ή και
περισσότερο, ανάλογα πόσο πικάντικο το θέλετε)
900-1360 γρ. αρνιού κοµµένο σε κύβους 5 εκ.

Βάλτε την αφαιρούµενη πλακέτα µέσα στο δοχείο. Βάλτε όλα τα υλικά µέσα στο
δοχείο και πιέστε το «ΟΝ».
Βάλτε το µαριναρισµένο κρέας πάνω από καυτά κάρβουνα ή σε µια καλολαδωµένη
ψηστιέρα. Μαγειρέψτε για 5-8 λεπτά κάθε πλευρά ή όσο επιθυµείτε.
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