GRANAT
BRUKSANVISNING
GRANAT
Tryckkokare i ädelstål

Snabbguide

Snabbguide
Innan Du använder produkten för första gången: läs
igenom denna bruksanvisning med dess hänvisningar,
och spara den på ett säkert ställe!

På produkten används
följande symboler:
Läs
bruksanvisningen!
Beakta varningar och
säkerhetshänvisningar!

1. Personer som inte är förtrogna med hanteringen av
denna tryckkokare får inte använda den.
2. Tryckkokaren får aldrig lämnas utan uppsikt när den står
under tryck.
3. Låt inte barnen vistas i närheten av tryckkokaren när den
används.
4. Använd tryckkokaren endast för det avsedda ändamålet
- tryckkokning.

13. Beakta tilläggshänvisningarna avseende tillagning
av särskilda livsmedel i bruksanvisningen, se
„Säkerhetshänvisningar“.
14. Vidrör det heta kärlet endast med hjälp av handtagen.
15. Tryckkokaren får aldrig öppnas med våld. Kontrollera
före öppnandet att trycket är helt borta (mer om detta i
bruksanvisningen).
16. Håll händer, huvud
ångavdunstningsområdet.

och

kropp

borta

från

17. Diska inte tryckkokarens lock (eller delar av det) i
diskmaskin.

Vi är glada över att Du har
valt vår produkt.

5. Kontrollera renheten och funktionen för säkerhetsventilen,
tryckregleringsventilen och tätningsringen före varje
användning.

Vi ber Dig att läsa igenom
bruksanvisningen noggrant
och fullständigt innan Du
börjar använda Din nya
tryckkokare.

6. Vid kokningen uppstår tryck. Därför är det viktigt att Du
tillsluter kokaren korrekt före användning, och läser och följer
användningsinformationen och säkerhetshänvisningarna i
bruksanvisningen fullständigt - ett felaktigt handhavande
kan resultera i personskador eller skador på tryckkokaren.

19. I händelse av reparation - kontakta kundservice (se
baksidan).

7. Denna tryckkokare har ingen tryckindikator. Beakta
ångutflödet från tryckregleringsventilen – det är ett tecken
på att ånga har byggts upp korrekt i kärlet.

21. Använd aldrig skurpulver eller stålsvampar till
rengöringen.

Vi vill göra Dig uppmärksam
på att en felaktig hantering
kan leda till skador.

8. Underskrid inte den angivna minsta fyllmängden
(= vätska + livsmedel).

10. Använd endast
bruksanvisningen.

de

värmekällor

som

anges

18. Använd endast originalreservdelar.

20. Fläckar på kärlets botten kan enkelt tas bort med citron
eller ättika. Vad gäller kalkfläckar - se sidan 11.

22. Spara bruksanvisningen på ett säkert ställe.
23. Kastrullen får inte användas till fritering med olja och
fett.

9. Överskrid inte den angivna maximala fyllmängden
(= vätska + livsmedel).
i

11. Tryckkokaren får aldrig användas under tryck till
stekning och fritering med olja.
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12. Tryckkokaren får inte användas i ugn; den kan ta
skada.

24. Lämna aldrig fett utan uppsikt. Tänk på att
varmt fett kan börja brinna.
Släck aldrig brinnande fett med vatten, utan kväv det med
lämpligt material eller använd brandsläckare klass F.
Vi önskar Dig mycket nöje och många smakrika
upplevelser med Din tryckkokare.
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Snabbguide

Snabbguide
1.) Öppna

4.) Ställ in trycknivån

1.

Tryck låsregeln framåt med
tummen. Dra isär lock- och
kärlhandtag, ta av locket.

I = skonnivå
II = snabbnivå

4.

5.

6.

7.

8.

9.

5.) Ställ in plattan till den
högsta värmen
6.) Nu börjar tryckkokningen
När det kommer ut ånga ur
ventilen, ställer Du ned plattan
till lägsta värmen. Nu börjar
tillagningstiden (se tabell på
sida 20/21).
2.) Stäng

3.) Lägg i livsmedel

7.) Tillagningstiden har gått ut

2.

Cirkelsymbolerna på lock och
kärlhandtag skall befinna sig mitt
över varandra. Skjut ihop lockoch kärlhandtag. Nu är kokaren
tillsluten.

Stäng av spisen!
8.) Låt ångan försvinna
stegvis …
… eller vänta enligt receptet, tills
att trycket är borta.
Växla inte direkt från position II
till position
, utan gå från
position II först till position I,
vänta några sekunder och gå
sedan till position
.
Om tillagningsnivå I används,
kan man gå direkt från position
I till
.

3.

Beakta den minsta vätskemängden ca 1/4 liter (se sida
12 + 14)!

Var försiktig: ångan är mycket
het (se sidan 17)!
Ytterligare metoder för
tryckminskning beskrivs på
sidan 17.

Den minsta fyllmängden vätska
och livsmedel skall vara min.
1/3 av kärlets volym.

9.) Öppna kärlet
När det inte kommer ut någon
mer ånga, kan Du öppna
kokaren. Locket kan tas av.

Lägg nu i livsmedlet. Max. 1/2 fullt
vid svällande eller skummande
livsmedel. Max. 2/3 fullt vid alla
andra livsmedel (se sida 12).
Fyllmängderna
avser
livsmedel + vätska.
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OBS: Öppna aldrig locket med
våld.

alltid

Nom. innehåll

Fyllmängd max 2/3

Kärl Ø

6,0 liter

4,0 liter

22 cm
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Ångning med tryckkokaren

Innehållsförteckning

I syfte att garantera tryckkokarens säkerhet och en
lång livslängd, tillämpas extremt höga standarder i
tillverkningen, och endast de bästa materialen används. Vi
önskar Dig mycket nöje och nytta med produkten!

Snabbguide		Sida 2 – 5
Innehållsförteckning		Sida 6

Denna tryckkokare ger Dig ett antal
fördelar

Ångning med tryckkokaren		Sida 7
Beskrivning		Sida 8 – 10

Tryckregleringsventil, inställbar i 2 nivåer.

Säkerhetshänvisningar		Sida 11 – 13

Hänvisningar i recept och tillagningstabeller är alltid
endast riktvärden. Därför har denna tryckkokare en
tryckregleringsventil med 2 trycknivåer. Detta har den
fördelen att Du kan anpassa trycket i kärlet individuellt
efter livsmedlets mängd och storlek med hjälp av ventilen.

Tillagning med tryckkokaren		Sida 14 – 16
Tillagningstiden har löpt ut		Sida 17

Grundinställningarna hittar Du i tillagningstabellen i slutet
av denna bruksanvisning.

Rengöring och skötsel		Sida 18 – 19

Du lagar nyttigare mat.
Maten tillreds mycket skonsamt tack vare den syrelösa
tillagningen i ångan och de kortare tillagningstiderna.
Varje minut som Du sparar in betyder att viktiga vitaminer,
näringsämnen och mineraler bibehålls.

Frågor och svar		Sida 19 – 20
Tillagningstips		Sida 20 – 22
EU-konformitetsförklaring		Sida 23
El

Reservdelar/garanti/Leveransomfattning

Gas

Sida 24

Smakerna stannar kvar. Tack vare den syrelösa
tillagningen stannar det allra mesta av smakerna och
de naturliga färgerna hos grönsakerna kvar
Du lagar mat snabbare, och Du sparar tid och energi.

Keramik

Induktion

Med denna tryckkokare sparar Du in upp till 70 % av den
vanliga matlagningstiden. Och Du sparar energi, upp till
60 % för långkok, mellan 30 % och 40 % för rätter med
kortare tillagningstider.
Matlagningen kan ske till stor del utan os och imma.
Om tryckkokaren sköts rätt, har Du glädje av den i
många år framöver
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Nom. innehåll

Fyllmängd max 2/3

Kärl Ø

6,0 liter

4,0 liter

22 cm

Läs igenom denna bruksanvisning uppmärksamt
och fullständigt.
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Beskrivning

Beskrivning
2

1

3

2

Säkerhetsventilen:
Medan trycket byggs upp i kokaren syns den röda
säkerhetsventilen och kokaren är tillsluten (får aldrig
öppnas med våld).

6
4

Om säkerhetsventilen inte är synlig, står kokaren inte längre
under tryck. Den kan öppnas.

5

2
7

7

Om av någon oförutsägbar anledning tryckregleringsventilen
inte släpper ut ånga som den skall, öppnas säkerhetsventilen
enligt de angivna värdena.

8

9

1

tryckregleringsventil

6

lock med tätningsring

2

röd säkerhetsventil

7

handtag med flamskydd

3

låsregel

8

kokare

4

säkerhetsfönster

9

termosandwichbotten

5

låsmarkeringar

3

Låsregeln:
När Du stänger locket, går regeln i lås med ett distinkt ljud.
Locket kan låsas upp först när Du trycker på låsregeln i
riktning mot kärlet.
OBS: Låt kärlet först ånga av – öppna det aldrig med
våld!

Tryckregleringsventil för inställning av
tillagningsnivåer.Ventilen håller tryck och temperatur
på önskad inställning automatiskt:
Position
		
Position
		

„skonnivå“
(60 kPa) 113 °C
„snabbnivå“
(100 kPa) 120 °C

Position

för långsam tryckminskning

Säkerhetsfönstret:

4

Ett extra säkerhetselement utgörs av det säkerhetsfönster
som sitter i locket. Vid ett för högt tryck i kärlet trycks
tätningsringen utåt genom detta fönster, och ångan kan
pysa ut.

Position
för rengöring av ventilen
Tryckko karens maximalt tillåtna tryck är 3,0 bar
(300kPa).
8
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Beskrivning

Säkerhetshänvisningar
Låssystemet:

5

Placera locket så att låsmarkeringarna ligger mitt för
varandra, och skjut lock- och kärlhandtagen över varandra.
Nu låser låsregeln fast med ett distinkt ljud.
Eftersom det uppstår ett mycket högt tryck och het ånga i en
tryckkokare, måste Du ovillkorligen beakta den information
som ges på sida 16 i denna bruksanvisning vad gäller
ÖPPNANDET av tryckkokaren.

Locket med tätningsring:
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Tätningsringarna är utsatta för slitage och skall bytas ut vid
behov.
Viktigt: Använd endast originaltätningsringar från oss

Läs igenom dessa hänvisningar noggrant före den
första användningen..
Diska kärlet med varmt vatten och vanligt diskmedel.
Torka väl.
Om det skulle bildas vita fläckar på kärlets botten efter
den första kokningen, beror det på att vattnet är mycket
kalkhaltigt.
Använd ättika och kalkborttagningsmedel för att få bort
fläckarna. Använd aldrig skurpulver eller metallsvampar
för rengöringen. Detta gäller även för rengöringen av
ädelstålsytorna utvändigt.
Kontrollera att tryckregleringsventilen och stiftet i
säkerhetsventilen kan röra sig fritt..

Personer som inte är förtrogna med hanteringen av denna
tryckkokare får inte använda den.
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Tryckkokaren:
Denna tryckkokare – i tidlöst vacker design – är tillverkad
av förstklassigt, rostfritt ädelstål 18/10, den är lättskött och
kan – UTAN LOCK – diskas i diskmaskin. Utan lock kan
den användas också som en alldeles vanlig kastrull.

Var särskilt uppmärksam när Du använder tryckkokaren och
det finns barn i närheten.
Denna tryckkokare får användas endast till det den är
avsedd för - tryckkokning. Det är bara utan lock som den
får användas som en „vanlig“ kastrull. Använd aldrig
tryckkokaren i ugnen eller i mikrovågsugnen.
Tryckkokaren får endast placeras på en platta som är lämplig
i storlek. Ha kokaren alltid under uppsikt vid uppvärmning på
högsta effekten.

Termosandwich-kapselbotten:
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En superstark botten för alla spisar. Den är absolut stabil,
garanterar de allra bästa värmeegenskaper och sparar
energi.

Om kokaren används på en elspis måste plattan vara mindre
eller lika stor som kokarens diameter.
Om kokaren används på en gasspis får flamkransen inte
överskrida bottnens diameter. En alltför stor gaslåga kan
skada handtagen.
Om kokaren används på en keramikhäll skall bottnen vara
ren och torr.

Ädelstål
Aluminium
Ädelstål
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El

Gas

Keramik

Lämplig för alla spistyper

Induktion

Under kokningen får tryckkokarens heta utsida aldrig
vidröras - risk för brännskador.
11

Säkerhetshänvisningar

Säkerhetshänvisningar
Om tryckkokaren fortfarande är het, får den vidröras resp.
flyttas endast med största försiktighet och i sina handtag
(ej locket).

Under kokningen får Du inte vidröra säkerhetssystemen.
Tryckkokaren får aldrig öppnas med våld när den står under
tryck.

Denna tryckkokare får aldrig användas utan vätska - i annat
fall kan skador uppstå.

Tryckkokaren måste svalna innan den öppnas. Den måste
vara helt tömd på ånga, annars kan den inte öppnas. Se
information om hur Du öppnar kokaren (sidan 16).

Den minsta mängden vätska skall – oberoende av
mängden livsmedel – uppgå till ca 1/4 liter! Inkl.
livsmedlet skall kärlet vara fyllt till minst 1/3.

Gör inga förändringar av säkerhetsanordningarna - risk
för skållning! Håll händer, huvud och kropp borta från
ångavdunstningsområdet.

Tryckkokaren får aldrig fyllas till mer än 2/3, vid
svällande och kraftigt skummande livsmedel (ris,
baljväxter) inte till mer än hälften. Detta livsmedel skall
först koka upp i öppen tryckkokare och skummas, först
därefter stänger man locket.

Använd endast plasthandtagen för att flytta kokaren, och
om så krävs, använd ugnshandskar eller annat skydd.

Tryckkokaren får aldrig användas under tryck till stekning
och fritering med olja.

Använd endast originaltillbehör resp. lock och kärl som är
avsedda för dessa tryckkokare.

Vid tillagning av korvprodukter med konstskinn måste Du
först sticka hål på dem. Om Du inte gör det, blåser skinnet
upp sig och kan explodera. De stänk som då uppstår kan
leda till brännskador.

Deformerade eller skadade tryckkokare eller tillbehör får
aldrig användas.
I händelse av reparation: kontakta vår kundservice.

Om Du har tillagat kött med skinn, vilket fortfarande är svällt
efter tillagningen, får Du inte sticka hål på det, utan låt det
lägga sig. Brännskador kan annars uppstå.

Före tillagning
Kontrollera renheten och funktionen för
säkerhetsventilen, tryckregleringsventilen och
tätningsringen före varje användning.

Tillaga inga livsmedel som tenderar att skumma, såsom
äppelmos, rabarber, makaroner, havregryn eller andra
spannmål. Eftersom dessa livsmedel virvlar upp vid
kokning, finns risk för att tryckregleringsventilen täpps till.

(A)

Om innehållet är grötigt, måste tryckkokaren skakas lätt
före öppnandet (trycklöst).
Under kokningen avges ångpuffar snett ut ur
tryckregleringsventilen när tillagningstemperaturen har
uppnåtts.

Kontrollera särskilt att säkerhetsventilen på lockets
undersida (A) kan röra sig („vickar“).
Före varje användning måste Du kontrollera
rörligheten för stiftet (B) med hjälp av ett spetsigt
föremål (mot fjädertryck).

Var försiktig så att Du inte kommer i kontakt med den heta
ångan.

(B)
12
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Att använda tryckkokaren

Att använda tryckkokaren
Fyll kärlet med den vätska som krävs för ångbildningen
(vatten, sås, fond).

Inställning av trycknivån:
Position 1:

OBS: fyll alltid på tillräckligt med vätska. Kärlet får inte
koka torrt.

Skonnivå ca 113 °C för ångning av känsliga livsmedel som
grönsaker, fisk, …

Tillsätt nu livsmedlet.
Vätskan och livsmedlet skall fylla minst 1/3 av kärlets
volym.
Max. 1/2 fullt vid svällande eller skummande livsmedel.
Max. 2/3 fullt vid alla övriga livsmedel.
Beakta skalan i kärlet.

Position 2:
Snabbnivå ca 120 °C för tillagning och stekning av t.ex.
kött, soppor, grytor, …
Tabell för tillagningstider sidan 21-22

Så enkelt är det att använda tryckkokaren...
Kontrollera att det finns ett tillräckligt stort avstånd mellan
livsmedlet och locket med ventilerna.

Välj
önskad
tillagningsnivå
tryckregleringsventilen:

Hänvisning:
För att inte kärlets botten skall angripas av salt, skall Du
tillsätta saltet endast när vattnet redan kokar, och röra om.

Ställ in trycknivån

Nu kan locket sättas på. Placera locket så att
låsmarkeringarna ligger mitt för varandra, och skjut lockoch kärlhandtagen över varandra. Nu låser låsregeln fast
med ett distinkt ljud.
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Ånginsatsen:
Placera stativet på bottnen av kärlet och ställ ånginsatsen
på stativet. Tillsätt så mycket vätska i kärlet att insatsen står
ovanför den. Livsmedel som skall ångas, kan nu läggas
ned i insatsen. Tillagningen sker genom den ånga som
uppstår.
Med denna tillagningsmetod blir livsmedlen möra och
saftiga. Användningen av ånginsatsen bidrar klart till
en sundare kost, eftersom vattenlösliga vitaminer och
näringsämnen stannar kvar. Genom att varken olja eller
fett behöver användas, rekommenderas ångningsmetoden
inom ramen för den kalorimedvetna matlagningen.

med

hjälp

av

I = skonnivå
II = snabbnivå
Ställ plattan på högsta värmen
Sätt tryckkokaren, med förvald tillagningsnivå, på lämplig
platta och sätt plattan på högsta värmen.
När trycket ökar, syns den röda säkerhetsventilen. Nu går
det inte längre att öppna kokaren.
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Att använda tryckkokaren

Tillagningstiden har löpt ut
Beroende på fyllmängden tar det några minuter tills att den
förinställda tillagningsnivån uppnås. Detta är fallet så snart
som ånga pyser ut hela tiden ur tryckregleringsventilen.

När tillagningstiden har löpt ut, stänger man av plattan.
Nu måste trycket i kärlet försvinna - Du tar då kärlet från
plattan och ställer det på lämpligt underlag. Det finns 3
möjligheter

Först nu börjar tillagningstiden.

1.) Låt svalna:
Vänta tills att den röda säkerhetsventilen har försvunnit
helt. Rekommenderas vid skummande och grötiga
livsmedel.

Nu måste plattan vridas ner.

2.) Långsam trycksänkning:

Du sparar energi, samtidigt som Du undviker risken för
torrkokning.

Vrid tryckregleringsventilen långsamt till position:

Vrid långsamt stegvis till
position „
„!
Tillagningstiden har gått ut...
Stäng av spisen!

Låt nu ångan pysa ut långsamt steg för steg …
Vrid tryckregleringsventilen från den förvalda trycknivån
till nivå
. Vid trycknivå II går Du först ner till nivå I och
sedan efter ett par sekunder ställer Du om till nivå
.
VARNING! Den ånga som pyser ut är mycket het – tänk
på att skydda Dig mot brännskador och skållning genom
att hålla ansikte, kropp och armar borta från ångan.
Var försiktig: Ångan är mycket het (se sidan
12/13)!Ouvrir l’autocuiseur.

OBS: Den utströmmande ångan är mycket het. Ångan
kommer ut upptill, så håll inte händerna över ventilen.
Vänta tills att ingen mer ånga kommer ut och den röda
säkerhetsventilen inte längre är synlig. Denna metod är inte
lämplig för skummande eller grötiga livsmedel.
3.) Snabb trycksänkning:
Håll kärlet under vattenkranen och låt kallt vatten i ett
måttligt flöde rinna över locket - inte över plastdelarna - tills
att den röda säkerhetsventilen har sjunkit ned helt. Ställ inte
kärlet i vatten. När ventilen har sjunkit helt, står kärlet inte
längre under tryck. Nu ställer Du tryckregleringsventilen till
position
. När ingen ånga kommer ut längre, kan Du
öppna kärlet. Locket kan lyftas
OBS: Öppna aldrig locket med våld, och modifiera inte
säkerhetssystemen. Det är endast när kärlet är trycklöst
som det kan öppnas.

Rengöring och skötsel
Rengör tryckkokaren efter varje användning med varmt
vatten och flytande diskmedel. Använd inga repande,
skurande, lut- och klorhaltiga rengöringsmedel. Kärlet kan
– UTAN LOCK – diskas i diskmaskin. Locket skall alltid
diskas för hand.

Öppna kokaren
När det inte kommer ut någon mer ånga, kan Du öppna
kokaren. Locket kan tas av.
OBS: Öppna aldrig locket med våld.
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Rengöring och skötsel

Frågor och svar
Rengöring och utbyte av tätningsringen:
Torka av tätningsringen och skölj den under rinnande varmt
vatten. Torka den.
Tryckkokarpackningar är utsatta för slitage och bör bytas
ut regelbundet.
Vid normal användning bör packningsringen bytas ut varje
eller vartannat år, beroende på hur ofta kokaren är i bruk.
Packningen måste bytas ut senast när den har blivit hård
eller mörk.
Säkerhetsventilen
Behöver bara sköljas igenom och spolas ur under rinnande
vatten, i samband med diskningen av locket. Kontrollera att
den fungerar med hjälp av ett spetsigt föremål.

Rengöring av tryckregleringsventilen:
Avlägsna ventilkåpan: tryck och vrid ventilen helt åt höger
till position:
Ventilen kan enkelt dras ut uppåt ur sin spärr med en aning
kraft. Rengör den under rinnande vatten och sätt tillbaka
den.
Kontrollera att spåren på ventilen hamnar i de härför
avsedda fästena.
Förvara den rengjorda och torra tryckkokaren på en ren,
torr och skyddad plats. Sätt inte på locket och tillslut det
inte, utan lägg det t.ex. upp och ned på kärlet

Diska inte tryckkokarens lock i
diskmaskin!

Om koktiden är mycket lång:
• Energitillförseln är för låg
• Ställ värmekällan på högsta steget
Om den röda säkerhetsventilen inte har åkt upp och ingen ånga kommer ut ur ventilen
under tillagningen:
• Detta är normalt under de första minuterna (tryckgenerering)
• Annars måste Du kontrollera om:
		
• Värmekällan är kraftig nog - om inte, öka värmen
		
• Vätskemängden i kärlet är tillräcklig
		
• Tryckregleringsventilen inte står på „
“
		
• Kärlet är väl tillslutet
		
• Tätningsringen eller kärlets kant är skadad
Om säkerhetsventilen har åkt upp och ingen ånga kommer ut ur tryckregleringsventilen
under tillagningen:
• Håll tryckkokaren under kallt vatten för avångning
• Öppna kärlet
• Rengör tryckreglerings- och säkerhetsventilen
Om ånga pyser ut runt locket, måste Du kontrollera:
• Om locket är stängt
• Om tätningsringen är rätt ditsatt
• Skicket för tätningsringen (byt ut den om så krävs)
• Att locket, säkerhetsventilen och kontrollventilen är rena
• Att kokkärlets kant är oskadad
Om locket inte går att öppna:
• Kontrollera att säkerhetsventilen har sjunkit helt, om inte: ånga av
• Om så krävs: kyl kärlet under kallt vatten
Om livsmedlet är inte färdiglagat, eller om det är bränt, måste Du kontrollera följande:
• Tillagningstiden (för kort eller för lång)
• Värmekällans effekt
• Rätt inställning av tryckregleringsventilen
• Vätskemängden
Om livsmedlet är fastbränt i kokaren:
• Låt kokaren ligga i blöt ett tag innan Du diskar den
• Använd inga lut- och klorhaltiga rengöringsmedel
Om något av säkerhetssystemen löser ut:
• Stäng av värmekällan
• Låt tryckkokaren svalna
• Öppna
• Kontrollera och rengör tryckregleringsventilen, säkerhetsventilen och 		
tätningsringen
Om handtagen på kokaren har lossnat:
• Skruva åt med skruvmejsel
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Tillagningstips

Recommandations de cuisson
För varje maträtt måste Du kontrollera att rätt mängd vätska
tillsätts - kärlet får aldrig koka torrt. Se också till att kärlet
aldrig fylls till mer än 2/3.
Läs igenom hänvisningarna i denna bruksanvisning.
De varierande tillagningstiderna beror på livsmedlets
kvalitet och kvantitet, därför är nedanstående tider endast
riktvärden.
När Du har använt tryckkokaren ett tag, kommer Du att få
en exakt känsla för hur länge maten behöver tillagas.
Djupfrysta livsmedel behöver inte tinas upp i förväg. Det
räcker med en något längre tillagningstid.

SOPPOR

Bönsoppa
Ärtsoppa (ej blötlagda)
Grönsakssoppa
Mannagrynssoppa
Goulasch
Potatissoppa
Köttbensbuljong
Minestrone
Rissoppa
Oxbuljong
Kokhöns
Tomatsoppa med ris

TILLAGNINGSTID

20 min
20–25 min
4–8 min
3–5 min
10–15 min
5–6 min
20–25 min
8–10 min
6–8 min
35–40 min
25–35 min
6–8 min

SNABBNIVÅ

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Soppor och grytor med stekt kött:
Om ingrediensernas tillagningstid inte varierar alltför mycket
(t.ex. kött och grönsaker), bryner man först köttet och
tillsätter grönsakerna med spadet. Vid mycket varierande
tillagningstider avbryter man tillagningen av köttet och
tillsätter grönsakerna de sista minuterna. Då blir köttet och
grönsakerna klara samtidigt.
När det gäller soppor och grytor måste Du tänka på
att skummande livsmedel får koka upp i öppet kärl, och
skummas av innan kärlet stängs. Till sist låter man ångan
försvinna långsamt, eller kärlet svalna långsamt.

GRYTOR

Kålrätter
Linser (blötlagda)
Pichelsteiner
Köttgryta med grönsaker
GRÖNSAKER

TILLAGNINGSTID

15 min
13–15 min
20 min
8–10 min
TILLAGNINGSTID

Blomkål
Ärtor, gröna
Morötter
Paprika, fylld
Svamp
Rödbetor
Kålsorter
Spenat

3–7 min
3–5 min
3–7 min
6–8 min
6–8 min
15–25 min
5–15 min
3–4 min

Bönor
Potatis
Skalpotatis
Rotselleri
Grönsaker:

6–10 min
6–8 min
6–12 min
12–15 min

SNABBNIVÅ

2
2
2
2
SKONNIVÅ

1
1
1
1
1
1
1
1
SNABBNIVÅ

2
2
2
2

Ju mer finfördelade grönsakerna är, desto kortare tillagningstid.
Vill Du ha grönsakerna „knapriga“ blir tillagningstiden ännu kortare. Ju större mängd, desto
längre tillagningstid
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Förslag: Välj hellre en för kort tillagningstid än en för lång - det går alltid att åtgärda.
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Tillagningsanvisningar
KÖTT

Fläsklägg
Gulasch
Köttfärs
Höns
Kalvkött, strimlat
Kalvstek
Kalvfrikassé
Kalkonklubba
Nötstek
Revbensspjäll
Rullader
Marinerad nötstek
Fläskstek
Grillad fläsklägg
Rådjursklubba, stekt

EU-konformitetsförklaring
TILLAGNINGSTID

30-40 min
15-20 min
5-10 min
20-25 min
6 min
15-20 min
5 min
25-35 min
40-50 min
10-12 min
15-20 min
30-35 min
25-30 min
25-35 min
25-30 min

SNABBNIVÅ

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Kött:
Bryning görs i kärlet utan lock. Den vätska som behövs tillsätts som spad. Dela på större bitar,
stek dem var för sig och lägg dem över varandra vid färdiglagningen
FISK

Ångkokt fisk med potatis
Fisk i vitvinssås med potatis
Kolja

TILLAGNINGSTID

6-8 min
6-8 min
4-6 min

SKONNIVÅ

1
1
1

Wuppertal, 10 sept. 2012

FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE
för tryckkokare
EU-typprovning, modul B
(utkastkontroll)

Vi förklarar härmed att nedan nämnda tryckkokare vad gäller dess utformning och
tillverkning samt i de av oss marknadsförda utförandena uppfyller tillämpliga säkerhetsoch hälsokrav i EU-direktiven.
Vid ändringar av produkten, vilka inte har avstämts med oss, förlorar denna försäkran sin
giltighet.

Produkttyp:

Tryckkokare „GRANAT“

Tillämpliga EU-direktiv:

RL 97/23 EG

Fisk (färsk):

Tillämpad standard:

EN 12778 / 09.05

Tillaga med motsvarande andel vätska, beroende på mängden. Eftersom fiskspad är mycket
klibbigt, skall locket tas av direkt efter det att den röda säkerhetsventilen har gått ned helt.

			

ZEK 01.2-08/12.08

Djupfryst:
De vanligtvis långa upptiningstiderna krymper till minuter, dock beroende på livsmedlets typ och
storlek. Upptining i tryckkokare skonar vitaminerna, mineralerna och smakämnena i maten.

B/R/K Vertriebs-GmbH

_______________________
Peter Rommerskirchen, VD
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GRANAT
Återvinningsinformation avseende förpackning och produkt:
„Förpackningen består av återvinningsbart
material. Källsortera och placera det på
härför avsedd återvinningsstation. Kontakta
ansvarig återvinningscentral för information om
hanteringen av en uttjänt produkt.“

Vid beställning av delar, vänligen ange:
MODELL: Granat B/R/K 10/2012
VIKTIGT!
Vid utbyte av reservdelar får endast ORIGINALreservdelar
användas vilka är avsedda för denna tryckkokare.
I händelse av reparation - kontakta kundservice.
Reparationer får utföras endast av auktoriserade personer.
Leveransomfattning:
• 6,0 liters kokkärl „Granat“ med trycklock
• Ånginsatsen
GARANTIVILLKOR
Garantitiden uppgår till 2 år och börjar på inköpsdatumet. Spara
kassakvittot som köpbevis.
Under garantitiden kan defekta produkter skickas portofritt till nedanstående
serviceadress. Du erhåller då kostnadsfritt en ny eller reparerad produkt.
När garantitiden har löpt ut, har Du möjlighet att skicka in den defekta
produkten för reparation till nedanstående adress. Reparationer efter
garantitidens utgång debiteras.

Kundtjänst

Dina lagstadgade rättigheter begränsas inte av denna garanti.

Kostnadsfri
Service-hotline
00800 275 00000
www.schnellkochtopf24.de

IAN 85176
B / R / K Vertriebs-GmbH
Westring 340
42329 Wuppertal / Tyskland
Fax:
+49 (0)202 283 77-91
E-post:

info@brk-germany.com

10/2012/SE

Serviceadress

