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ESITTELY

PAINEKEITIN
HAUDUTUSTOIMINNOLLA
Anna Crock-Pot® haudutuspadan auttaa sinua ruoanlaitossa, myös silloin kun olet
ajanpuutteessa. Crock-Pot® Express valmistaa ruokaa 70% nopeammin tavanomaiseen
ruoanlaittoon verrattuna, joten voit käyttää vähemmän aika keittiössä ja viettää enemmän aikaa perheen parissa.
NOPEASTI TAI HITAASTI
Kun sinulla on kiire, valitse säätö 8, jolloin saat aikaan saman herkullisen maun alle
tunnissa. Jos et ole valmis syömään heti, voit valita asetuksen SLOW COOK - käynnistä
vain keittoaika ja palaa takaisin myöhemmin, jolloin sinua odottaa herkullinen, lämmin
ruoka, joka on valmis nautittavaksi.
INSPIROIVIA ATERIOITA
Tässä reseptivihkossa käymme läpi joitakin monista maukkaista aterioista, joita on helppo valmistaa Crock-Pot® Express keittimessäsi. Toivomme, että sinä ja läheisesi nautitte
näistä resepteistä parhaanne mukaan!
KÄYTÄNNÖLLINEN JA YKSINKERTAINEN
Valitse mitä haluat ruokalistasta - riippumatta siitä pitääkö ruoka keittää kauan (hauduttaa), höyryttää (Steam), paistaa (Sauté) tai painekeittää - voit käyttää Crock-Pot
Express painekeitintä.
Keittoastian nonstick-pinnoite estää ruokaa palamasta pohjaan ja konepesun kestävä
astia on helppo puhdistaa.
TURVALLINEN JA LUOTETTAVA
Crock-Pot® on ollut yli 40 vuotta turvallisen ruoanlaiton tuotemerkki. Pyrimme tarjoamaan sinulle innovatiivisimpia ja luotettavimpia tuotteita helpottaaksemme elämääsi.
Olemme vakuuttuneita siitä, että Crock-Pot® Express tulee olemaan täydellinen varuste
keittiöösi. Kaikki Crock-Pot perheen tuotteet ovat täysin turvallisia jättää yksin sillä aikaan, kun käytät aikaasi muuhun.

O lkaa hyvät!
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PIKAOPAS

CROCK-POT EXPRESS PAINEKEITTIMEN KÄYTTÖ
1. Laita ruoka keittoastiaan ja lukitse kansi.

Paineventtiili

Lukittu/Lukitsematon kansi

2. Paina toimintoa, jota haluat käyttää
3. Säädä lämpötila ja paine, jos haluat.
4. Aseta aika ajansäätöpainikkeilla.

Kansi

5. Aseta paineventtiili oikeaan asentoon, katso taulukko.
6. Paina start
7. Kun ruoka on kiehunut valmiiksi, odota vähintään 15 minuuttia ennen kuin yrität avata kantta.

Höyryritilä

8. Avaa paineventtiili työkalulla.

Keittoastia

Ajansäätöpainikkeet
Lämpöyksikkö

Muovilusikka

ASENNUS
Sijoita keittoastia lämmitysyksikköön. Pane kansi päälle ja
kierrä lukittuun asentoon.
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Painekeitto

Kansi

Paineventtiili

MEAT/STEW

Kyllä

Päällä

Suljettu

BEANS/CHILI

Kyllä

Päällä

Suljettu

RICE/RISOTTO

Kyllä

Päällä

Suljettu

YOUGURT

Ei

Päällä (osan)

Avoin

POULTRY

Kyllä

Päällä

Suljettu

DESSERT

Kyllä

Päällä

Suljettu

SOUP

Kyllä

Päällä

Suljettu

MANUAL

Kyllä

Päällä

Suljettu

SLOW COOK

Ei

Päällä

Avoin

BROWN/SAUTÉ

Ei

Pois päältä

STEAM

Kyllä

Päällä

Suljettu

VIIVEAJASTIN - Jos haluat Crock-Pot Express painekeittimen käynnistyvän myöhemmin, voit
käyttää ”DELAY TIMER” -viivetoimintoa. Sillä voit asettaa ajan, jonka keitin odottaa ennen käynnistystä. Sitä ei voida käyttää BROWN/SAUTÉ, KEEP WARM ja YOUGURT toimintoihin.

Avoin
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Toiminta

Suljettu
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Vihjeet
13. Älä käytä paksua kastiketta ainoana ruoanlaittonesteenä, vaan ohenna se ensin. (Saattaa tuntua
hyvältä idealta käyttää BBQ -kastiketta porsaanlihaan, mutta se saattaa palaa pohjaan!) Crock-Pot
Express lämpenee nollasta sataan NOPEASTI! Paksu, ohentamaton kastike palaa pohjaan ennen
kuin lihan liemi on ehtinyt ohentaa sitä.
14. Älä keitä tarpeettoman pitkään - Muutaman minuutin liian pitkä keittoaika saattaa esimerkiksi
tehdä pavuistasi sosetta. Keitä mieluummin muutamaa minuuttia vähemmän, niin tuloksesta tulee
parempi.
15. Vähärasvainen liha, kuten porsaanfilee kuivuu, kun se keitetään painekeittimessä. Kaikki rasvaa
sisältävät lihat sopivat paremmin.
16. Sovita paine. Vaikka korkea paine on vakioasetuksena, voit käyttää matalaa painetta aremmille
aineksille, kuten kananmunille, broilerin rinnalle ja äyriäisille. Tämä vie hieman enemmän aikaa,
mutta liiallisen keittämisen riski pienenee.

VIHJEITÄ ALOITTELIJALLE
1. Keitintä käynnistettäessä päällä oleva PAINEVENTTIILI pitää olla SULJETTU. Se
merkitsee, että keitin on täysin suljettu eikä höyry pääse ulos. Tämän ansiosta
painetta voidaan nostaa. Pane merkille, että venttiili on hieman löysästi kiinni.
2. Varmista ennen kannen sulkemista, että kannen sisäpuolella oleva valkoinen
silikonirengas on paikallaan. Tarkista sitten, että kansi on suljettu kunnolla.

SOVITA RESEPTI PAINEKEITTIMELLE

3. Valitse mitä toimintoa haluat käyttää ja paina sitä painiketta.

HAUDUTUSRESEPTI PAINEKEITTIMELLE

4. Sana ”HEAT” näkyy näytössä ja se tarkoittaa, että astian lämpiäminen on
käynnissä ja paine kasvaa.

1. Aika. Jos kyseessä on liharuoka, joka valmistuu 8 tunnissa matalassa
tai 4 tunnissa korkeassa lämpötilassa haudutuspadassa, voimme
lähes taata, että se voidaan valmistaa yhtä hyvin 25–30 minuutissa
painekeittimessä.

5. Ole kärsivällinen, se voi viedä 10 - 20 minuuttia.
6. Sen jälkeen näet kuinka monta minuuttia ruokasi valmistus kestää ja aikalaskuri
alkaa laskea kohti nollaa.
7. Laskurin päästyä nollaan (0) voit antaa kannen päästää paineen ulos
luonnollisella tavalla. Tänä aikana näytössä oleva laskuri näyttää kuinka monta
minuuttia ”Keep Warm” -lämpimänpitotoiminto on ollut päällä astiassa.
8. Jos haluat päästää paineen nopeasti ulos, kierrä paineventtiili “AUKI” -asentoon.
Käytä tähän työkalua. Kuuma höyry purkautuu ulos venttiilistä. Kun höyryn tulo
päättyy, kansi on turvallista avata.

3. Entä jos sinulla on kiire? Jos laitettavana on pakastettu broileri ja keitin on puolillaan tai sen alle,
voit valmistaa sen 15-minuutin Poultry -asetuksella ja nopealla höyryn päästöllä. (Kokonaisvalmistusaika on 35 minuuttia.)
MUUNNA TAVALLISET RESEPTIT PAINEKEITTIMELLE

9. Painike ”DELAY TIMER” on käynnistyksen viivetoiminto ja sitä käytetään ruoan
valmistuksen käynnistämiseen myöhemmin.

4. Vähennä neste resepteistä puoleen. Keittolevy ja tavalliset uunireseptit käyttävät enemmän nestettä, koska suuri osa nesteestä höyrystyy valmistuksen aikana. Näin ei tapahdu painekeittimessä.

10. Jos liha on pakastettua, käytä samaa reseptissäsi ilmoitettua valmistusaikaa
ja nestemäärää. Erona on se, että Crock-Pot Express® -keittimen paineen
nostamiseen tarvittava aika pitenee.

5. Lyhennä aikaa. Voit lyhentää valmistusajan kolmasosaan (1/3) alkuperäisreseptin valmistusajasta.
Aloita ajan laskeminen siitä, kun painekeitin on saavuttanut täyden paineen ja lopeta, kun paine on
laskenut ja kansi avattu.

11. Jos avaat padan ennen kuin ruoka on valmista, voit käynnistää helposti prosessin
uudelleen seuraavalla tavalla: Sulje kansi ja venttiili. Paine nousee entiselleen noin
5 minuutin kuluessa. Paine nousee nopeasti, koska ruoka ja keittopata ovat jo
lämpimiä.

6. Jos resepti sisältää meijerituotteita, ne voidaan lisätä lopussa, kun keittäminen painekeittimessä
on valmis.

12. 11. Halutessasi vähentää lientä, avaa kansi ja käytä sauté -toimintoa, jolla keität
pois osan nesteestä ja saat aikaiseksi kastikkeen.
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2. Tarkista nestepinta. Painekeitin tarvitsee vähintään 2 dl nestettä oikean paineen syntymiseen.
Lihasta tulee lihalientä valmistettaessa, mutta pohjalle tulee silti lisätä 2 dl nestettä.

FINSK

7. Vältä seuraavia. Vältä seuraavia reseptissä olevia elintarvikkeita: karpalot, omenasose, viljatuotteet
mukaan luettuna kauraryynit, ositetut herneet, pasta ja raparperi. Nämä elintarvikkeet voivat vaahdota painekeittämisen aikana, mikä saattaa tukkia venttiilin ja aiheuttaa vahinkoa. Valmista nämä
elintarvikkeet erikseen ja lisää ne painekeittämisen jälkeen.
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RESEPTI

NÄIN CROCK-POT EXPRESS TOIMII

Reseptit

11

SIPULIKEITTO SOUP. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10
RISOTTO RICE/RISOTTO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
10

PAKETOITU KALA STEAM. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
LAMMASKAALIPATA MEAT/STEW . . . . . . . . . . . . . . . 13
TULINEN PAAHTOKYLKI MEAT/STEW, SAUTÉ. . . . 14
NYHTÖPOSSU SAUTÉ, MEAT/STEW . . . . . . . . . . . . . 15

13

14

16

17

20

21

Laittaa hyvää kotiruokaa, joka on valmista silloin kun haluat. Ruoka valmistuu jopa 70% nopeammin kuin tavanomaisesti liedellä valmistettuna.
Nykyinen kiireinen yhteiskunta tarvitsee keittimen, joka pysyy mukana vauhdissasi. Anna
Crock-Potin uuden Crock-Pot Express Multicooker -keittimen huolehtia ruoanlaitosta.
Painekeittotoiminto voi säästää jopa 70% valmistusajasta verrattuna ruoanlaittoon liedellä. Esimerkiksi liha, joka tavallisesti vaatii ainakin tunnin
valmistusajan, valmistuu jo 20 minuutissa. Nopea
ruoanlaitto säästää myös jopa noin 50% energiaa.
Uudella Express Multicooker -keittimellä on
useita etuja
”Express” -keittimen tekniikka perustuu painekeittämiseen. Etuna on parempi makujen säilyvyys kannen ollessa tiiviisti suljettuna koko
keittämisen ajan. Toki keittiöön tulee makoisat
tuoksut keittäessäsi ruokaa tavanomaisesti liedellä, mutta suuri osa mauista ja ravinteista häipyy
höyryn mukana kattilasta. Painekeitin valmistaa
ruoan nopeasti ylipaineessa ja korkeammassa
lämpötilassa. Painekeitin on suljettu ja ilmatiivis,
8
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jonka ansiosta neste ei kiehu pois höyrynä. Paine
sen sijaan nousee ja siten nesteen kiehumispiste
on 115°C astetta 100°C sijasta. Riippumatta siitä
käytätkö haudutustoimintoa tai painekeittämistä, tarvitaan jonkinlaista nestettä näiden ollessa
toiminnassa. Valmista mitä haluat, miten haluat.
Valitse toiminto sen mukaan, milloin haluat ruoan
olevan valmista.
Painekeittäminen vaatii vähän energiaa.
Ympäristöä ja sähkön säästämistä ajatellen painekeitin on oivallinen valinta. Keittimestä pääsee
ulos vähän lämpöä, mikä säästää energiaa.
Reseptivihko
Jotta pääset helpommin alkuun, saat tämän reseptivihon, jossa on yksinkertaisia ja helppokäyttöisiä reseptejä. Saat selkeät vaihe-vaiheelta-ohjeet ruokiin, joiden valmistus sopii erinomaisesti
Crock-Pot Express -keittimeen.

THAIPATA POULTRY, SAUTÉ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
KOKONAINEN BROILERI POULTRY, SAUTÉ . . . . . . 17
CHILI CON CARNE BEAN/CHILI. . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
VIHANNESPATA BEAN/CHILI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
RATATOUILLE STEAM. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
RIISIPUURO RICE/RISOTTO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
SUKLAAFONDANT DESSERT. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  22
JOGURTTI YOUGURT. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  23

23
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KEITTO

4 annosta
Ruskistusaika: 20 min
Painekeittoaika: 10 min

Ranskalainen sipulikeitto

3-4 annosta
Ruskistusaika: 10 min
Painekeittoaika: 8-10 min

•

4 suurta keltaista sipulia
tasapaksuina viipaleina

Keitto saa pähkinänruskean värinsä etukäteen ruskistetuista sipuleista. Se on hyvinkin ylimääräisen ajan arvoinen.

•

1 l vettä

•

50 g voita

•

2 sieniliemikuutiota

•

1 litra vihanneslientä

1. Avaa Crockpot® Express -keittimesi kansi ja valitse
BROWN/SAUTÉ -toiminto.

•

2 rkl voita

•

2 dl valkoviiniä

2. Aseta ajaksi 20 minuuttia. Anna keittimen lämmetä.

•

2 rkl oliiviöljyä

•

1 hyppysellinen tuoreita
salvianlehtiä

3. Käristä sipuli voissa ja sekoita kunnes se on pehmeää ja se
on saanut ruskean värinsä.

•

1 keltainen sipuli

•

2 valkosipulinkynttä

•

2 laakerinlehteä

3 ½ dl Arborio-riisiä

•

Suolaa ja pippuria

4. Lisää muut ainekset, sekoita ja peitä kannella. Lukitse ja
valmista SOUP -toiminnolla 10 minuuttia.

•
•

1 fenkolinpää

•

1½ dl valkoviiniä tai
ruoanlaittoviiniä

•

150 g sekalaisia
metsäsieniä

•

1 dl raastettua
parmesaanijuustoa

•

Suolaa ja mustapippuria

•

Oreganoa

5. Anna laitteen päästää luonnollisesti ulos painetta 15 minuuttia valmistuksen jälkeen. Päästä varovasti ulos mahdollinen jäljellä oleva paine ennen avaamista.
6. Kaada keitto uuninkestäviin kulhoihin, pane päälle viipale
ranskanleipää ja juustoa ja grillaa uunissa kunnes juusto saa
väriä.
7. Koristele timjamilla ja tarjoile välittömästi.
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RISOTTO

FINSK

Risotto sienillä
1.

Silppua sipuli, valkosipuli ja fenkoli hienoksi sekä huuhtele
ja silppua sienet. Käytä ruskistustoimintoa ja ruskista sipuli
ja valkosipuli voissa muutaman minuutin ajan. Lisää fenkoli yhdessä sienten kanssa.

2.

Lisää riisi, oliiviöljy, viini sekä liemi ja vesi ja sekoita. Suolaa
ja pippuroi.

3.

Valitse Express-keittimestä risotto -toiminto ja aseta ajaksi
8-10 minuuttia.

4.

Sekoita huolellisesti ja lisää parmesaanijuusto (säästä
hieman ripoteltavaksi tarjoilun yhteydessä) Sekoita huolellisesti, kunnes kaikki neste on imeytynyt riisiin ja mausta
edelleen suolalla ja pippurilla sekä oreganolla.

5.

Tarjoile risotto mielellään kiehautetun parsan ja parmesaanilastujen kera.

Vihje: Kokeile vaihtaa sipuli salottisipuliin. Kanaliemi saattaa
olla vaihtoehto sieniliemelle. Halvempi vaihtoehto Arborio-riisille on Avorio-riisi, joka toimii myös hyvin risotossa.

F I N SK
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FISK

2 pakettia
Painekeittoaika: 6 min

•

2 nahatonta fileetä
turskaa tai muuta kalaa

•

2 pientä perunaa ohuina
viipaleina

Paketoitu turska

LIHA

4 annosta
Ruskistusaika: 5 min
Painekeittoaika: 20 min

Lammaskaalipata

1. Mittaa pala leivinpaperia höyryritilän päälle 3 cm
ylimääräisin reunuksin. Sijoita paperi ritilälle ja laskosta
reunat siten, että siitä tulee paketti.

•

1 kg lampaan tai karitsan
lapaa tai rintaa

1. Avaa Crockpot® Express keittimesi kansi ja valitse BROWN/
SAUTÉ -toiminto. Anna keittimen lämmetä.

•

1 kg valkokaali

2. Valuta oliiviöljyä paketin pohjalle. Lisää yksinkertainen
kerros perunanviipaleita öljyn päälle. Valuta päälle
oliiviöljyä ja mausta. Lisää kala ja ohut kerros fenkolia.
Päätä valuttamalla päälle oliiviöljyä ja mausta. Sirottele
päälle tuoretta persiljaa ja sitruunanviipale.

2. Leikkaa valkokaali, sipuli ja liha palasiksi.

•

1 keltainen sipuli,
viipaloitu

3. Lisää öljy ja sipuli, valkokaali ja ruskista kevyesti. Lisää sitten liha ja sekoita se kaalin kanssa.

•

rypsiöljyä

4. Ripottele suolaa, murskattua valkopippuria

•

Suolaa

5. Kaada päälle vettä.

•

20 kokonaista
valkopippuria

•

3 laakerinlehteä

6. Sulje kansi, lukitse se ja aseta MEAT/STEW -toiminto 40
minuuttiin.

•

6 dl vettä

•

1 liemikuutio

•

perunoita

•

tuoretta persiljaa

•

rypsiöljyä

•

puolukkahillo

•

1 pieni fenkoli ohuina
viipaleina

•

Extra-neitsytoliiviöljyä

•

Suolaa ja pippuria

•

Hyppysellinen tuoretta
persiljaa

•

2 sitruunan viipaletta

•

leivinpaperia

6. Kaada 300 ml vettä Crockpot® Express -padan pohjalle.

•

foliota

7. Sijoita höyryritilä kulhoon ja laita sitten paketit sen päälle.
Jätä hieman tilaa pakettien väliin.

3. Laskosta reunat ja tee paketti.
4. Kääri paketti folioon.
5. Tee samalla tavalla toinen paketti.

8. Sulje kansi, lukitse se ja valitse STEAM -toiminto.
9. Aseta ajaksi 6 minuuttia.
10. Kun keitin on valmis, päästä paine ulos suositeltujen
ohjeiden mukaisesti. Anna levätä 10 minuuttia ennen kuin
avaat kannen.

7. Anna laitteen päästää luonnollisesti ulos painetta 15 minuuttia valmistamisen jälkeen. Päästä varovasti ulos mahdollinen jäljellä oleva paine ennen avaamista.
8. Tarjoile keitettyjen perunoiden kanssa, puolukkahillo ja
ripottele tuoretta persiljaa päälle.

11. Sijoita paketit lämmitetyille lautasille, poista folio ja tarjoile
paketteina.
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LIHA

4 annosta
Ruskistusaika: 15min
Painekeittoaika: 15 min

•

1,5 kg paahtokylkeä

•

2 rkl vegetabiilista öljyä

1. Avaa Crockpot® Express -keittimesi kansi ja valitse
BROWN/SAUTÉ -toiminto.

•

3 rkl soijaa

2. Aseta ajaksi 15 minuuttia. Anna keittimen lämmetä.

•

2 rkl sweet chili
-kastiketta

•

1 rkl tummaa
fariinisokeria

3. Lisää keittimeen 1 rkl vegetabiilista öljyä ja ruskista paahtokylki. Lisää öljyä jos paahtokylki tarvitsee ruskistaa useammassa erässä.

•

2 valkosipulinkynttä,
hienoksi silputtuna

5. Paahtokyljen saatua hienon värin, kuivaa sisemmästä kulhosta talouspaperilla ylimääräinen öljy pois.

•

1 punainen chili, hienoksi
silputtuna

6. Lisää paahtokylkeen kastike kanssa ja sekoita kunnolla.

•

14

Tulinen paahtokylki

1 sormenkokoinen pala
inkivääriä, hienoksi
silputtuna

4. Sekoita muut ainekset pienessä kulhossa.

7. Sulje kansi ja lukitse se. Valitse MEAT/STEW -toiminto ja
aseta ajaksi 15 minuuttia.
8. Anna laitteen päästää luonnollisesti ulos painetta 10 minuuttia valmistamisen jälkeen. Päästä varovasti ulos mahdollinen jäljellä oleva paine ennen avaamista.

•

3 rkl tomaattiketsuppia

•

2 rkl Worcestershire
-kastiketta

•

2 rkl hunajaa

9. Ota paahtokylki ulos varovasti ja laita lämpimään tarjoilukulhoon. Valitse BROWN/SAUTÉ -toiminto ja haihduta
kastiketta hieman, jotta se paksuuntuu.

•

1 kimppu käenrieskaa,
suikaloituna

10. Tarjoile paahdettujen seesaminsiementen, silputun käenrieskan ja korianterin kera.
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LIHA

4 annosta
Ruskistusaika: 5 min
Painekeittoaika: 75 min

•

1,5-2 kg sianlapaa,
kevyesti puhdistettuna
ja keskeltä ositettuna
(tasaisempi kypsyminen)

•

1 rkl vegetabiilista öljyä

•

1 pussi Jamaican Jerk
-mausteita (Santa Maria)

•

1-2 pulloa valinnaista
BBQ-kastiketta (340 g
kappale)

•

2,5 dl vettä tai olutta

Nyhtöpossu
1. Avaa Crockpot® Express -keittimesi kansi ja valitse
BROWN/SAUTÉ -toiminto.
2. Anna keittimen lämmetä.
3. Kaada öljyä, lisää liha, sirottele mausteet ja ruskista
(tarvitsee ehkä tehdä useammassa erässä).
4. Lisää kastike ja vesi ja sekoita.
5. Sulje kansi ja lukitse se. Valitse MEAT/STEW -toiminto ja
aseta ajaksi 1 tunti ja 15 minuuttia.
6. Anna laitteen päästää luonnollisesti ulos painetta 15
minuuttia valmistamisen jälkeen. Päästä varovasti ulos
mahdollinen jäljellä oleva paine ennen avaamista.
7. Laita liha sopivaan kulhoon ja poista rasvaiset palat. (Jos
haluat mureamman lihan voit laitaa lihan pellille ja antaa
sen olla uunissa 10 minuuttia 200 °C lämmössä.)
8. Nyhdä liha irti 2 haarukalla.
9. Kaada sitten BBQ-kastike lihan päälle.
10. Tarjoile pastan, perunoiden tai pita-leivän tai tacoleivän ja
coleslawn ja jalapeñosin kanssa.

F I N SK
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BROILERI

4 annosta
Ruskistusaika: 5 min
Painekeittoaika: 15 min

•

600 g kanankoipifileetä,
ilman nahkaa,
suikaloituna

•

3 salottisipulia,
kuorittuina

•

16

2 valkosipulinkynttä,
kuorittuina ja
murskattuina

•

1 vihreä chili

•

1 sormenkokoinen pala
inkivääriä, kuorittuna

•

1 limetti, kuori ja mehu

•

1 sitruunaruohoa, ilman
puumaista osaa

Thaipata, vihreä curry

BROILERI

4 annosta
Ruskistusaika: 6 min
Painekeittoaika: 30 min

Kokonainen broileri

•

1 kokonainen broileri,
1,3–1,6 kg

1. Avaa Crockpot® Express -keittimesi kansi ja valitse BROWN/
SAUTÉ -toiminto.

•

1 tl paprikapulveria

2. Aseta ajaksi 6 minuuttia. Anna keittimen lämmetä.

•

1 tl kuivattu timjamia

3. Laita paprika, timjami ja mausteet pieneen kulhoon ja sekoita.

•

Suolaa ja pippuria

4. Hiero sekoitus kananpojan ulkopinnalle.

2. Avaa kansi ja valitse BROWN/SAUTÉ -toiminto.

•

1 rkl vegetabiilista öljyä

3. Aseta ajaksi 5 minuuttia. Anna keittimen lämmetä.

•

4 valkosipulinkynttä,
kuorittuna ja murskattuna

5. Kaada öljyä keittoastiaan ja sijoita kananpoika rinta alaspäin
ja ruskista se.

Tarvitset monitoimikoneen currypastaa varten. Voit myös ostaa
valmista currypastaa myymälöistä.

1. Laita salottisipuli, valkosipuli, chili, inkivääri, limetinkuoret
ja mehu, sitruunaruoho ja lähes kaikki thaibasilika
monitoimikoneeseen. Sekoita pastaksi.

4. Lisää öljy, sekoita pasta ja paista 2–3 minuuttia, kunnes se
alkaa tuoksua hyvältä.
5. Lisää broileri, sekoita ja paista vielä 2–3 minuuttia.
6. Lisää kookosmaito, limetinlehdet ja sokeri ja sekoita
kunnolla.
7. Lukitse kansi ja valmista POULTRY -toiminnolla 15
minuuttia.

•

2 rkl sitruunamehua

•

250 ml lämmintä kanalientä

•

1 suuri oksa tuoretta
timjamia

6. Käännä kananpoika puolen ajan kuluttua ja ruskista toinen
puoli.
7. Lisää valkosipuli, sitruunamehu ja kanaliemi.
8. Lukitse kansi ja valmista kananpoikaa POULTRY -toiminnolla
30 minuuttia.
9. Anna laitteen päästää luonnollisesti ulos painetta 15 minuuttia valmistamisen jälkeen. Päästä varovasti ulos mahdollinen
jäljellä oleva paine ennen avaamista.

•

1 pieni kimppu
thaibasilikaa

•

1 rkl kookosöljyä tai
vegetabiilista öljyä

8. Anna laitteen päästää luonnollisesti ulos painetta 10
minuuttia valmistamisen jälkeen. Päästä varovasti ulos
mahdollinen jäljellä oleva paine ennen avaamista.

•

400 g kookosmaitoa,
kevyttä

9. Mausta kalakastikkeella maun mukaan ja suurusta
maizenalla ja vedellä tarpeen vaatiessa.

11. Siivilöi pois valkosipuli ja timjami ja käytä liemi kastikkeeksi.

•

3 Kaffir limetinlehteä

•

1 tl fariinisokeria

10. Tarjoile höyrytetyn riisin kera ja koristele lopulla
thaibasilikalla.

13. Suurusta tai käytä maizenaa sekoitettuna veteen (tai murustele sekaan ”gravy granules”) ja anna kastikkeen paksuuntua.

•

Kalakastiketta

FINSK

10. Nosta kananpoika varovasti padasta ja laita se lämpimälle
lautaselle. Peitä foliolla, jotta se pysyy lämpimänä.
12. Valitse BROWN/SAUTÉ -toiminto ja anna liemen kiehua.

14. Tarjoile broilerin kera perunoita ja vihanneksia.
F I N SK
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LIHA

4 annosta
Ruskistusaika: 5 min
Painekeittoaika: 10 min

18

VEGETAARINEN

Chili con carne

•

900 g sekajauhelihaa tai
naudanjauhelihaa

1. Avaa kansi ja valitse BROWN/SAUTÉ -toiminto. Aseta
ajaksi 8 minuuttia ja anna keittimen lämmetä.

•

1 tl kuminaa

•

1 suuri sipuli, hienoksi
silputtuna

•

N. 1 dl kiehuvaa vettä

2. Kaada öljy keittoastiaan, lisää sipuli, valkosipuli ja mausteet,
ruskista 3–4 minuuttia. Sekoita tasaisin väliajoin, kunnes
sipuli on pehmeää. Lisää sitten jauheliha ja ruskista sitä
vähän.

•

2 valkosipulinkynttä,
silputtuina

•

suolaa ja vastajauhettua
pippuria

•

400 g tomaattikeittoa
purkissa

•

Maizena suurustetta –
vapaavalintainen

•

2 rkl paprikapulveria

•
•

4 annosta
Ruskistusaika: 5 min
Painekeittoaika: 10 min

•

1 rkl vegetabiilista öljyä

•

1 keskikokoinen punasipuli,
silputtuna

•

2 valkosipulinkynttä,
hienoksi silputtuina

•

0,5 tl jauhettua kanelia

•

0,5 tl jauhettua kuminaa

•

0,5 tl jauhettua inkivääriä

•

1 punainen paprika,
silputtuna

•

2 kesäkurpitsaa, kuutioina

•

1 keskikokoinen munakoiso,
kuutioina

•

4 rkl silputtua tuoretta
persiljaa

400 g murskattuja
tomaatteja

•

410 g purkkipapuja,
valutettuina

400 g kahviherneitä,
huuhdeltuja

•

2 rkl tomaattipyreetä

•

100 g kuivattuja aprikooseja,
paloiteltuina

•

1 rkl harissaa

•

3 dl lämmintä vihanneslientä

•

2 kanelitankoa

•

Kermaviiliä ja tortilloita,
leipää tarjoiluun

•

1 liemikuutio

•

½ tl väkevää chilipulveria
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3. Sekoita mukaan mausteet ja anna kiehua vielä minuutti.
4. Lisää muut ainekset, sekoita kunnolla ja sulje sitten kansi ja
lukitse se.
5. Valitse BEANS/CHILI -toiminto ja aseta ajaksi 10 minuuttia.
6. Anna padan levätä ja päästää luonnollisesti ulos painetta
15 minuuttia valmistamisen jälkeen. Päästä varovasti ulos
mahdollinen jäljellä oleva paine ennen avaamista.
7. Avaa kansi ja sekoita sisältöä.

Vihannespata
1. Avaa kansi ja valitse BROWN/SAUTÉ -toiminto. Aseta
ajaksi 8 minuuttia ja anna keittimen lämmetä.
2. Kaada öljy sisempään pataan, lisää sipuli ja valkosipuli ja
ruskista i 3–4 minuuttia. Sekoita tasaisin väliajoin kunnes
sipuli on pehmeää.
3. Sekoita mukaan mausteet ja anna kiehua vielä minuutin
ajan.
4. Lisää muut ainekset, sekoita kunnolla ja sulje sitten kansi ja
lukitse se.
5. Valitse BEANS/CHILI -toiminto ja aseta ajaksi 10 minuuttia.
6. Anna padan levätä ja päästä luonnollisesti ulos painetta
10 minuuttia valmistamisen jälkeen. Päästä varovasti ulos
mahdollinen jäljellä oleva paine ennen avaamista.
7. Avaa kansi ja sekoita sisältöä.
8. Poimi pois kanelitangot ja mausta lisää tarvittaessa.
9. Tarjoile lämpimissä kulhoissa silputun persiljan kera, lisää
nokare luonnollista jogurttia ja couscousta.

F I N SK
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VEGETAARINEN

4 annosta
Ruskistusaika: 5 min
Painekeittoaika: 10 min

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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6 rkl oliiviöljyä
1 iso sipuli, silputtuna
3 valkosipulinkynttä,
silputtuina
1 suuri munakoiso, leikattuna 2
cm palasiksi
2 suurta kesäkurpitsaa,
karkeasti silputtuina
1 punainen paprika, sisus
poistettuna ja leikattuna 2 cm
palasiksi
200 g butternut-kurpitsaa,
leikatuna 2 cm kuutioiksi
2 dl valkoviiniä
2 tl sokeria
2 tl punaviinietikkaa
1 vihannesliemikuutio
Suolaa ja mustapippuria
4 rkl tuoretta basilikaa
6 rkl oliiviöljyä
2 suurta tomaattia, silputtuina
4 rkl parmesaanijuustoa
Patonkia tarjoiluun

FINSK

PUURO

Ratatouille

8 annosta

1. Avaa kansi ja valitse BROWN/SAUTÉ -toiminto. Aseta
ajaksi 8 minuuttia ja anna keittimen lämmetä.

•

4 dl puuroriisiä

1. Kaada kaikki ainekset keittoastiaan.

•

7,5 dl vettä

2. Kaada öljyä sisempään pataan, lisää sipuli ja valkosipuli ja
ruskista i 3–4 minuuttia. Sekoita tasaisin väliajoin kunnes
sipuli on pehmeää.

•

9 dl maitoa

2. Valitse RICE/RISOTTO -toiminto ja aseta ajaksi 15
minuuttia.

•

2 rkl sokeria

•

1 kanelitanko

•

1 tl suolaa

•

1-2 dl kermaa

3. Sekoita mukaan mausteet ja anna kiehua vielä minuutin
ajan.
4. Lisää muut ainekset, sekoita kunnolla ja pane sitten kansi
päälle ja lukitse se

Painekeittoaika: 15 min

Riisipuuro
3. Anna laitteen päästää luonnollisesti ulos painetta 15
minuuttia valmistamisen jälkeen. Päästä varovasti ulos
mahdollinen jäljellä oleva paine ennen avaamista.
4. Lisää maitoa, mikäli puuro vaikuttaa kuivalta.
5. Sekoita 1-2 dl kermaa lopuksi ja lämmitä.

5. Anna padan levätä ja päästä luonnollisesti painetta ulos
15 minuuttia valmistamisen jälkeen. Päästä varovasti ulos
mahdollinen jäljellä oleva paine ennen avaamista.
6. Avaa kansi ja sekoita sisältöä.
7. Sekoita mukaan silputut tomaatit ja juusto, maista ja
mausta mahdollisesti lisää. Levitä lusikalla sekoitettu
basilikaöljy ja tarjoile yhdessä patongin kanssa.
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JÄLKIRUOKA

6-8 annosta
Slow cook: 3 tuntia high

•

100 g sulatettua voita,
plus hieman lisää pataan

•

225 g erityisen hienoja
jauhoja

•

150 g hienoa sokeria

•

75 g kaakaota, siivilöityä

•

5 g leivinjauhetta

•

1 appelsiinin kuori ja
mehu

•

• Suolaa

•

3 keskikokoista
kananmunaa

•

1,5 dl maitoa

•

100 g silputtua
appelsiininmakuista
suklaata.

Kastikkeeseen:
•

300 g vaaleaa
fariinisokeria

•

40 g kaakaota

JOGURTTI

Suklaafondant

4 annosta

1. Voitele keittoastia voilla.

•

1 litra vakiomaitoa tai kevytmaitoa (vakiomaidosta
tulee paksumpi, kreikkalaistyylisempi jogurtti).

•

1 pussi jogurttikulttuuria
(luonnollista tai kreikkalaista) tai 2 rkl ”jogurtin
siementä” valmiista jogurtista.

Jogurttitoiminto 8–12 tuntia

2. Sekoita jauhot, hienosokeri, kaakao, leivinjauhe, raastetut
appelsiininkuoret ja ripaus suolaa kulhossa.
3. Vispaa appelsiinituoremehu, munat, sulatettu voi ja maito
eri kulhossa. Lisää sitten kuivat ainekset ja sekoita sileäksi
taikinaksi. Sekoita suklaanpalat taikinaan ja kaada se sitten
pataan.
4. Sekoita 420 ml kiehuvaa vettä ja fariinisokeri ja kaakao
kastikkeeksi. Kaada kastike varovasti taikinan päälle
keittoastiaan. Sulje kansi ja valmista SLOW COOK HIGH
-toiminnolla 3 tuntia kunnes se on kiinteää ja noussutta.
Tarkista, että höyryventtiili on auki.
5. Tarjoile lämpimänä kerman tai vaniljajäätelön kera.

Tarvitset tätä reseptiä varten
digitaalisen lämpömittarin.

Vihje! Jos olet käyttänyt Crockpot Express keitintäsi maustettujen ruokien valmistukseen, pata
on puhdistettava paineella ennen
käyttöä. Kaada 500 ml vettä
sisempään pataan ja lisää sitruunanviipale. Valitse manuaalinen
toiminto.
Aseta ajaksi 10 minuuttia ja anna
seisoa sillä aikaa.

Luonnollinen jogurtti
1. Kaada maito keittoastiaan, valitse YOGHURT -toiminto ja
aseta lämpötilaksi HIGH (KORKEA). Sulje kansi ja lukitse se.
Tarkista, että höyryventtiili on auki.
2. Vispaa usein lämmityksen aikana. Tarkista, että lämpötila on
noussut 82 °C lämpötilaan valmistusajan päättyessä. Anna
muussa tapauksessa sen seisoa vielä muutama minuutti.
3. Täytä tiskiallas kylmällä vedellä. Nosta keittoastia varovasti
seisomaan kylmään veteen. Se nopeuttaa jäähdytysprosessia. Maidon täytyy jäähtyä 35–40°C lämpötilaan. Tätä voi kiirehtiä vispaamalla maitoa tasaisin väliajoin. Jogurttikulttuuri
kuolee, jos se laitetaan liian aikaisin lämpimään maitoon.
Tämän vuoksi jäähdytys on tärkeä vaihe.
4. Kaada pieni määrä haaleata maitoa kulhoon ja sekoita siihen
kulttuuri. Kaada sekoitus sitten takaisin maitoon.
5. Pane pata takaisin sähköyksikköön ja lukitse kansi.
6. Tarkista, että paineventtiili on auki, valitse YOGHURT -toiminto ja aseta lämpötilaksi LOW (ALHAINEN). Aseta ajaksi
8–12 tuntia maun mukaan. Mitä pitempi aika, sitä kirpeämpi
jogurtti.
7. Jogurtin valmistuttua nosta pata ulos ja kaada jogurtti sopivaan astiaan. Säilytä jääkaapissa.
8. Jogurtti voidaan myös siivilöidä kankaan läpi ylimääräisen
heran poistamiseksi. Tämä antaa paksumman koostumuksen.
9. HUOM! Jogurttitoiminto ei toimi paineen alaisena.
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Nordisk distributör: Acreto AB, Norra Ågatan 10, 41664 Göteborg, 031-3000500. www.crockpot.se

