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S PA G H E T T I

TAGLIATELLE

FUSILLI

Lataa Magimix -sovellus tai käy tutustumassa
kotisivuilla

Pidätämme oikeuden tehdä teknisiä muutoksia laitteeseen, milloin vain siitä ensin ilmoittamatta.
Tämän dokumentin tiedot eivät ole sopimuksellisesti sidottuja, ja niitä voidaan muuttaa milloin vain.
© Magimix pidättää kaikkien maiden oikeudet.
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TUOTEKUVAUS

Työntäjä
Kansi

3 terää

Pidike

Pidike

Kulho

Cook Experttiä varten, käytä FOODPROCESSOR ohjelmaa.
Lue käyttöohjeiden turvallisuusohjeet perusteellisesti ennen lisälaitteen
käyttöönottoa.
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OHJEET

1 Valitse hedelmät ja vihannekset tarkkaan
• Valitse:
- Suoria, kiinteitä
- Max. 10 cm pituisia
- Läpimitaltaan 3 cm ja 6 cm
-
Voit tehdä spiraalinauhoja hedelmistä ja vihanneksesta,
kuten esimerkiksi kurkuista, punajuurista, palsternakasta,
kurpitsasta, perunasta, bataatista, lantusta, omenasta tai
päärynästä, lukuun ottamatta porkkanaa ja kesäkurpitsaa.
Ole luova – kokeile eri makuja – ole oma oppaasi!
Pehmeäkuorisia hedelmiä ja vihanneksia kuten tomaatteja ja
kiivejä ei suositella.
2 Ole tarkka!
• Kun esivalmistat vihanneksia ja hedelmiä, leikkaa ne niin suoriksi
kuin mahdollista.
•
Jos hedelmät ja vihannekset ovat liian suuria syöttöputkeen,
leikkaa ne niin, että ne mahtuvat.
• Varmista aina, että työntäjä on keskellä hedelmää tai vihannesta.
Spiraalinauhoista tulee näin pidempiä ja herkullisemman
näköisiä.
3 Tunne Spiral Experttisi!
• Työnnä vihannes kunnolla työntäjään.
•
Laita vihannekset syöttöputkeen. Käynnistä Magimix. Jos
vihannekset ovat liian painavia, aseta ne syöttöputkeen, keskelle
kartiota, ja sitten kunnolla kiinni työntäjään.
• Ohjaa vihannekset alas syöttöputkesta ja painamalla työntäjän
päästä. Kovempia hedelmiä kuten porkkanoita käsitellessäsi
sinun on painettava kovempaa kuin pehmeitä kurkkuja
käsitellessä.
• Täydellisten spiraalinauhojen lisäksi : 1 – vihanneksen tynkä on
kiinni työntäjässä
• 2 - vihanneksen kara on kulhossa
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Poista pieni ja keskikokoinen kulho.

Sovita se tukipilariin
moottorikuiluun.

Aseta pidike yhteen
terän kanssa. Merkin
suunnata kädensijaa.

valitun
tulee

1

2

Aseta kansi niin, että
syöttöputkilo on terän päällä.
Lukitse asentoon.

Paina hedelmä/vihannes
kunnolla työntäjään.

Aseta vihannes syöttöputkeen
niin, että se koskee terää.
Käynnistä. Työnnä jatkuvasti.

Pysäytä Magimix jokaisen
vihanneksen jälkeen. Poista
tynkä työntäjästä.

Cook Experttiä varten, käytä FOODPROCESSOR ohjelmaa.
Käsittele aina teriä varovaisesti, sillä ne ovat todella teräviä.
Älä koskaan työnnä syöttöputkeen sormia tai muita esineitä
kuin työntäjä, joka on erityisesti suunniteltu Spiral Expert
laitteeseen.
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PUHDISTUS JA SÄILYTYS

Puhdista osat välittömästi käytön jälkeen.
Kun hedelmät/vihannekset kuivuvat on niiden poistaminen paljon
vaikeampaa.

Kaikki osat ovat konepesun
kestäviä.

Jos tarvetta, käytä harjaa terien
puhdistamiseen.

Säilytä 3 terää pidikkeessä,
yksi yläpuolella ja kaksi
alapuolella.

Myös pidikkeen säilyttämistä
varten.

Magimix

• Liity Magimix yhteisöön josta löydät loputtoman määrän luovuutta
inspiroivia reseptejä.
• Auta muita arvioimalla ja kommentoimalla lempireseptit. Voit
jopa lisätä omasi!
• Käy läpi vinkit ja niksit Q&A osiossa, jotta saat kaiken mahdollisen
läpi Magimix –tuotteestasi.
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www.magimix.com

