
Kuchařka k zařízení
SelfCookingCenter®





Vážený zákazníku,

srdečně Vám gratulujeme k zakoupení nového zařízení RATIONAL.
Zakoupením nového přístroje SelfCookingCenter® jste udělali to
správné rozhodnutí pro Vaši kuchyni. Abyste mohli své nové zařízení
optimálně používat, sestavili jsme pro Vás pestrou kuchařku. Naše tipy
k použití a recepty Vám odhalí některé z mnoha možností Vašeho
nového kuchyňského asistenta.

V této kuchařce naši mistři kuchaři shrnuli výběr nejoblíbenějších
základních receptů. Přípravu podle těchto receptů ve Vašem zařízení
SelfCookingCenter® hravě zvládnete nebo v nich najdete jeden nebo
více nápadů pro svůj jídelní lístek. Různé výrobky, nejrůznější způsoby
přípravy a mnoho užitečných tipů Vám pomohou rychle se seznámit s
funkcemi a oblastmi použití Vašeho zařízení SelfCookingCenter®.

Máte zájem o další národní a mezinárodní recepty, tipy od tisíců
zákazníků společnosti RATIONAL a samozřejmě také od více než tisíce
kuchařů z celého světa, kteří pracují pro společnost RATIONAL? Pak
navštivte náš Club RATIONAL – internetovou platformu pro
profesionální kuchaře.

Najdete zde recepty, rady odborníků, videonávody k našim zařízením a
spoustu dalších zajímavých informací a nápadů pro Vaši kuchyni. Stačí
se registrovat na stránce www.club-rational.com.

Přejeme Vám mnoho radosti s Vaším novým zařízením
SelfCookingCenter® a těšíme se, že s Vámi i nadále zůstaneme v
kontaktu.
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06    Kachna (přes noc)

08    Coq au Vin (kohout na víně)

10    Kuřecí prsa plněná sušenými
rajčaty s rýží

12    Smažený krůtí řízek

14    Pečené kuře

16    Malai Chicken Tikka

18    Biryani

21    Hovězí guláš

23    Vařená hovězí kýta ve vývaru s
kořenovou zeleninou a čerstvým
křenem

25    Dušené jehněčí kolínko

27    Vepřová pečeně (přes noc)

29    Žebírka

31    Pulled Pork

33    Tomahawk Steak

35    Masové kuličky

37    Jehněčí duo s polentou Ticino a

glazovanou zeleninou pomocí
funkce Finishing®

40    Vepřové medailonky s křupavou
smetanovou kapustou a gnocchi
pomocí funkce Finishing®

43    Grilovaná chobotnice s artyčoky,
olivami a cherry rajčátky

45    Pražma královská připravovaná v
pečicím papíru

47    Smažené filé z tresky

49    Pstruh po mlynářsku způsob

51    Skrei se salátem Niçoise

54    Platýs s krabí krustou, grilovaným
fenyklem a bramborovým
mousseline

56    Ryby a mořské plody na grilu

58    Thajské kari s garnáty na rožni

60    Ryba připravená v páře

62    Gung Po Shrimps

64    Bouillabaisse pomocí funkce
Finishing®
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66    Trio ušlechtilých ryb s hrachovou
kaší s mátou, baby karotkou a
šafránovým velouté pomocí
funkce Finishing®

69    Lívance na americký způsob

71    Trhanec

73    Crème Brûlée

75    Vaječná sedlina

77    Vaření příloh v páře

79    Grilovaná zelenina

81    Grilované fíky plněné čedarem

83    Bernské bramboráčky

85    Hranolky, americké brambory a
krokety

87    Těstoviny ve smetanové omáčce
ze smržů

89    Knedlíky vařené v ubrousku

91    Pizza

93    Pečená rýže

95    Sušení ozdoby

97    Burger Buns (žemle)

99    Toustový chléb

101  Celozrnný kváskový chléb

103  Pudinkový koláč z croissantů

105  Ovocné dortíky s lesními plody

107  Příslušenství: Multibaker
110 Ovocné dortíky s lesními
plody   Čokoládový koláč s
tekutým jádrem

109  Kynuté knedlíky s nugátovou
náplní

111  Malinové rolky s filo těstem

113  Veganský jablkový koláč

115  Banánovo-čokoládové muffiny

117  Skořicoví šneci

119  Koláč Tarte Tatin

121  Borůvkovo-vanilkové muffiny s
drobenkou

123  Piškotová roláda s meruňkami

125  Jablkový závin



Kachna (přes noc)

List of ingredients

(Number of portions: 2)

1 kachna (asi 2 000 g)  

1 jablko  

1 cibule  

Koření: sůl, pepř, majoránka, pelyněk

06     Kachna (přes noc)



29

Pečení přes noc 

Osušte kachnu utěrkou a odstraňte
vnitřnosti, neboť jinak rychle zhořknou a
zkysnou. Oddělte křídla a vložte je do základu
omáčky.  

Jablko a cibuli nakrájejte na kousky o velikosti
vlašských ořechů a okořeňte. Směsí kachnu
volně naplňte, stehýnka případně připevněte
nití. Kachnu okořeňte a vložte na rošt.  

Předehřejte zařízení SelfCookingCenter® na
režim„Drůbež“, „Pečení přes noc“ (stupeň
zhnědnutí 3 a 80 °C). Při vkládání zasuňte
pod rošt odkapávací plech pro zachycování tuku odkapávajícího z
kachny. 

Ráno nádobu na odkapávající tuk vyjměte, tuk uložte samostatně a
použijte jej pro jiné pokrmy. Nyní vytvořte na celé kachně nebo na
jednotlivých částech kůrku. Při přípravě à la carte můžete předem
připravené zchlazené porce kachny uchovat až 4 dny a před podáváním
vytvořit křupavou kůrku pomocí funkce iLevelControl „à la carte“. 

Příslušenství: rošt, granitová smaltovaná nádoba

07     Kachna (přes noc)



Coq au Vin (kohout na
víně)

List of ingredients

(Number of portions: 4)

2 kuřata  

4 mrkve  

½ celeru 

½ pórku  

2 červené cibule  

1 stroužek česneku  

200 g žampionů  

1 citron  

3 lžíce olivového oleje  

½ svazku bylinek: tymián a rozmarýn  

1 láhev červeného vína  

1 l vývar 

Koření: sůl a pepř

08     Coq au Vin (kohout na víně)
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Dušení 

Kuřata naporcujte na 8 dílů. Konce kostí
křídel a stehen nařízněte na vnitřní straně
přes kloub, aby se dala kůže přes kloub snáze
přetáhnout. Zeleninu omyjte, oloupejte a
nakrájejte na malé kostičky, žampiony
nakrájejte na tenké plátky, citron na 6 dílků.
Před restováním promíchejte kostičky
zeleniny s trochou oleje, okořeňte a rozložte
v granitové smaltované nádobě (65 mm). Díly
kuřat rovněž okořeňte, potřete olejem a
vložte do druhé nádoby. Nyní předehřejte
zařízení SelfCookingCenter® na „Dušení
drůbeže“. Po vyzvání vložte nádoby a začne
opékání. V mezičase nechejte v hrnci převařit červené víno, aby se
zcela vyvařil alkohol. Pokud je to nutné, víno redukujte. Po výzvě k
dolévání a podlévání vložte díly kuřete na orestované kostičky zeleniny
a podlijte vínem a vývarem (jus). Zapíchněte snímač vnitřní teploty
pokrmu do jednoho kousku kuřete a dušení může začít. V závislosti na
povaze produktu trvá dušení asi 1 ½ hodiny. Poté kousky kuřete
vyjměte, povařte zeleninovou omáčku a lehce ji zahustěte škrobem.
Ideální přílohou ke kohoutovi na víně jsou brambory nebo rýže. 

Příslušenství: granitová smaltovaná nádoba (65 mm)

09     Coq au Vin (kohout na víně)



Kuřecí prsa plněná
sušenými rajčaty s rýží

List of ingredients

(Number of portions: 8)

Na kuřecí prsa:  

8 ks kuřecích prsíček  

1 sklenice sušených rajčat

Koření  

Olej    

Na rýži:  

1 kg rýže  

1,8 l vody  

Koření a bylinky dle libosti

10     Kuřecí prsa plněná sušenými rajčaty s rýží



29

Grilování 

Naplňte kuřecí prsíčka sušenými rajčaty. Poté
je marinujte v koření a oleji. Kuřecí prsíčka
vložte na rošty CombiGrill® a do jednoho z
prsíček zapíchněte snímač vnitřní teploty
pokrmu. Hotová kuřecí prsíčka okamžitě
sejměte z roštu a vychlaďte je v nádobě CNS
(40 mm) v šokovém zchlazovači.

Vaření rýže v páře 

Do nádoby CNS dejte rýži a vodu a
předehřejte zařízení SelfCookingCenter®.
Snímač vnitřní teploty pokrmu zcela ponořte
do nádoby. V případě potřeby ho můžete
zatížit lžící. Po uvaření okamžitě zchlaďte v
šokovém zchlazovači a dochuťte kořením.   

Příslušenství: rošt CombiGrill®, nádoba CNS
(40 mm), nádoba CNS (65 mm)   

Tip: Tento pokrm je ideální pro závodní
stravování a lze jej snadno dokončit pomocí
funkce Finishing®.

11     Kuřecí prsa plněná sušenými rajčaty s rýží



Smažený krůtí řízek

List of ingredients

(Number of portions: 8)

  8 krůtích řízků  

Mouka  

Celé vejce  

Strouhanka  

Přepuštěné máslo

Koření: sůl a pepř

12     Smažený krůtí řízek
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Obalované pokrmy 

Krůtí řízek okořeňte solí a pepřem a opatrně
obalte v mouce. Poté namočte ve vejci a
vložte do strouhanky. Řízky přitom otáčejte
velmi lehce. Suroviny při obalování příliš
nepěchujte na řízek, protože by při smažení
již nesufloval. Řízky potřete přepuštěným
máslem nebo jiným tukem k pečení a na
plechu na smažení a pečení smažte dozlatova.

Příslušenství: plech na smažení a pečení   

Tip: Pokud chcete dosáhnout intenzivnějšího
zhnědnutí, přidejte do strouhanky trochu mleté papriky. V případě
většího množství řízků, například pro závodní stravování, lze tekutý tuk
na smažení snadno nanášet stříkací pistolí lahví, která je k tomu
určená.

13     Smažený krůtí řízek



Pečené kuře

List of ingredients

(Number of portions: 12)

6 celých kuřat  

Trocha oleje  

Koření: paprika, sůl, pepř

14     Pečené kuře
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Kuře 

Kuřata očistěte a potřete olejem smíchaným
s kořením. Poté kuřata pouze nasuňte na
superspike na kuřata a kachny a dejte péct.
Přitom použijte vhodnou nádobu CNS nebo
granitový smaltovaný plech na zachycování
odkapávajícího tuku během pečení.   

Příslušenství: superspike na kuřata a kachny,
nádoba CNS nebo granitový smaltovaný
plech

15     Pečené kuře



Malai Chicken Tikka

List of ingredients

(Number of portions: 4)

1 kg vykostěných kuřecích stehýnek,

bez

kůže 

Na první marinádu:

1,5 lžíce zázvorové pasty

1,5 lžíce česnekové pasty

Šťáva z jedné limetky

200 g ananasového pyré

Koření: bílý pepř  

Na druhou marinádu:

50 g řeckého jogurtu

1 lžíce smetany

1 lžíce zázvorové pasty

1 lžíce česnekové pasty

Koření: mletý kardamom, mletý

muškátový květ, bílý

pepř

2 žloutky

1,5 lžičky soli

1–2 limetky

Chaat masala Nasekaná zelená nať

koriandru

Ghí (přepuštěné máslo)

16     Malai Chicken Tikka
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Grilování 

Ingredience na první marinádu smíchejte a
kuřecí maso v ní asi 3 hodiny marinujte. Poté
maso vyjměte z marinády a přebytečnou
marinádu setřete.  

Také ingredience na druhou marinádu
smíchejte a dbejte přitom na to, aby byly
žloutky do marinády hladce zapracované.
Maso opět marinujte asi 3 hodiny. Kousky
kuřete napíchněte na špízy tandoori a
grilujte. Ugrilované kousky Malai Chicken
Tikka vložte do misky, přidejte trochu
tekutého ghí, posypte bylinkami a zjemněte
trochou limetkové šťávy. 

Příslušenství: špíz na grilování a tandoori

17     Malai Chicken Tikka



Biryani

List of ingredients

(Number of portions: 10)

Na kuře:

1 kg vykostěných kuřecích stehýnek,

bez kůže

1,5 lžíce zázvorového pyré

1,5 lžíce česnekové pasty

Šťáva z jedné limetky

3 lžičky mletého koriandru

2 lžičky Garam masala

50 g řeckého jogurtu

0,5 lžičky mletého muškátového oříšku

1 lžička mleté kurkumy

3 lžíce oleje Koření: mleté chilli, sůl  

Na rýži:

500 g rýže Basmati dobré kvality

650 g vody

4 kousky černého kardamomu

2 hřebíčky

1 lžíce soli

2 ks chilli

10 lístků máty peprné

1 lžička mletého římského kmínu

2 lžíce mleté Garam masala

2 kousky černého kardamomu

2 ks skořice

2 ks bobkového listu

200 g hrášku 

5 cibulí nakrájených na kolečka a

18     Biryani



orestovaných  

3 lžíce ghí (přepuštěné máslo)  

1 dóza šafránových vláken

19     Biryani
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Grilování 

Smíchejte všechny ingredience na marinádu.
Poté přidejte maso a marinujte je asi 3–4
hodiny. Rozložte kousky kuřete na špíz na
grilování a tandoori a grilujte. Ugrilované
kousky kuřete vložte do misky a přidejte
trochu tekutého ghí.

Vaření rýže v páře 

Rýži Basmati několikrát promyjte tak, aby
byla voda téměř čirá. Poté rýži po dobu 2
hodin namáčejte a nechte ji dobře okapat.
Naplňte rýži do nádoby 1/2 CNS a ve dvou
místech vložte koření. Také šafrán vložte na
dvou místech pod rýži a nepromíchávejte.
Biryani tak později získá svůj typický vzor.
Poté na rýži vložte hrášek a kuřecí maso,
posypte cibulkou, mátou a solí a přidejte ghí.
Nakonec opatrně doplňte vodu, vložte do
rýže snímač vnitřní teploty pokrmu a nádobu
přikryjte hliníkovou fólií.  

Příslušenství: špíz na grilování a tandoori, nádoba 1/2 CNS

20     Biryani





Hovězí guláš

List of ingredients

(Number of portions: 6)

1,5 kg hovězího masa  

6 cibulí nakrájených na kousky

o velikosti 1 cm 

6 mrkví nakrájených na kousky

o velikosti 1 cm  

5 zelených, žlutých a červených

paprikových lusků nakrájených na

proužky  

3 nasekané stroužky česneku  

5 lžic rajského protlaku nebo

3 rajčata nakrájená na kostičky  

1 lžíce majoránky  

3 lžíce lahůdkové mleté sladké papriky  

1 lžička kajenského pepře  

1 nasekaný lusk chilli

1,5 l hovězího vývaru  

250 ml suchého bílého vína  

150 g zakysané smetany  

80 g slunečnicového oleje  

1 kg brambor na kostičky,

o velikosti asi 1,5 x 1,5 cm

Koření: sůl a pepř

21     Hovězí guláš
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Dušení 

Maso orestujte s olejem, cibulí a česnekem v
granitové smaltované nádobě. Při výzvě „Zalít
“ vmíchejte rajčata nebo rajčatový protlak,
zalijte vývarem a okořeňte. Přidejte lusk chilli,
zeleninu a brambory a rovněž převařené víno.
Při dušení nádobu nezakrývejte. Po
dokončení dušení guláš ochutnejte, v případě
potřeby dochuťte a vmíchejte zakysanou
smetanu.  

Příslušenství: granitová smaltovaná nádoba

22     Hovězí guláš



Vařená hovězí kýta ve
vývaru s kořenovou
zeleninou a čerstvým
křenem

List of ingredients

(Number of portions: 6)

1 hovězí kýta  

3 mrkve  

2 cibule  

½ celeru  

½ pórku

4 bobkové listy

4 kuličky jalovce  

3 hřebíčky  

1 lžička celého pepře    

½ pórku  

½ celeru

3 mrkve

1 čerstvý křen

23     Vařená hovězí kýta ve vývaru s kořenovou zeleninou a čerstvým křenem
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Vaření přes noc 

Cibule povařte asi 5 minut v páře, mezitím
nakrájejte zeleninu a pórek na kostičky /
proužky o velikosti 1–2 cm a všechny
ingredience včetně hovězí kýty vložte do
hluboké nádoby CNS (100 mm). Nádobu
CNS poté vložte do zařízení
SelfCookingCenter® a podlijte hovězí kýtu a
zeleninu čerstvou studenou vodou. Snímač
vnitřní teploty pokrmu zapíchněte v
nejsilnějším místě hovězí kýty. Nyní vyberte
jeden ze způsobů přípravy – „Vaření masa
“ nebo „Vaření přes noc“. (Výhody „Vaření přes
noc“: šetrná příprava, maximální využití
zařízení)  

Pórek, celer a mrkev nakrájejte na velmi jemné proužky (julienne).
Maximální délka hrubých kousků zeleniny 4 cm. Kořenovou zeleninu
oloupejte a společně s hovězí kýtou ji nechejte „vařit přes noc“. Po
vychladnutí vařenou hovězí kýtu nakrájejte na plátky. Zeleninu julienne
vložte do děrované nádoby CNS a vařte ji v páře, až bude mít
konzistenci al dente. Křen oloupejte a nastrouhejte.   

Vařenou zeleninu a také zeleninu julienne vložte na vhodný talíř a
ozdobte plátky vařené hovězí kýty. Pokrm dokončete pomocí funkce
Finishing® ve vlhkém klimatu a přelijte vývarem z vařené hovězí kýty.   

Příslušenství: nádoba z ušlechtilé oceli

24     Vařená hovězí kýta ve vývaru s kořenovou zeleninou a čerstvým křenem



Dušené jehněčí kolínko

List of ingredients

(Number of portions: 6)

6 jehněčích kolen  

4 lžíce olivového oleje  

8 cibulí  

500 g celeru  

10 mrkví  

6 rajčat  

1 česnek  

1 svazek rozmarýnu  

1 l červeného vína  

500 ml rajčatového pyré  

2 limetky  

1 svazek bylinek: rozmarýn a tymián  

1 lžíce škrobové moučky Koření:

Koření:sůl a pepř

25     Dušené jehněčí kolínko
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Dušení 

Jehněčí kolínka okořeňte, naložte do
olivového oleje a vložte do ploché granitové
smaltované nádoby. Cibule a kořenovou
zeleninu oloupejte a nakrájejte na malé
kousky.   

Zařízení SelfCookingCenter® předehřejte v
režimu „Maso“ – „Dušení“.  

Zeleninu nakrájenou na kostičky rovněž
okořeňte, mírně pokapejte olejem a vložte do
hluboké granitové smaltované nádoby. Oba
plechy vložte do zařízení a nechejte projít
procesem restování. Po vyzvání k podlití vložte jehněčí kolínka na
zeleninu nakrájenou na kostičky, podlijte rajčatovým pyré a červeným
vínem a přidejte nakrájené limetky a bylinky. Přikryjte plochou
nádobou.  

Po uplynutí doby dušení kolínka vyjměte, v hrnci povařte omáčku,
dochuťte a mírně zahustěte. Omáčku z dušení lze přepasírovat nebo
podávat s dušenou zeleninou.  

Příslušenství: granitové smaltované nádoby

26     Dušené jehněčí kolínko



Vepřová pečeně (přes
noc)

List of ingredients

(Number of portions: 10)

3 kg vepřového bůčku s kůží  

8 kusů středně velkých brambor na

podložení

1 špetka soli  

1 špetka pepře  

1 špetka kmínu

27     Vepřová pečeně (přes noc)
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Pečení přes noc 

Před pečením přes noc povařte vepřovou
pečeni asi 10 minut v páře na 100 °C v
ručním režimu.  
To usnadní nakrojení kůže. Po povaření v páře
nakrojte kůži podle budoucích porcí a
okořeňte solí, trochou pepře a kmínem.  

Vložte pečeni na brambory do granitové
smaltované nádoby. Zvolte provozní režim
„Maso“ – „Pečení přes noc“ a nastavení
„Orestovat“, „Stupeň 3“ a také požadovanou
vnitřní teplotu pokrmu   (např. 72 °C – 75 °
C). Vyčkejte, až proběhne fáze předehřívání, a
vložte pokrm, až budete vyzváni. Zapíchněte snímač vnitřní teploty
pokrmu a zavřete dvířka varné komory.  
Proces přípravy bude automaticky zahájen.  

Když zařízení dosáhne zvolené vnitřní teploty, začne fáze zrání a
udržování. 8 kusů středně velkých brambor na podložení.  Díky
pomalému průběhu přípravy v režimu „Pečení přes noc“ zůstane
pečeně mimořádně šťavnatá. Současně dochází k výraznému snížení
ztrát při vaření.  

Kosti na omáčku můžete připravovat společně s pečení.  

Příslušenství: granitová smaltovaná nádoba
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Žebírka

List of ingredients

(Number of portions: 4)

3 kg žeber (krátká)  

1 sklenice kečupu  

3 lžíce medu  

100 ml Coca-Coly  

Koření: sůl, pepř, zázvor, drcený kmín,

papričky cayenne, balzamikový ocet /

redukce
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Dušení 

Prořízněte žebírka mezi kostmi a okořeňte
solí, pepřem a kmínem. Poté je položte na
rošty a předehřejte zařízení
SelfCookingCenter® na režim „Maso“,
„Dušení“.  

Vložte žebírka do zařízení a zapíchněte
snímač vnitřní teploty pokrmu. V mezičase si
vyrobte omáčku barbecue. K tomu smíchejte
všechny ingredience s kečupem a dochuťte
na požadovanou ostrost.  

Dušení trvá přibližně 2 hodiny. Poté
následuje automatická fáze udržování a zrání. V závislosti na režimu
provozu žebírka vyjměte a vložte na plech nebo do misky, nechejte
krátce odpařit a ještě horké marinujte v polovině omáčky barbecue.
Přes noc nechejte žebírka v ledničce vychladnout. 

V případě velkého množství: Vyjměte rošty ze zařízení
SelfCookingCenter® a postavte je na odkapávací plech. Velkým
štětcem potřete žebírka z obou stran, rošty a žebírka naskládejte na
sebe do červené řeznické vaničky a uložte do chladírny. Druhý den
grilujte žebírka do správné barvy.  

Pozor: Marináda se zbarví velmi rychle.  

Příslušenství: rošt z nerezavějící ušlechtilé oceli, rošt CombiGrill®,
rošt na žebra
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Pulled Pork

List of ingredients

(Number of portions: 10)

4 kg vepřové plece (s kostí)  

200 g hořčice  

150 g hnědého cukru

Omáčka barbecue  

Burger Buns (žemle)  

Zelný salát  

Zakysaná smetana
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Pečení přes noc 

Vepřovou plec naložte do směsi vytvořené z
hořčice, cukru a omáčky barbecue a nechejte
„péct přes noc“. Posypte hnědým cukrem a
nechte zkaramelizovat stisknutím tlačítka
„Utvoření kůrky“.  
Maso natrhejte a s ostatními ingrediencemi
klasicky podávejte v Burger Bun.  

Příslušenství: granitová smaltovaná nádoba
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Tomahawk Steak

List of ingredients

(Number of portions: 2)

1 ks steaku Tomahawk Steak  

Koření: sůl a pepř
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Grilování 

Připravte steak ke grilování, v případě
potřeby zafixujte nití. Během předehřívání v
zařízení SelfCookingCenter® předehřejte
také rošt CombiGrill®. Po vyzvání k vkládání
položte steak na horký rošt a z boku
zapíchněte snímač vnitřní teploty pokrmu.
Ugrilovaný steak podávejte na prkénku.  

Příslušenství: rošt CombiGrill®
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Masové kuličky

List of ingredients

(Number of portions: 8)

250 g mletého hovězího masa  

250 g mletého vepřového masa

1 malá cibule  

50 ml kuřecího vývaru  

80 g strouhanky  

2 vejce  

1 lžička středně ostré hořčice  

1 lžička soli  

1 lžíce koření na mleté maso  

1 lžíce nahrubo nasekané hladké

petrželky

Olej na potření
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Pečení minutek 

Cibuli oloupejte, nakrájejte na kostičky a
poduste ji v hrnci v 50ml vývaru, až
zesklovatí a změkne a až se vývar téměř
odpaří. 
Oba druhy mletého masa dobře promíchejte
se strouhankou, vejci, hořčicí a cibulkou na
kostičky. Přidejte sůl, koření na mleté maso a
petrželku. Navlhčenýma rukama tvarujte
malé koule a pokládejte je na plech na
smažení a pečení.  
Po obou stranách je potřete olejem a upečte
je dozlatova v režimu „Maso, pečení minutek“,
stupeň zhnědnutí 3, vnitřní teplota pokrmu
75 °C.  

Masové kuličky můžete před pečením obalit ve strouhance. Po upečení
nechte okapat na papírových ubrouscích. 

Příslušenství: plech na smažení a pečení
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Jehněčí duo s polentou
Ticino a glazovanou
zeleninou pomocí
funkce Finishing®

List of ingredients

(Number of portions: 10)

10 jehněčích kotlet  

10 plátků dušené jehněčí plece  

800–1000 g polenty Ticino ve

zdobicím sáčku   Glazovaná zelenina

(např. miniřepy nebo tuřín, baby

karotky atd.)

Jehněčí jus (šťáva)
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Finishing® – Talíře à la carte 

V tomto receptu Vám ukážeme, jak můžete
snadno a rychle připravit pomocí funkce
Finishing® variace jehněčího i pro velké akce.
Tento pokrm můžete samozřejmě také
připravovat pomocí funkce Finishing®, Talíř
banket. K tomu využijete systém Finishing® 
zařízení RATIONAL.  

Všechny suroviny si můžete předem
přichystat již 1–2 dny předem. Zde je několik
tipů pro přípravu a k jednotlivým složkám:   

Dušenou jehněčí plec připravíte dle svého
přání, nejlépe v režimu „Vaření přes noc“. Ze vzniklého výpeku z dušení
můžete přidáním trochy portského vína připravit silnou jehněčí šťávu.

Porcování jehněčích kotlet. Máte možnost upéct kotlety jako minutky
a přidat k horkým talířům Finishing®, nebo je připravit předem a ohřát
je rovněž pomocí funkce Finishing® (při přípravě kotletky nedopečte).   

Glazovanou zeleninu připravte tak, aby byla křehká (přílohy, připravit v
páře) a uvařte polentu Ticino. Polenta by měla být skladována ve
zdobicím sáčku a měla by mít kašovitou konzistenci, aby ji bylo možné
nazdobit na talíř.

Nyní můžete dát pokrm na talíře: Nejprve polentu do středu talíře a
obložte ji dušenou jehněčí plecí a zeleninou, případně předvařenými
jehněčími kotletami.  

Upravené talíře můžete mít až do zahájení akce uložené v chladírně.
Jednotlivé suroviny můžete mít také uloženy v zásobě a připravit je
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jako minutky.   

Pomocí funkce Finishing® nyní talíře ohřejte na servírovací teplotu,
jehněčí plec glazujte šťávou a přiložte pečené jehněčí kotletky (pokud
nebyly rovněž připraveny pomocí funkce Finishing®).
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Vepřové medailonky s
křupavou smetanovou
kapustou a gnocchi
pomocí funkce
Finishing®

List of ingredients

(Number of portions: 10)

20 vepřových medailonků  

1–2 hlávky kapusty  

500 ml velouté  

900 g gnocchi  

Vývar
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Finishing®, talíře à la carte 

V tomto receptu Vám ukážeme, jak můžete
snadno a rychle připravit pomocí funkce
Finishing® vepřové medailonky s křupavou
smetanovou kapustou i pro velké akce.   

Tento pokrm můžete samozřejmě také
připravovat pomocí funkce Finishing®, Talíř
banket. K tomu využijete systém Finishing® 
zařízení RATIONAL.

Všechny suroviny si můžete předem
přichystat již 1–2 dny předem. Zde je několik
tipů pro přípravu a k jednotlivým složkám:   

Vepřové medailonky připravíte nejlépe v režimu Maso, při pečení
použijte vnitřní teplotu pokrmu 64 °C. Poté medailonky okamžitě
zchlad´te v šokovém zchlazovači na 3 °C. Zvolte omáčku dle svého
přání.   

Na smetanovou kapustu nakrájejte kapustu na proužky a uvařte ji v
páře na Přílohy asi 4 minuty dokřupava, zchlad´te a vložte do utěrky a
velmi dobře vymačkejte. Ze smetany, mléka a koření připravte silné
velouté a zchlad´te je. Studenou vymačkanou kapustu smíchejte s
velouté.   

Uvařte gnocchi a mírně je opečte s máslem, bylinkami a solí a rovněž
je okamžitě zchlad´te.  

Nyní můžete pokrm připravit na talíř: Nejdříve vložte velmi kompaktně
do středu talíře smetanovou kapustu a přidejte vepřové medailonky a
gnocchi.
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Upravené talíře můžete mít až do zahájení akce uložené v chladírně.
Jednotlivé suroviny můžete mít také uloženy v zásobě a připravit je
jako minutky.   

Pomocí funkce Finishing® nyní talíře ohřejte na servírovací teplotu
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Grilovaná chobotnice s
artyčoky, olivami a
cherry rajčátky

List of ingredients

(Number of portions: 4)

1 chobotnice  

1 kg kořenicí směsi mirepoix  

5 srdíček artyčoků naložených v oleji  

200 g oliv Kalamata  

300 g cherry nebo koktejlových rajčat  

1 stroužek česneku 

Bylinky: bazalka, petrželka 

Olivový olej  

Koření: pepř a sůl Fleur de Sel
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Přílohy, grilování à la carte iLC 

Vložte chobotnici a směs mirepoix do
nádoby CNS a vařte chobotnici s
aplikovaným snímačem vnitřní teploty
pokrmu v režimu „Ryby“. Zvolte „Propečený“,
aby chobotnice nebyla příliš měkká. Po
dokončení přípravy chobotnici zchlaďte,
oddělte chapadla a také tělo rozkrájejte na
kousky.  
Rajčátka rozkrájejte na půlky, artyčoky na
čtvrtky a vypeckujte olivy. Smíchejte je s
česnekem, petrželkou, kořením a olivovým
olejem a grilujte na pánvi na restování a
pečení na Přílohy v režimu „Grilování à la
carte“ asi 5–7 minut.
Chobotnici rovněž naložte do malého množství oleje a česneku, osolte
a 5 minut grilujte.   

Upozornění: Rajčátka se musí mírně zabarvit, aby mohla karamelizovat
a vytvořit s ostatními ingrediencemi hustou konzistenci. Bazalku
přidejte až po dokončení procesu vaření.  

Příslušenství: nádoba CNS, pánev na restování a pečení
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Pražma královská
připravovaná v pečicím
papíru

List of ingredients

(Number of portions: 1)

200 g cukety  

½  1 žlutá paprika  

½  Kousek fenyklu  

6 třešničkových rajčátek  

3 jarní cibulky  

1 červená cibule  

6 žampionů  

1 pražma královská (400 g)  

1 limetka  

1 svazek směsi bylinek  

50 ml olivového oleje
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Pečení 

Pražmu omyjte, naplňte kousky limetky a
bylinkami, mírně okořeňte a marinujte
trochou olivového oleje.
Zeleninu omyjte a nakrájejte na vějířky nebo
na kolečka. Rovněž okořeňte, marinujte
trochou olivového oleje, rozložte na desku na
grilování a pečení a grilujte dozlatova. Arch
pečicího papíru přeložte napůl a předvařenou
zchlazenou zeleninu vložte doprostřed jedné
poloviny. Připravenou pražmu položte na
zeleninu a pečicí papír z vnější strany
uzavřete několika přehnutími. Poslední
přehyb můžete v případě potřeby zajistit
kancelářskou sešívačkou. Rybu v papírovém obalu vložte na plech na
smažení a pečení a pečte v zařízení SelfCookingCenter® v režimu
„Péct ryby“ (tenká, zhnědnutí 3) asi 15 minut. Papírový obal otevřete
před hostem, neboť ryba plně rozvine svou vůni až při nakrojení. Pro
servírování lze rybu filetovat a obložit zeleninou.  

Příslušenství: deska na grilování a pečení, plech na smažení a pečení
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Smažené filé z tresky

List of ingredients

(Number of portions: 10)

10 ks filé z tresky (po 150 g)  

1 špetka soli  

1 špetka pepře  

4 vejce (tř. M)  

100 ml mléka  

300 g mouky  

300 g strouhanky  

100 g přepuštěného másla

neborostlinného oleje 

10 dílků citronu
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Smažení ryb 

Porce filé z tresky osušte a ze všech stran
osolte a opepřujte. V misce rozšlehejte vejce
s mlékem. Rybí filety postupně obalujte
krátce v mouce, přebytečnou mouku
oklepejte, poté ve vaječné směsi a nakonec
obalte ve strouhance. Obal přitom na rybu
příliš nepěchujte. Tresku potřete štětcem
nebo postříkejte přepuštěným máslem nebo
olejem a vložte do granitové smaltované
nádoby (20 mm) a usmažte dozlatova. Po
upečení nechte okapat na papírových
ubrouscích a ozdobte dílky citronu. 

Příslušenství: granitová smaltovaná nádoba (20 mm)
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Pstruh po mlynářsku
způsob

List of ingredients

(Number of portions: 5)

5 pstruhů  

100 g mouky  

100 ml slunečnicového oleje  

100 g másla  

100 g mandlových lupínků  

 2 citrony
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Pečení 

Pstruhy omyjte pod tekoucí studenou vodou
a osušte přikládáním utěrky. Vetřete sůl a
pepř a obalte v mouce. Potřete nebo
postříkejte pstruhy po obou stranách trochou
oleje nebo je po obou stranách namočte v
ploché misce s olejem.
Pečte v zařízení SelfCookingCenter® v
režimu „Pečení“, silné, stupeň zhnědnutí 3, na
vnitřní teplotu pokrmu 60 °C.  

Ryby ihned po upečení zchlaďte v šokovém
zchlazovači nebo zmrazte. Před podáváním
rozmrazte na teplotu chladírny, osušte a
upravte na talíře. Poté dokončete pomocí funkce Finishing® Talíř
banket, nasucho, asi po dobu 10 minut. Rozpusťte máslo a opražte na
něm mandle dozlatova. Před podáváním touto směsí pstruhy polijte a
ozdobte kolečky citronu. 

Příslušenství: granitová smaltovaná nádoba (20 mm)
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Skrei se salátem Niçoise

List of ingredients

(Number of portions: 4)

4 ks skrei (treska)  

600 g malých brambor / malé třídění  

1 červená cibule 

2 vejce  

200 g lahůdkových zelených fazolek

„Prinzess“

80 g oliv Kalamata  

1 citron  

Olivový olej  

3 lžíce kaparů  

Pažitka  

Kerblík  

Koření: pepř a sůl Fleur de Sel
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Pečení ryb iLC 

Malé brambory připravujte v páře asi 17
minut na Přílohy pomocí systému iLC, až
změknou. V mezičase si připravte další
ingredience: Tresky skrei očistěte a
naporcujte, olivy Kalamata vypeckujte,
červenou cibuli nakrájejte na jemné proužky
a kapary fritujte dokřupava v malém
množství oleje.  

Když jsou brambory téměř hotové, povařte
vejce a lahůdkové fazolky v páře (vejce 6
minut, lahůdkové zelené fazolky 5 minut).
Brambory nakrájejte na poloviny nebo na
čtvrtiny, všechny ingredience připravené v páře udržujte teplé,
nezchlazujte!  

Nyní upečte tresky skrei podle návodu pomocí Pečení iLC. U středně
velkých kousků by mělo stačit 8 minut, můžete ale také použít snímač
vnitřní teploty pokrmu na „silné“ (64 °C). Asi v polovině doby přípravy
ryby vložte do mísy brambory, čtvrtky vajec, cibuli, olivy, zelené
fazolky a pažitku a směs marinujte v olivovém oleji a citronové šťávě.
Dochuťte solí a pepřem.  

Salát upravte na talíř a na něj položte tresku skrei ozdobenou
fritovanými kapary a kerblíkem.   

Příslušenství: nádoba CNS (děrovaná), plech na smažení a pečení   

Tip: Pokud nemáte k dispozici tresku skrei, můžete tento recept
připravit také s „normální“ treskou nebo s jakoukoli jinou rybou podle
své chuti. Používejte pouze teplé ingredience, aby se mohlo optimálně
rozvinout aroma salátu.
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Při větších množstvích nebo při přípravě pokrmů v režimu mise en
place ohřívejte ingredience před marinováním po jednotlivých porcích.
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Platýs s krabí krustou,
grilovaným fenyklem a
bramborovým
mousseline

List of ingredients

(Number of portions: 4)

4 ks platýse  

2 hlízy fenyklu  

1 kg brambor, moučné  

100 g strouhanky Panko  

100 g krabího masa (alternativně lze i

maso z garnáta)

150 g másla  

250 ml mléka

pepř a sůl Fleur de Sel Směs bylinek  

Humří omáčka (viz recept na portálu

Club RATIONAL)
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Ryba, pečení iLC 

Platýse očistěte a stáhněte z kůže. Krabí
maso na krustu mírně orestujte na másle,
přidejte bylinky, strouhanku Panko a koření a
zlehka promíchejte. Krusta by neměla být
kompaktní hmota.  

Oloupejte brambory a vařte je v páře tak
dlouho, až změknou, pak je vyjměte a
nechejte odpařit. Fenykl nakrájejte na plátky,
potřete olejem a osolte.  

Platýse vložte na plech na smažení a pečení
(alternativně lze použít i pánev na restování a
pečení), zlehka naneste krustu a podle návodu upečte.  

V mezičase prolisujte brambory (můžete použít lis na brambory nebo
jemné sítko), postupně po částech vmíchejte máslo a přidejte horké
mléko a dochuťte.  

Fenykl orestujte asi 4 minuty v režimu Přílohy iLC nebo Ryba. Jako
omáčka je nejvhodnější humří omáčka na bázi bisque.   Upozornění: 
Pokud jsou brambory po uvaření v páře ještě příliš vlhké, nechte je
několik minut osušit v zařízení SelfCookingCenter® v horkém vzduchu
na 120 °C, neboť jinak nebude mít mousseline správnou konzistenci. 

Příslušenství: plech na smažení a pečení nebo pánev na restování a
pečení

55     Platýs s krabí krustou, grilovaným fenyklem a bramborovým mousseline



Ryby a mořské plody na
grilu

List of ingredients

(Number of portions: 2)

2 ks mořského okouna  

6 garnátů  

1 tuba chobotnice  

50 ml oleje  

Sůl, pepř, koření dle libosti

Mouka a čerstvé bylinky  

Limetky
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Grilování 

Rybí filety očistěte, odstraňte kosti a
naporcujte pro přípravu à la carte. Garnáty
vyloupněte a odstraňte střívko. Tubu
chobotnice podélně rozpulte, nakrájejte na
porce a na vnější straně nařízněte tak, aby
vznikla mřížka. Rybí filety a garnáty těsně
před grilováním marinujte v soli, pepři,
bylinkách a malém množství oleje. Kousky
chobotnice marinujte ve směsi tvořené kari
kořením, moukou, limetkovou šťávou, solí a
olejem. Předehřejte zařízení
SelfCookingCenter® s funkcí iLevelControl
na režim „Ryby Grilování“. Současně
předehřejte desku na grilování a pečení a při objednávce na ni vložte
kousky ryb.   

Příslušenství: deska na grilování a pečení
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Thajské kari s garnáty
na rožni

List of ingredients

(Number of portions: 15)

1 kg vykostěných kuřecích stehýnek

bez kůže

2 cukety

1 lilek

150 g šalotky

200 g žampionů

3 žluté papriky

3 červené papriky

500 g zeleného chřestu  

15 citronových lístků  

15 ks citronové trávy  

3 lžičky žluté kari pasty  

500 ml kokosového mléka  

5 limetek

15 ks garnátů na rožni Slunečnicový

olej

Sůl
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Grilování iLC 

Zeleninu omyjte a nakrájejte na malé
kosočtverečky. Rozložte na granitové
smaltované nádoby a lehce marinujte
slunečnicovým olejem a solí.  

Kuřecí maso rovněž nakrájejte na malé
kousky, marinujte a rozložte do nádoby.
Zařízení SelfCookingCenter® předehřejte na
„Přílohy“, „Grilování iLC“. Všechny přísady
orestujte dozlatova.  

Ve velkém hrnci svařte kokosové mléko s kari
pastou a dochuťte. Orestovanou zeleninu
vložte do základu a krátce povařte. Přidejte citronové lístky a kari se
solí a dochuťte limetkovou šťávou.  

Poté směs vylijte na děrovanou nádobu, pod níž umístíte hlubší
nádobu pro zachycení základu. Obě nádoby nechejte zchladit v
šokovém zchlazovači.  

Později urovnejte zchlazenou zeleninu za studena do hlubokých talířů a
pomocí funkce „Finishing®“ ohřejte na servírovací teplotu. Povařte
kari v hrnci a zalijte. Krátce před podáváním grilujte garnáty na rožni
jako minutky a upravte na talíři spolu s ozdobou.   

Příslušenství: granitová smaltovaná nádoba (20 mm), deska na
grilování a pečení, GN nádoba (děrovaná, 40 mm)
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Ryba připravená v páře

List of ingredients

(Number of portions: 4)

1 loup de mer (mořský okoun) (400–

500 g)

40 g zázvoru  

30 g zázvoru, julienne  

60 g jarní cibulky, julienne  

40 ml sójové omáčky na ryby  

60 ml stolního oleje  

30 g koriandru
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Vaření v páře 

Mořského okouna vykuchejte a zbavte šupin.
Rybu lehce nařízněte podél páteře. Vložte na
oválný talíř se dvěma jídelními hůlkami,
přidejte plátky zázvoru a připravte v páře v
zařízení SelfCookingCenter®; „Ryba“, „Vaření
v páře iLC“.  

Po dokončení přípravy slijte vzniklou
tekutinu, odstraňte zázvor a hůlky. Na rybu
rozložte zázvor a jarní cibulku v úpravě
julienne, polijte sójovou omáčkou a vařícím
tukem (pozor, nebezpečí popálení!).  
Volitelně můžete ozdobit čerstvým
koriandrem a podávat.   

Příslušenství: GN nádoba nebo granitová smaltovaná nádoba
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Gung Po Shrimps

List of ingredients

(Number of portions: 6)

60 ml stolního oleje

50 g česneku

30 g sušeného sečuánského chilli

200 ml drůbežího vývaru

40 ml světlé sójové omáčky

15 ml tmavé sójové omáčky

30 ml thajské chilli omáčky

60 g cukru

60 ml octa Chinkiang

50 g škrobové moučky

600 g masa z krevet, připravené k

vaření

2 vejce 120 g škrobové moučky

100 ml stolního oleje

400 g jarních cibulek

200 g fritovaných arašídů (alternativně

kešu oříšky)

50 g koriandru  
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Grilování iLC 

V hrnci orestujte česnek s chilli, zalijte
drůbežím vývarem, přidejte světlou a tmavou
sójovou omáčku, thajskou chilli omáčku a
cukr, nechte 10 minut mírně povařit a
přidejte ocet. Zahustěte škrobovou moučkou
a přepasírujte.  

Maso z krevet okořeňte, přidejte vejce a
škrobovou moučku a nechejte 30 minut
dojít. Poté ještě jednou obalte ve škrobové
moučce, vytvarujte koule a vložte na olejem
vymazaný plech na smažení a pečení. Kuličky
pokapejte olejem a upečte v zařízení
SelfCookingCenter na předvolbu „Ryba“, „Grilování iLC“, poté nechte
vychladnout.  

Krevetové kuličky smíchejte s nadrobno nasekanou jarní cibulkou,
přidejte omáčku a dopečte v granitové smaltované nádobě v zařízení
SelfCookingCenter®. Podávejte s fritovanými arašídy a čerstvým
koriandrem.   

Příslušenství: plech na smažení a pečení, granitová smaltovaná nádoba
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Bouillabaisse pomocí
funkce Finishing®

List of ingredients

(Number of portions: 10)

1,5 l bouillabaisse (základ) 

20 srdcovek  

20 slávek  

150 g mořského okouna  

150 g loup de mer  

10 humrů norských nebo garnátů  

3 brambory  

Petržel
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Finishing®, talíře à la carte 

V tomto receptu Vám ukážeme, jak můžete
snadno a rychle pomocí funkce Finishing® 
připravit lákavě upravené bouillabaisse i pro
velké akce. 
Tento pokrm můžete samozřejmě také
připravovat pomocí funkce „Finishing®“,
„Talíř banket“. K tomu využijete systém
Finishing® zařízení RATIONAL.  

Připravte si základ pro bouillabaisse, tento
základ mějte připravený zchlazený.  

Oloupané brambory nakrájejte na kostičky a
vařte je v páře 10 minut v režimu „Přílohy“, „Vaření v páře iLC“ a
připravte si je k použití zchlazené. Nakrájejte ryby na kostičky/
proužky a očistěte mušle a norské humry.  

Nyní můžete dát mořské plody na talíře: Dejte na hluboký talíř několik
kostiček brambor a přidejte syrovou rybu a syrové mořské plody. Ty se
připraví pomocí funkce Finishing®. Upravené talíře můžete mít až do
zahájení akce uložené v chladírně.   

Pomocí funkce Finishing® se nyní talíře ohřejí na servírovací teplotu a
poté se přidá horký základ bouillabaisse.
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Trio ušlechtilých ryb s
hrachovou kaší s mátou,
baby karotkou a
šafránovým velouté
pomocí funkce
Finishing®

List of ingredients

(Number of portions: 10)

90 ks medailonků z ušlechtilých ryb

(např. mořský ďas, mořský pstruh,

losos, garnáty atd.)  

1 kg hrášku, hluboce zmraženého  

120 ml smetany  

20 ks baby karotek nebo podobné

zeleniny  

Máta  

Šafránové velouté
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Finishing®, talíře à la carte 

V tomto receptu Vám ukážeme, jak můžete
snadno a rychle připravit pomocí funkce
Finishing® trio ušlechtilých ryb i pro velké
akce. Tento pokrm můžete samozřejmě také
připravovat pomocí funkce „Finishing®“,
„Talíř banket“. K tomu využijete systém
Finishing® zařízení RATIONAL.

Všechny suroviny si můžete předem
přichystat již 1–2 dny předem. Zde je několik
tipů pro přípravu a k jednotlivým složkám:   

Kousky ušlechtilých ryb připravíte nejlépe v
režimu „Ryba“, „Pečení“ na vnitřní teplotu pokrmu 54 °C a poté je
okamžitě zchlad´te v šokovém zchlazovači na teplotu 3 °C. Vyrobte
šafránové velouté s mlékem a smetanou podle svých představ.   

Na hrachovou kaši povařte hrášek v páře asi po dobu 4 minut, ihned
vymixujte s přidáním asi 120 ml smetany, soli a máty v mixéru nebo
pomocí tyčového mixéru. Pokud je to nutné, pasírujte kaši přes
vlasové sítko a ihned ji zchlad´te, aby zůstala zachována barva.  

Baby karotky nebo alternativní zeleninu připravte v režimu „Přílohy“,
„Vaření v páře“ tak, aby byla křehká, a glazujte ji malým množstvím
másla.  

Nyní můžete dát pokrm na talíř: Nejdříve vložte do středu talíře
hrachovou kaši a přidejte kousky ušlechtilých ryb a obložte zeleninou.
Upravené talíře můžete mít až do zahájení akce uložené v chladírně.
Jednotlivé suroviny můžete mít také uloženy v zásobě a připravit je
jako minutky.
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Pomocí funkce Finishing® nyní talíře ohřejte na servírovací teplotu.
Před podáváním přidejte omáčku.
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Lívance na americký
způsob

List of ingredients

(Number of portions: 3)

Těsto:

3 bílky

1/4 lžičky soli

1,5 šálku mouky  

1 lžíce vanilkového cukru  

1 lžíce prášku do pečiva  

3 žloutky  

2 šálky mléka  

1/4 šálku rozpuštěného másla    

Trochu másla k vymaštění

Ozdoba:

Moučkový cukr, borůvkový kompot,

nebo javorový sirup
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Sázená vejce 

Z bílků a soli ušlehejte tuhý sníh. Ostatní
přísady vložte do druhé misky a vymíchejte
do hladkého těsta. Poté do této hmoty
opatrně vmíchejte sníh z bílků. Do prohlubní
plechu Multibaker mírně vymaštěných
máslem vložte borůvky, čokoládové lupínky
nebo kousky banánu a naplňte hmotou tak,
aby byly prohlubně naplněny téměř do
poloviny. Lívance pečte v příslušném
nastavení.  

Lívance podávejte ozdobené moučkovým
cukrem, borůvkovým kompotem a/nebo
javorovým sirupem. 

Příslušenství: Multibaker
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Trhanec

List of ingredients

(Number of portions: 12)

400 g mouky  

600 ml mléka  

80 g cukru na žloutkovou hmotu

Sůl, citronová kůra, rum,

vanilkový cukr  

8–10 žloutků  

8–10 bílků  

150 g cukru  

120 g másla  

40 g moučkového cukru  

40 g rozinek (naložených v rumovém

aroma)
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Pečení dezertu 

Smíchejte mouku s mlékem. Přidejte žloutky,
polovinu cukru, sůl, citronovou kůru, rum a
vanilkový cukr a vymíchejte hladkou,
krémovou hmotu. Z bílků a druhé poloviny
cukru ušlehejte tuhý sníh a těsně před
pečením zapracujte. 

Během fáze předehřívání vložte granitovou
smaltovanou nádobu a rozehřejte na
požadovanou teplotu.  

Po vyzvání k vkládání nádobu vyjměte, do
horké nádoby vložte 125 g másla
nakrájeného na kostičky a nalijte hmotu. Poté hmotu posypte asi 5
lžícemi předem namočených rozinek a okamžitě opět vložte do
zařízení. 

Po 7 minutách nádobu vyjměte a upečenou hmotu rozdělte dvěma
vidličkami nebo velkou obracečkou na kousky. Na trhance opět
rozdrobte 125 g másla nakrájeného na kousky a posypte moučkovým
cukrem.  

Zvolte funkci „Pokračovat s časem“ a nechejte ještě 5 minut
karamelizovat.  

Příslušenství: granitové smaltované nádoby (40 mm)
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Crème Brûlée

List of ingredients

(Number of portions: 20)

700 g mléka  

700 g smetany  

8 celých vajec  

2 žloutky  

150 g cukru  

1 lžička škrobu  

1 lžička vanilkového, skořicového nebo

jiného aroma
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Vaječná sedlina / flan 

Smíchejte mléko, smetanu, vejce a žloutek a
přitom dbejte na to, aby nevznikalo mnoho
vzduchových bublinek. Přelijte přes jemné
sítko, abyste odstranili vaječná poutka.
Přidejte cukr, škrob a aroma, naplňte.   

Příslušenství: nádoba z ušlechtilé oceli
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Vaječná sedlina

List of ingredients

(Number of portions: 10)

1 l hmoty z celých vajec  

1 l smetany  

1 špetka soli  

1 špetka strouhaného muškátového

oříšku
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Vaječná sedlina / flan 

V misce rozšlehejte metličkou vejce s
mlékem, solí a muškátovým oříškem.
Vaječným mlékem ze 2/3 naplňte
vymazanou formu nebo GN nádobu. Formy
/ GN nádoby dobře přikryjte průhlednou
fólií. Přikrytou vaječnou sedlinu nechejte
ztuhnout v doporučeném nastavení.
Vaječnou sedlinu nechte nejprve vychladnout
a teprve poté ji vyklopte z formy / GN
nádoby.  

Příslušenství: GN nádoba nebo granitová
smaltovaná nádoba   

Tip: Vaječnou sedlinu můžete dle libosti dochutit bylinkami nebo
kořením, například sekanou petrželkou, paprikou nebo kari kořením.
Tyto přísady jednoduše vmícháte v prvním pracovním kroku do
vaječného mléka
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Vaření příloh v páře

List of ingredients

(Number of portions: 1)

Různá zelenina
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iLC vaření v páře 

Zeleninu připravte standardním způsobem a
vložte ji do děrované GN nádoby.  

Níže uvedené doby přípravy jsou orientační a
musí se upravit podle požadovaného stupně
úpravy.  

Dýně, 6:00 min.  
Chřest, 3:00 min.  
Mrkev, 4:00 min.  
Zelené fazolky, 3:50 min.  
Čekanka, 2:30 min.  
Cukety, 3:00 min.  
Hrachové lusky, 1:30 min.  
Brokolice, 5:00 min.   

Příslušenství: děrovaná GN nádoba
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Grilovaná zelenina

List of ingredients

(Number of portions: 1)

Různé druhy zeleniny, jako například

paprika, lilek, cukety, rajčata, fenykl
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Grilování iLC 

Krátce před grilováním zeleninu omyjte a
nakrájejte asi na 1 cm silné plátky. Nyní
přidejte trochu oleje, grilovací koření a
případně i bylinky, jako například tymián a
rozmarýn.  

V závislosti na množství, pracovním postupu
a dalším použití můžete marinované plátky
rozložit studené přímo na naše
gastronomické příslušenství ke grilování.  

Díly příslušenství jako rošt CombiGrill®,
křížový a proužkový grilovací rošt, deska na
grilování a pizzu a také deska na grilování a pečení jsou také nejlépe
vhodné pro předehřívání. Díky tomu jsou grilovací vzory intenzivnější
a chutnější, ale při práci s horkými díly příslušenství je nutné provádět
vkládání a vyjímání rychle a opatrně.  

Doba grilování se v průměru pohybuje kolem 6 minut, avšak závisí na
tloušťce plátků a v případě potřeby se musí přizpůsobit.   Na zařízení
SelfCookingCenter® zvolte „Přílohy“, „Grilování iLC“.   

Příslušenství: rošt CombiGrill®, křížový a proužkový grilovací rošt,
deska na grilování a pizzu nebo deska na grilování a pečení.
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Grilované fíky plněné
čedarem

List of ingredients

(Number of portions: 6)

6 fíků  

6 plátků slaniny  

50 g sýra čedar  

1 svazek tymiánu  

Mořská sůl  

Olivový olej
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Pečení 

Fíky omyjte a odřízněte jejich horní část.  

Do zralého fíku opatrně vtlačte kousek sýra
čedaru. Poté fík oviňte slaninou a zajistěte
párátkem.   

Fíky umístěte do pekáčku, u zařízení
SelfCookingCenter® zvolte „Přílohy“, „Pečení
iLC“ a pomocí funkce iLevelControl pečte asi
8 minut.  

Podávejte horké, dochucené mořskou solí a
olivovým olejem.   

Příslušenství: pánev na restování a pečení
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Bernské bramboráčky

List of ingredients

(Number of portions: 12)

110 g tekutého másla  

200 g najemno nakrájené cibule  

200 g najemno nakrájené uzené slaniny

1 kg středně velkých brambor, které

jsou po uvaření pevné Den předem

vařené 25 minut a nastrouhané

Máslové hoblinky  

Koření: sůl, bílý pepř z mlýnku
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Pečení přílohy 

Pánev na restování a pečení vymažte máslem.
Všechny ingredience dobře promíchejte,
ochuťte solí a bílým pepřem a naplňte.
Hmotu dobře přitiskněte a rozložte na ni
malé hoblinky másla.   

Na zařízení SelfCookingCenter® zvolte
„Přílohy“, „Pečení“ a zapněte předehřívání.  

 Příslušenství: pánev na restování a pečení  

Tip: Optimální množství náplně na malé pánvi
činí asi 200 g. K tomu jsou nejvhodnější
sázená vejce a/nebo sýr.
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Hranolky, americké
brambory a krokety

List of ingredients

(Number of portions: 1)

1,5 kg hluboce zmrazených hranolků  

1,5 kg amerických brambor nebo

kroket  

1 lžíce stolního oleje
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Hranolky 

Hranolky vytažené přímo z mrazničky
nasypte do koše CombiFry® a zařízení
SelfCookingCenter® předehřejte na „Přílohy
“, „Hranolky“.  

Nastavení „malý“ je určeno pro tloušťku
hranolků asi 7 mm, „střední“ asi pro 9 mm a
„velké“ asi pro tloušťku hranolků 11 mm.  

Po usmažení hranolky nasypte do hluboké
nádoby a ochuťte malým množstvím soli.
Přidáním stolního oleje propůjčíte hranolkům
typický lesk a chuť.  

Americké brambory, krokety a podobné výrobky z brambor vložte
rovněž zmrazené do granitových smaltovaných nádob, ještě ve
zmrazeném stavu přidejte trochu oleje a připravujte je v režimu
„Přílohy“, „Hranolky“.   

Příslušenství: koš CombiFry® (hranolky) nebo granitová smaltovaná
nádoba, 20 mm (americké brambory, krokety)
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Těstoviny ve smetanové
omáčce ze smržů

List of ingredients

(Number of portions: 4)

20 g sušených smržů kuželovitých  

500 g těstovin, např. rigatoni  

375 ml mléka  

375 ml smetany  

500 ml studené vody  

250 ml zeleninového vývaru

Trochu bramborového škrobu

Koření: sůl, pepř a muškátový oříšek
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Těstoviny v omáčce 

Smrže namočte a poté očistěte. Mléko,
smetanu a telecí základ svařte a zahustěte
trochou škrobu, poté okořeňte a zalijte 500
ml vody.  

Do omáčky vmíchejte okapané smrže a
těstoviny. V zařízení SelfCookingCenter® 
zvolte „Přílohy“, „Těstoviny v omáčce“, podle
informací na obalu nastavte délku přípravy
těstovin a vložte. Do nádoby dejte rovněž
snímač vnitřní teploty pokrmu.   
Příslušenství: GN nádoba
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Knedlíky vařené v
ubrousku

List of ingredients

(Number of portions: 8)

500 g sušených kostek bílého chleba  

200 ml mléka  

4 vejce  

50 g slaniny nakrájené na kostičky  

50 g cibule nakrájené na kostičky  

Petržel  

Přepuštěné máslo  

Koření: sůl, pepř a muškátový oříšek
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Vaření v páře à la carte 

Orestujte slaninu a cibuli a nechejte
vychladnout. Poté přimíchejte chléb, mléko a
vejce. Dochuťte solí, pepřem a muškátovým
oříškem a zjemněte nasekanou petrželkou.  

Hmotu vložte do potravinové fólie a
vytvarujte dlouhý váleček a zpevněte jej
alobalem.  

Na zařízení SelfCookingCenter® zvolte
„Finishing®“, „Vaření v páře iLC“, silný, 75 °C.

Příslušenství: děrovaná GN nádoba
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Pizza 

List of ingredients

(Number of portions: 1)

500 g mouky (typ 405)  

21 g sušeného droždí  

80 g olivového oleje  

180 ml teplé vody  

1 špetka soli Suroviny na obložení dle

libosti

91     Pizza 
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Pizza 

Přesejte mouku do velké mísy. Uprostřed
vytvořte důlek a podél jeho okraje nasypte
sůl. Metličkou rozmíchejte v teplé vodě
droždí a olej a nalijte do důlku. Nechejte asi
20 minut vzejít a pomocí mixéru připravte
těsto. Na pracovní ploše ještě jednou rukama
důkladně prohněťte a nechejte na teplém
místě asi 1 hodinu kynout. Opět důkladně
prohněťte a poté těsto naporcujte na malé
kousky.   

Zařízení SelfCookingCenter® předehřejte na
„Pečení“, „Pizza iLC“.  

Z těsta vytvořte koule a opět nechejte krátce kynout. Nyní kouli
rozválejte na podklad pizzy a potřete rajčatovým protlakem. Na tento
základ rozložte suroviny dle libosti a pečte na předehřáté desce na
grilování a pizzu asi 3 minuty.  

Příslušenství: deska na grilování a pizzu  
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Pečená rýže

List of ingredients

(Number of portions: 1)

500 g rýže (thajská nebo Basmati)  

750 ml vody

2 ks ledového salátu  

400 g jakubských mušlí    

60 g koriandru  

400 g garnáta císařského

60 g červeného chilli  

3 vejce  

100 g česneku  

5 g sečuánského pepře  

250 g jarních cibulek  

60 g zázvoru  

40 g sečuánského chilli, celé  

200 ml stolního oleje  

100 g černé fazolové pasty 

200 g kořenové zeleniny 

200 g hub (Shimeij, Shitake, hřiby

obecné atd.)
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Grilování iLC 

Den předem rýži uvařte v páře a zchlaďte.  

Mořské plody připravené k vaření předvařte v
režimu „Ryba“, „Grilování iLC“. Míchaná vejce
předvařte v režimu „Pokrmy z vajec“, „Pečení
iLC“. V hrnci fritujte po dobu 20 minut na
nízkou teplotu ve stolním oleji česnek,
sečuánský pepř, zázvor, chilli a cibulku,
nechejte dojít a přepasírujte.   

Na zařízení SelfCookingCenter® zvolte
„Přílohy“, „Grilování iLC“.  

Rýži smíchejte s nadrobno nakrájenými mořskými plody, okořeněným
olejem, černou fazolovou pastou, zeleninovým brunoise a houbami.
Rýži upečte v zařízení SelfCookingCenter®, připravte na talíř a
ozdobte na proužky nakrájeným ledovým salátem, koriandrem a
volitelně čerstvým chilli. 

Příslušenství: granitová smaltovaná nádoba (40 mm)
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Sušení ozdoby

List of ingredients

(Number of portions: 1)

1 mrkev  

1 celer  

1 jablko  

1 hruška  

1 limetka  

1 rajče  

1 cuketa  

50 g hub
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Sušení 

Zeleninu nebo ovoce oloupejte nebo omyjte
a na kráječi nakrájejte na tenké plátky. Podle
účelu použití by sušená ozdoba neměla být
tenčí než jeden milimetr, neboť plátky při
sušení ztratí výrazně na objemu.  

U produktů, které se snadno přilepí na plech,
se doporučuje použít pečicí papír. Potraviny,
které snadno oxidují, jako například jablka
nebo hrušky, před sušením potřete
citronovou šťávou. Tím zůstane zachována
jejich původní barva.   Na zařízení
SelfCookingCenter® zvolte „Finishing®“,
„Sušení“.  

Příslušenství: plech na smažení a pečení

96     Sušení ozdoby



Burger Buns (žemle)

List of ingredients

(Number of portions: 24)

1 kg mouky (typ 550)  

30 g soli  

30 g cukru  

50 g droždí  

580 g plnotučného mléka  

60 g medu  

85 g slunečnicového nebo řepkového

oleje

1 vejce

Trochu vody

1 špetka soli  

Sezamová semínka
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Měkké housky 

Nejdříve smíchejte suché přísady, droždí
rozpusťte ve vlažném mléce a spolu s medem
a olejem vložte do běžícího kuchyňského
robota. Těsto se musí hníst na střední
rychlost asi 8–10 minut. Těsto přikryjte a
nechte 60 minut kynout.   

Poté těsto rozdělte na 20–25 dílů (chcete-li
menší velikosti žemlí, jako jsou „sliders“ nebo
miniburgry, vytvořte 30–40 dílů), koule těsta
na pracovní ploše rukou válejte, dlaní opatrně
stlačte naplocho a nechte v zařízení
SelfCookingCenter® v režimu „Pečení“,
„Kynutí“ 90 minut kynout.  

Plechy s nakynutými bochánky vyjměte, předehřejte zařízení
SelfCookingCenter® na „Pečení“, „Měkké housky“, stupeň zhnědnutí 2,
doba pečení 9 minut. Před vkládáním bochánky potřete rozšlehaným
vejcem, vodou a solí a posypte sezamovými semínky.  

Tip: Bochánky z těsta můžete po nakynutí v zařízení
SelfCookingCenter® zmrazit. Před vlastním pečením je pak nechejte
rozmrznout na pokojovou teplotu.
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Toustový chléb

List of ingredients

(Number of portions: 10)

800 g mouky (typ 550)  

3 lžičky soli  

250 g mléka  

250 g vody  

42 g droždí  

100 g másla
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Chléb/housky 

Smíchejte mouku se solí a doprostřed této
směsi udělejte důlek. Smíchejte mléko s
vlažnou vodou. Rozpusťte v tomto vlažném
mléku droždí a vlijte do důlku. Poté nechte
tento omládek krátce vzejít. Máslo nakrájejte
na kostičky a zahřejte na pokojovou teplotu.
Asi po 10 minutách přidejte změklé máslo,
dobře prohněťte a vytvarujte velké koule.
Těsto nechejte kynout dalších 30 minut, až
zdvojnásobí svůj objem. Poté je nutné těsto
ještě jednou prohníst a svinout, vložit do
vymaštěné formy na biskupský chlebíček a
ještě jednou nechat kynout. Chleby ve
formách na biskupský chlebíček vložte na plechy na pečení a smažení a
podle popisu upečte dozlatova.  

Příslušenství: plech na smažení a pečení
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Celozrnný kváskový
chléb

List of ingredients

(Number of portions: 1)

500 g celozrnné žitné mouky  

500 g celozrnné pšeničné mouky nebo

mouky z dvouzrnky

500 g celozrnné špaldové mouky

150 g pšeničných otrub  

1,5 l podmáslí  

60 g droždí  

100 g přírodního kvásku  

1 lžička třtinového cukru  

2 lžíce soli
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Chléb/housky 

Z droždí, jednoho dílu vlažného podmáslí a
třtinového cukru vytvořte v míse omládek. V
míse mixéru dobře promíchejte mouky,
pšeničné otruby a sůl a přidejte zbytek
podmáslí a kvásek.  

Když omládek tvoří bubliny, přidejte jej k
ostatním přísadám do mísy mixéru. Poté se
přísady musí alespoň 4–5 minut hníst. Celé
těsto vložte v GN nádobě do zařízení
SelfCookingCenter® a nechejte je v režimu
„Pečení“, „Kynutí“ kynout. Po dokončení
procesu kynutí je nutné těsto ještě jednou
prohníst. Těsto rozdělte, vytvořte bochníky chleba a vložte na plechy
na pečení a smažení. Po 10–15 minutách dalšího kynutí dejte chleby
péct.   

Příslušenství: GN nádoba, plech na smažení a pečení
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Pudinkový koláč z
croissantů

List of ingredients

(Number of portions: 15)

12 croissantů z předchozího dne  

5 vajec  

270 g cukru  

1 l mléka  

0,2 l smetany  

1/2 lžičky soli  

Máslo k vymazání

Vanilkový prášek nebo skořice

skořice
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Pečení dezertu 

Upečené croissanty nakrájejte na kostičky o
velikosti asi 3 cm. Vejce ušlehejte s cukrem
do pěny a poté vmíchejte všechny ostatní
ingredience. Croissantové kostičky vložte do
1/1 GN nádoby (60 mm) a opatrně
vmíchejte směs vaječného mléka.
Croissantové kostičky se přitom nesmí
zmáčknout a musí si zachovat svou strukturu.

Pudinkový koláč z croissantů pečte v
doporučeném nastavení. Pudinkový koláč z
croissantů chutná nejlépe teplý a může se
také připravit jako minutka v malých formičkách. Do hmoty
pudinkového koláče z croissantů je možné pro obměnu přidat také
čokoládové hoblinky, oříšky nebo také třešně.   

Příslušenství: granitová smaltovaná nádoba (60 mm)
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Ovocné dortíky s
lesními plody

List of ingredients

(Number of portions: 60)

Křehké těsto:

400 ml mléka   5 vajec

400 ml smetany  

500 g cukru

20 g cukru  

1 kg mouky  

1 kg studeného másla  

2 balíčky vanilkového cukru  

Trochu citronové kůry  

1 špetka soli

Náplň:  

borůvky, maliny nebo směs lesních

plodů (čerstvé nebo hluboce zmrazené)

800 ml hmoty z celých vajec
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Řezy/koláče 

Z výše uvedených ingrediencí vytvořte
křehké těsto. Přitom dbejte na to, aby byly
přísady studené a těsto bylo uhněteno rychle,
jinak se bude při pečení připalovat. Křehké
těsto dejte alespoň na hodinu zchladit.  

V mezičase vytvořte z hmoty z celých vajec,
mléka a smetany (v poměru 2 : 1 : 1) náplň a
oslaďte ji dle libosti.   

Křehké těsto rozválejte, dokulata vypíchejte a
vložte do jamek plechu Multibaker, lehce
přitlačte. Plody rozložte na těsto a nalijte
náplň tak, aby sahala asi 3 mm pod okraj těsta. Pečte dortíky v zařízení
SelfCookingCenter® v režimu „Pečení“, „Řezy/koláče“.  

Poté nechte mírně vychladnout a buď potřete marmeládou z meruněk,
nebo posypte moučkovým cukrem.  

Vychutnejte si vychlazené nebo vlažné!   

Tip: Výborně se zdaří také s rebarborou, meruňkami, rybízem nebo
jiným ovocem.   

Příslušenství: Multibaker
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Příslušenství:
Multibaker             110
Ovocné dortíky s
lesními plody
Čokoládový koláč s
tekutým jádrem

List of ingredients

(Number of portions: 1)

125 g tmavé polevy  

125 g másla  

3 vejce  

2 žloutky  

50 g moučkového cukru  

75 g mouky  

Na špičku nože prášku do pečiva
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Pečení dezertu 

Rozpusťte polevu s máslem, vejce vyšlehejte
s moučkovým cukrem a vmíchejte do
čokoládové hmoty.   

Zamíchejte mouku a hmotu plňte do máslem
vymazaných forem nebo šálků. Naplněné
porce koláčů lze bez problémů zmrazit a při
objednávce je zmrazené upéct v zařízení
SelfCookingCenter® s funkcí iLevelControl v
nastavení „Pokrmy z vajec“, „Pečení dezertu“.
Tak zůstane jádro čokoládových koláčů
tekuté

Příslušenství: forma na muffiny a timbá
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Kynuté knedlíky s
nugátovou náplní

List of ingredients

(Number of portions: 8)

500 g mouky  

200 ml mléka  

42 g droždí (1 kostka čerstvého droždí)

80 g másla  

1 cl rumu  

80 g krystalového cukru  

1 vejce  

3 žloutky  

200 g nugátu
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Přílohy Vaření v páře 

Při přípravě těsta rozpusťte droždí ve
vlažném mléce (asi 32–36 °C), přidejte 4 lžíce
mouky, špetku soli a krystalový cukr.
Promíchejte, posypte moukou, přikryjte
utěrkou a nechte kynout na teplém místě.  

Objem této směsi se musí zdvojnásobit. Poté
přidejte rozpuštěné máslo, zbývající část
mouky, vejce a žloutky a zpracujte do
vláčného těsta. Přikryté nechte ještě asi 30
minut kynout. Těsto rozválejte na
pomoučené pracovní ploše na plát o tloušťce
asi 5 mm. Nožem nebo vykrajovacím
kolečkem vykrajujte čtverečky o velikosti 5 x 5 cm.  

Čajovou lžičkou tvořte uprostřed těsta důlky, vložte náplň a složte
protilehlé rohy a několikrát otočte, poté z těsta vytvarujte knedlíky.  

Vytvarované knedlíky položte na otočený namaštěný plech na smažení
a pečení. Tak se vyhnete vytvoření „nopků“ na spodní straně knedlíků a
voda může snadno odtékat.  

U zařízení SelfCookingCenter® zvolte „Přílohy“, „Vaření v páře“ a
kynuté knedlíky uvařte v páře. 
 

Příslušenství: děrovaná nádoba CNS, 60 mm
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Malinové rolky s filo
těstem

List of ingredients

(Number of portions: 1)

1 balení filo těsta  

1 bílek  

50 g rozpuštěného másla  

3 lžíce piškotového těsta  

100 g mražených malin

Na piškotové těsto:

4 vejce  

130 g cukru  

90 g mouky  

30 g škrobu
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Pečení à la carte 

Na piškotové těsto: Vejce a cukr vyšlehejte
do bělavé pěny. Zamíchejte mouku a škrob.  

Na malinové rolky: Filo těsto opatrně
rozložte na pracovní plochu. Vnitřní stranu
potřete vyšlehaným bílkem a na dolní konec
naneste proužek piškotového těsta. Mražené
maliny naskládejte na piškot a těsto zdola
přehněte. Nyní opatrně zarolujte a celou
rolku potřete máslem.   

Nyní je možné malinovou rolku zmrazit. Před
podáváním jednoduše vložte jeden kousek na
plech na smažení a pečení a pečte v zařízení SelfCookingCenter® v
nastavení „Finishing®“, „Pečení à la carte“. Doby pečení se musí
odpovídajícím způsobem upravit. 

Příslušenství: plech na smažení a pečení
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Veganský jablkový
koláč

List of ingredients

(Number of portions: 18)

Na těsto:

120 g studeného margarínu

500 g špaldové mouky

200 g nahrubo nasekaných vlašských

ořechů Trochu skořice

190 g změklého rostlinného margarínu

190 g cukru  

1 balíček prášku do pečiva  

2 lžičky sójového prášku  

4 lžíce jablečného pyré  

250 ml sójového mléka s příchutí

vanilky  

Trocha margarínu na plech  

2,5 kg jablek  

Na drobenku:

220 g špaldové mouky

1 balíček vanilkového cukru
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Koláče/piškoty 

V mixéru smíchejte všechny ingredience na
těsto. Sójové mléko je v receptu náhradou za
vejce, jablkové pyré těsto nakypří a zároveň
jej učiní šťavnatým. Vymažte granitovou
smaltovanou nádobu a těsto na ni rozložte.  

Jablka oloupejte, rozkrájejte na čtvrtky a
položte na těsto.  

Všechny ingredience na drobenku kromě
vlašských ořechů smíchejte a vytvořte
sypkou směs. Zamíchejte ořechy. Směsí
posypte těsto.   

Na zařízení SelfCookingCenter® zvolte „Pečení“, „Koláče/piškoty“ a
zapněte předehřívání.

Příslušenství: granitová smaltovaná nádoba
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Banánovo-čokoládové
muffiny

List of ingredients

(Number of portions: 6)

300 g mouky  

1 balíček prášku do pečiva  

1/2 lžičky soli  

150 g másla nebo margarínu  

2 velmi zralé banány  

250 g cukru  

3 vejce  

1 lžička mleté vanilky  

50 g mléka  

150 g čokolády    

Poleva
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Koláče/piškoty 

Banány najemno rozmačkejte vidličkou a
společně s ostatními přísadami vytvořte
třené těsto.  

Do formy na muffiny a timbál vložte papírové
košíčky nebo jiné papírové formičky a
naplňte je ze 2/3 těstem. Po upečení potřete
polevou. 

Muffiny jsou nejlepší vlažné!  

Příslušenství: forma na muffiny a timbál
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Skořicoví šneci

List of ingredients

(Number of portions: 15)

Na těsto:

900 g mouky

3 vejce (velikost M)

160 g změklého másla

320 ml mléka

100 g cukru

Špetka soli

1,5 kostky droždí

Na náplň:  

300 g moučkového cukru (nebo

práškového hnědého cukru)

1 lžíce mouky  

250 g změklého másla

30 g mleté skořice

1 špetka soli

Na potírání:

2 žloutky

1 špetka soli

1 lžíce vody
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Kynuté koláče 

Smíchejte všechny suché ingredience na
těsto. Mléko zahřejte (asi 32–36 °C) a
rozpusťte v něm droždí. Mléko, vejce a
změklé máslo dejte do zapnutého hnětacího
stroje a alespoň 3 minuty míchejte na střední
stupeň. Poté nechejte těsto přikryté 30
minut odpočinout.  

Všechny přísady na náplň ušlehejte metličkou
nebo kulatou hnětací metličkou v mixéru.
Hmota by se měla dobře roztírat, ale neměla
by být příliš měkká.  

Těsto rozválejte na placku o tloušťce max. 1 cm. Rozdělte na ni
skořicovou směs a těsto srolujte. Ihned rozkrájejte asi na 15 koleček a
vložte na granitovou smaltovanou nádobu (40 mm) vymazanou
máslem. Skořicové šneky nechte v zařízení SelfCookingCenter® 
kynout v režimu „Pečení“, „Kynutí“ asi po dobu 25 minut. Zařízení
SelfCooking Center® předehřejte na „Pečení“, „Kynuté koláče“,
nakynuté skořicové šneky potřete vejcem a pečte dozlatova.  

Příslušenství: granitová smaltovaná nádoba (40 mm)
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Koláč Tarte Tatin

List of ingredients

(Number of portions: 1)

4 jablka  

50 g másla  

100 g cukru  

Trochu mleté skořice  

Listové těsto  

1 žloutek
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Koláč Tarte Tatin 

Jablka oloupejte a nakrájejte na tenké plátky.
Pánev na restování a pečení potřete
rozpuštěným máslem a bohatě posypte
skořicovým cukrem. Plátky jablek nyní
naplocho naskládejte na pánev na restování a
pečení, přikryjte listovým těstem a dle libosti
potřete žloutkem.  

Poté upečte dozlatova a pro podávání
překlopte tak, aby byla karamelizovaná jablka
nahoře.  

Hotový koláč Tarte Tatin podávejte nejlépe
vlažný, například s vanilkovou zmrzlinou.  

Příslušenství: pánev na restování a pečení
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Borůvkovo-vanilkové
muffiny s drobenkou

List of ingredients

(Number of portions: 12)

Na těsto:

400 g mouky  

140 g cukru  

1 balíček prášku do pečiva  

3/4 lžičky soli  

2 vejce  

300 g podmáslí  

100 g změklého másla nebo margarínu

1,5 lžičky mleté vanilky  

150 g borůvek    

Na drobenku:

175 g mouky

100 g cukru

100 g másla
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Koláče/piškoty 

Těsto:  
Suché ingredience smíchejte ve velké míse a
doprostřed směsi udělejte důlek. Vejce,
podmáslí a máslo nebo margarín vlijte do
důlku a vše rychle smíchejte. Těsto by se
nemělo míchat příliš dlouho a může být i
trochu hrudkovité.
Nakonec mírně obalte borůvky a opatrně
vmíchejte do hmoty.  

Drobenka: Všechny přísady míchejte v misce
tak dlouho, až se vytvoří drobenka.  

Do formy na muffiny a timbál vložte papírové košíčky nebo jiné
papírové formičky, naplňte je ze 2/3 těstem a na ně nasypte velké
kousky drobenky. Poté pečte dozlatova.  

Muffiny podáváme nejlépe vlažné.  

Příslušenství: forma na muffiny a timbál
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Piškotová roláda s
meruňkami

List of ingredients

(Number of portions: 15)

7 vajec  

210 g cukru  

160 g mouky  

50 g škrobu  

250 g rybízu  

500 g tvarohu  

200 ml smetany  

100 g cukru  

6 plátků želatiny  

500 g meruněk
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Koláče/piškoty 

Vejce s cukrem vyšlehejte do pěny a poté
vmíchejte prosátou mouku a škrob.
Piškotovou hmotu rovnoměrně rozdělte na
GN nádobu vyloženou pečicím papírem a
piškot posypte rybízem. Poté pečte v
doporučeném nastavení.  

Upečené piškoty vyklopte na alobal nebo na
utěrku. Smetanu mírně ohřejte a rozpusťte v
ní změklou želatinu. Poté smíchejte s
tvarohem a do hmoty lehce vmíchejte
nadrobno nakrájené meruňky. Nyní naneste
tuto tvarohovou hmotu na piškot, opatrně
srolujte a nechejte přes noc vychladit.   

Příslušenství: granitová smaltovaná nádoba (20 mm)
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Jablkový závin

List of ingredients

(Number of portions: 15)

Na těsto:                                                                 

1 citron  

200 g mouky

100 g cukru  

80 g vody

1 lžička skořice   1 vejce

Máslo na potírání  

1 lžíce oleje  

1 lžička octa  

1 špetka soli

Na náplň:  

60 g rozinek  

2 lžíce rumu  

50 g másla  

80 g strouhanky  

1,5 kg jablek
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Pečení dezertu 

Na těsto musíte prohníst mouku s vejcem,
olejem, octem, vodou a solí a poté nechat 30
minut odpočinout.  

Na náplň v mezičase osmahněte strouhanku
na másle dozlatova. Oloupejte jablka,
nakrájejte na kousky a promíchejte s
citronovou šťávou, rozinkami, rumem, skořicí
a cukrem. Těsto opatrně roztáhněte na
pomoučené kuchyňské utěrce, potřete
rozpuštěným máslem, rozložte na ně jablka a
strouhanku a pomocí utěrky srolujte.
Vložte na plech na smažení a pečení a potřete
rozpuštěným máslem. Závin upečte podle popisu dozlatova a
podávejte vlažný, například s vanilkovou zmrzlinou.  

Příslušenství: plech na smažení a pečení
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Všeobecné informace k používání

Vysvětlení piktogramů



 

 



Všeobecné informace k používání

Horký vzduch (30–300 °C)

Horký vzduch proudí vysokou rychlostí ze všech stran kolem  
připravovaných potravin. Bílkoviny v mase okamžitě tuhnou,  
díky čemuž zůstává pokrm uvnitř nádherně šťavnatý. V nastavení 
Horký vzduch lze využít vlastní vlhkosti pokrmů a regulovat ji
s přesností na procenta. Podaří se Vám tak připravit šťavnaté a 
dozlatova opečené minutky, nadýchané pečivo nebo pokrmy z 
hluboce zmražených surovin.

Horký vzduch v zařízení SelfCookingCenter® znamená:
> Intenzivní vůně pečení
> Křupavé pečivo

Klima Horký vzduch je ideální pro pečení pečiva i masa, grilování,
fritování, gratinování a glazování.



Pára (30–130 °C)

Vysoce výkonný generátor čerstvé páry vyrábí vždy hygienickou 
čerstvou páru. S její pomocí nahradíte dlouhé doby zahřívání hrnců a 
varných kotlů naplněných vodou. Konstantní teplota ve varné komoře 
a maximální nasycení páry zaručují rovnoměrný a velmi šetrný průběh 
přípravy.

Vaření v páře v zařízení SelfCookingCenter® znamená:
> Krátké doby zahřívání
> Zachování přirozené barvy připravovaných potravin
> Ideální konzistence díky přesné přípravě
> Zachování přirozených výživných látek a vitamínů

Klima Pára je nejvhodnější pro dušení, blanšírování, vaření v páře, 
pošírování, ohřívání, mírný var, vaření, namáčení, vaření v podtlaku a 
konzervování.



Kombinace (30–300 °C)

V kombinovaném režimu se spojují všechny výhody horké páry,
jako je krátká doba vaření, nízký úbytek hmotnosti při pečení a 
vysoká šťavnatost pokrmů, s přednostmi horkého vzduchu, ke kterým 
patří intenzivní vůně, lákavé zbarvení pokrmu a křupavé kůrčičky. 
Zcela bez otáčení a obracení a při podstatně kratší době přípravy 
přitom zabráníte až padesátiprocentnímu úbytku hmotnosti při 
pečení. Při nastavení Kombinace lze regulovat vlhkost ve varné 
komoře s přesností na procenta. To znamená, že zařízení  
SelfCookingCenter® v případě potřeby aktivně přidá vlhkost.

Klima Kombinace je ideální pro pečení, smažení a pro
přípravu pomocí funkce Finishing®.

Steaming
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Předehřev
Zařízení SelfCookingCenter® Vám na displeji vždy signalizuje,
že se předehřívá. Ještě než začnete vkládat potraviny k přípravě,
musíte vždy dodržet proces předehřívání. Pouze tak je k dispozici
velmi důležitá počáteční teplota a vlhkost, které jsou rozhodující pro 
celý proces přípravy. Čerstvé pečivo se například podaří pouze v 
případě, že se zpočátku peče na odpovídající teplotu. Také steak 
zůstane nejšťavnatější, pokud dodržíte doporučenou počáteční 
teplotu zařízení SelfCookingCenter®. U potravin, které nevyžadují
žádné předehřívání, jako jsou například vařené brambory, Vás zařízení
SelfCookingCenter® vyzve přímo ke vkládání.

Množství náplně
Vedle fáze předehřevu by se také mělo dodržovat doporučené
množství náplně. To je důležité k tomu, aby byla při maximálním
naplnění zařízení stále zajištěna optimální cirkulace vzduchu,
která je vedle dalších faktorů zárukou dokonalých výsledků
přípravy. Příslušná maximální množství náplně si zjistěte
v tabulkách prostřednictvím funkce nápovědy, kterou máte
k dispozici ve svém přístroji.

Najdete je v příslušném průběhu vaření
na displeji v nabídce tohoto tlačítka:



Tematické oblasti iCookingControl®/iLevelControl

Správné řešení pro každý úkol – iCookingControl® a iLevelControl

Jednotlivé problémy v každodenní práci jsou tak odlišné, jak rozdílné  
jsou kuchyně tohoto světa. Ideálním partnerem pro tyto individuální 
problémy v každodenním provozu Vaší kuchyně jsou obě inteligentní 
funkce iCookingControl® a iLevelControl. 

Zvolíte pokrm, zadáte požadovaný výsledek a je hotovo!
Systém iCookingControl® připraví Vaše pokrmy přesně tak,  
jak si přejete. Přitom vůbec nezáleží na tom, kdo zařízení obsluhuje. 
Systém automaticky rozpozná stav, velikost a také množství produktu.

Během přípravy nebo také v době výdeje je často potřeba větší množství 
jídel v trvale vynikající kvalitě, ačkoli je velmi málo času. Pro tuto situaci 
je ideálním řešením funkce iCookingControl®, neboť připraví Vaše 
pokrmy přesně tak, jak si to přejete. Navíc máte vše pod kontrolou, 
neboť Vás funkce iCookingControl® informuje například o teplotě, 
vlhkosti nebo zbývajícím čase. V každém okamžiku tak víte, co přístroj 
zrovna dělá. V mezičase se můžete věnovat jiným úkolům, udělat si 
přestávku, nebo v případě vaření přes noc dokonce jít jednoduše domů. 

Tematické oblasti iCookingControl®/iLevelControl



Chytrá příprava smíšených várek 
S funkcí iLevelControl připravíte nejrůznější pokrmy současně. Na 
displeji zobrazuje funkce iLevelControl, která jídla můžete připravovat 
společně. To zvyšuje produktivitu, šetří čas, peníze, místo a energii. 
Podle obsazenosti varné komory a počtu a doby otevření dveří  
přizpůsobuje optimálně dobu vaření příslušným pokrmům. Tak se nic 
nepřevaří a výsledek bude vždy stejně kvalitní.

Funkce iLevelControl je Vaším dokonalým pomocníkem do kuchyně při 
přípravě, ale také během podávání, kdy je vyžadována nejen rychlost, 
ale především flexibilita a trvale vysoká kvalita připravovaných pokrmů. 
Díky systému průběžné přípravy můžete připravovat současně  
nejrůznější pokrmy a také snadno a rychle vyřizovat objednávky svých 
hostů. Během podávání tak můžete v zařízení iLevelControl grilovat 
steaky, smažit obalované pokrmy nebo péct pizzu. Kombinovat je 
možné vše, co lze připravovat v podobném klimatu varné komory. 
Navíc Vám zařízení SelfCookingCenter® na displeji ukazuje, které 
pokrmy lze vzájemně kombinovat.

Zde vidíte příkladné a synchronizované využití dvou pomocníků při 
vaření ve dvou zařízeních SelfCookingCenter® v průběhu pracovního 
dne hotelové kuchyně, kde pomáhají řešit velké množství každodenních 
úkolů. 



Zde vidíte příkladné a synchronizované využití dvou pomocníků při vaření
ve dvou zařízeních SelfCookingCenter® v průběhu pracovního dne hotelové 
kuchyně, kde pomáhají řešit velké množství každodenních úkolů:

Zařízení 1:

6:00–10:00 hodin: Snídaně >> systém ilC

10:00–12:00 hodin: Výroba >> grilování se systémem iLC

12:00–14:00 hodin: Polední servis >> grilování se systémem iLC

14:00–14:40 hodin: Mezičištění

14:30–18:00 hodin: Vaření přes noc >> funkce iCC >> Ossobucco

18:00–22:00 hodin: Večerní servis >> grilování se systémem iLC

22:00–22:40 hodin: Mezičištění

22:40–06:00 hodin: Vaření přes noc >> funkce iCC >> pečeně s kůrkou

Zařízení 2:

5:00–10:00 hodin: Příprava pečiva >> systém iCC

10:00–12:00 hodin: Výroba >> vaření v páře se systémem iLC

12:00–14:00 hodin: Polední servis >> vaření v páře se systémem iLC

14:00–14:40 hodin: Mezičištění

14:40–18:00 hodin: Příprava koláčů a pečiva >> systém iCC

18:00–22:30 hodin:  Večerní servis >> funkce Finishing® iCC >>  
banket Ossobucco

22:30–05:00 hodin: Vaření brambor s předvolbou času spuštění 

Tematické oblasti iCookingControl®/iLevelControl



Optimální umístění snímače vnitřní teploty pokrmu

Správné umístění snímače vnitřní teploty pokrmu je  
rozhodující pro dosažení požadovaného stupně přípravy.  
Dodržujte přitom následující rady:

1. U všech produktů umisťujte snímač teploty vždy v nejsilnějším místě 
pokrmu. Dbejte na to, aby se v produktu nacházela velká část jehly 
snímače. Snímač vnitřní teploty pokrmu proto vždy zapichujte do 
pokrmu šikmo.

2. U menších kousků masa zapíchněte
snímač vnitřní teploty pokrmu
jednoduše do několika
kousků masa současně.

Optimální umístění snímače vnitřní teploty pokrmu



3. U drůbeže a celých ryb zapíchněte snímač vnitřní teploty pokrmu
vždy těsně u kosti nebo u páteře.

4. U pečiva, které během pečení výrazně nakyne, umístěte snímač 
vnitřní teploty pokrmu svisle doprostřed produktu. V případě potřeby  
k tomu použijte polohovací pomůcku, např. u muffinů. Tak je vždy 
zajištěno bezpečné upevnění snímače vnitřní teploty pokrmu.

Optimální umístění snímače vnitřní teploty pokrmu



5. Při vkládání potravin různé velikosti do 
zařízení SelfCookingCenter®, například  
různě velkých kousků masa, se snímač  
zásadně zapichuje do nejmenšího produktu.  
U varných procesů s následnou fází udržování 
(„Pečení přes noc“, „Dušení přes noc“ nebo 

„Vaření přes noc“) zajistěte dostatečně dlouhou 
fázi udržování tak, aby i větší produkty dosáhly 
požadované vnitřní teploty pokrmu.

U varných procesů bez integrované fáze udržování použijte k úplné 
přípravě větších kusů možnost „Dále“. Když je nejmenší kousek hotový, 
zazní zvukový signál a produkt lze vyjmout. Současně se po otevření 
dveří na displeji zobrazí tlačítko „Dále“. Poté zapíchněte snímač vnitřní 
teploty pokrmu do nejbližší větší potraviny a zvolte „Dále“. Tento 
postup můžete opakovat
libovolně dlouho.

6. Při provádění funkce Finishing® se  
stojanovým vozíkem vždy ukládejte snímač 
vnitřní teploty pokrmu do příslušné keramické 
trubičky na stojanovém vozíku.



Vaření přes noc / příprava smíšených várek

Příprava velkých porcí masa a drůbeže vždy 
vyžadovala pečlivé sledování a dlouholeté
zkušenosti. Se zařízením SelfCookingCenter®

se tohoto úkolu nemusíte bát. Používejte své 
zařízení SelfCookingCenter® i v době, kdy 
zrovna nejste v kuchyni. Díky spolehlivé  
funkci vaření přes noc využijete další výrobní 
kapacitu bez dodatečných nároků na personál. 
K tomuto účelu jsou zvlášť vhodné pokrmy z 
masa a drůbeže, které vyžadují relativně 
dlouhou dobu přípravy. Můžete tak současně 
péct, dusit nebo vařit různě velké kousky pečeně
v takzvaných smíšených várkách.

Výhody vaření přes noc:
> Bez nutnosti sledování a kontrol
> Mimořádně jemná a šťavnatá konzistence masa
> Zvýšení kapacity díky používání po celých 24 hodin
> Minimalizace hmotnostních ztrát a ztrát z prokrájení
> Úspora energie v důsledku používání nočních tarifů
>  Flexibilita díky možnosti přípravy různých produktů 

nejrůznější velikosti ve smíšených várkách
> Vynikající kvalita základů pro nejlepší omáčky
> Bezpečnost a hygiena jedním stisknutím tlačítka

Podrobné informace k tomuto tématu najdete v příručce k ovládání
„Vaření přes noc, příprava smíšených várek, sous-vide“, kterou si můžete 
stáhnout ze stránek Club RATIONAL.

Vaření přes noc / příprava smíšených várek



Příslušenství

Zařízení SelfCookingCenter® Vám nabízí jedinečnou technologii.
Pokud chcete tuto technologii optimálně používat a mít ze svého
varného zařízení co největší užitek, je důležité, abyste neustále pracovali
s originálním příslušenstvím RATIONAL. Protože každá potravina má 
specifické vlastnosti, které je nutno při vaření zohlednit, je rozhodující,
jaké příslušenství zvolíte. Neboť jen tak dosáhnete nejlepších výsledků 
vaření, které Vaši hosté milují.

V následujících receptech proto dbejte na odpovídající doporučené
příslušenství.

Originální příslušenství RATIONAL se vyznačuje zejména
optimálním přenosem tepla a mimořádnou odolností
a trvanlivostí.

Povrchová úprava TriLax® má vynikající antiadhezní vlastnosti,
umožňuje dosáhnout požadovaného zhnědnutí a je vhodná
k použití v prostředí s teplotami dosahujícími až 300 °C.

V případě jakýchkoli otázek týkajících se zařízení SelfCookingCenter® 
Vám nabízíme naši jedinečnou službu ChefLine®. Zde Vám rádi přímo a 
individuálně pomůžeme.

Příslušenství



Kořenění, obalování, marinování

Zde bychom Vám rádi nabídli několik rad a receptů k tématu kořenění,
obalování a marinování.

Kořenění

Tipy a recepty najdete na portálu „Club RATIONAL“. Stačí se registrovat na stránce
www.club-rational.com.

Obalování

Obalovat je možné nejrůznější potraviny: maso, ryby nebo zeleninu.
Přitom lze pracovat s různými surovinami k obalování.

Zde je pár klasických příkladů:
> Strouhanka
> Sezamová semínka
> Cornflakes
> Kokosové vločky

Obal lze obvykle pouze přitlačit na potravinu. Výjimku představuje obalování ve 
strouhance, kdy má obal při smažení tzv. suflovat (nadýchnout se), jako např. u 
vídeňského řízku. Zde se maso postupně obalí v mouce, vejci a nakonec ve  
strouhance a protahuje a obrací se velmi opatrně. Důležité je, aby se obal nepřitlačil
rukama na maso.
Kořenění, obalování, marinování



Pro zlatavý a křupavý výsledek smažení má rozhodující význam výběr správného
tuku. Vedle možnosti smažení na přepuštěném másle a slunečnicovém oleji  
(nebo jiném oleji pro zpracování při vysokých teplotách) jsou rovněž k dispozici  
tuky podporující zhnědnutí. Pokud chcete u strouhankového obalu dosáhnout 
intenzivního zbarvení, doporučujeme do strouhanky zamíchat mletou papriku  
nebo tuk.

Použitý tuk lze u malého množství nanést štětcem přímo na obalovanou potravinu. 
V případě většího množství, jako například v závodním stravování, se osvědčilo 
časově úsporné postříkání postřikovací pistolí určenou k těmto účelům.

Marinády

Dříve se marinování masa používalo k tomu, aby vydrželo déle trvanlivé. Dnes se 
marinády používají především proto, aby masu propůjčily zvláštní kořeněnou chuť. 
Marinovat lze jakékoli maso a radosti z experimentování nejsou kladeny žádné 
hranice!

Třemi nejběžnějšími typy marinád jsou:
> Kyselé marinády (ocet, citron nebo víno)
> Sladké marinády (cukr nebo med)
> Olejové marinády (při grilování slunečnicovým olejem)

Kyselá marináda na bázi octa, vína nebo citronové šťávy s trochou oleje spolu s 
kořením a bylinkami má za úkol docílit zvláště jemného a křehkého masa.  
Kyselina v marinádě rozkládá vazivovou tkáň, čímž se tato tkáň uvolňuje a změkčuje. 
Kyselá marináda se proto používá především u pevných a tuhých druhů masa.

Sladká marináda na bázi medu a oleje (popř. trocha octa balsamico nebo
světlé sójové omáčky) je vhodná především na světlé a kuřecí maso. Zvláště
při marinování drůbeže nebo jejích částí lze tímto způsobem dosáhnout vynikající 
chuti, neboť cukr při grilování nebo opékání karamelizuje a vytváří přitom
úžasné aroma.



Olejové marinády jsou vhodné zejména pro přípravu grilovaného masa, např. 
steaků. Při tom se používá kvalitní olej, který je rovněž vhodný k pečení. Olej se 
dochucuje bylinkami, česnekem a kořením a touto směsí se maso potírá.

Zpracování:
Bez ohledu na to, jaký druh marinády se použije, její příprava je vždy
stejná. Nejdříve se maso důkladně omyje a poté osuší přikládáním utěrky.

Doba marinování se liší v závislosti na receptu a marinádě. Ryby a slepičí maso
se nemusí marinovat tak dlouho. Steaky by měly být vloženy do olejové marinády
asi 3 až 5 hodin při teplotě 3 °C. 

Velmi důležité: před grilováním nebo pečením maso osušte.
Neboť maso při marinování natáhne chuť. Přebytečná marináda by se na mase 
spálila a případně by vytvořila nežádoucí látky hořké chuti. Rovněž
je důležité solit maso až po pečení nebo grilování.

Další možností je marinovat maso nebo ryby v podtlaku. Tento způsob marinování 
vyžaduje pouze zlomek běžné doby. Například steaky tak lze běžně marinovat 
pouhé 3/4 hodiny.

Všechny ingredience očistíme a nadrobno nakrájíme a poté smícháme s olejem.

Kořenění, obalování, marinování



Kuře

Husa

Hovězí

Klasické
250 g slunečnicového oleje
50 g cibule
3 g citronové kůry
15 g červené, zelené a žluté
papriky
5 g soli

Exotické
170 g slunečnicového oleje
2 g limetkové kůry
6 g limetkové šťávy
6 g světlé sójové omáčky
20 g chutney z manga
6 g kari
4 g česneku

Na asijský způsob
200 g cibule
25 g česneku
10 g chilli papriček
10 g zrnek zeleného pepře
160 g sójové omáčky

50 g rýžového vína
25 g medového octa
125 g medu z pomerančových květů
3 g čerstvého koriandru
3 g citronového tymiánu

Středozemní
100 g olivového oleje
40 g petržele
20 g bazalky
20 g řeřichy
20 g máty peprné
20 g pažitky
50 g rokety
100 g červeného vína
50 g citronové šťávy
5 g citronové kůry
5 g barevného hrubého pepře

Zázvorová marináda
150 g slunečnicového oleje
15 g stroužků česneku
20 g kořene zázvoru
100 g sójové omáčky
100 g sezamového oleje
50 g sherry
100 g medu
3 g černého pepře



Zvěřina

Ryby / mořské plody

Jehněčí

20 g medu
40 g světlé sójové omáčky
30 g sherry

30 g šalotky
10 g soli

Klasické
170 g smetany
10 g limetkové šťávy
3 g limetkové kůry
10 g čerstvého kopru
5 g worcestrové omáčky
1 g bílého pepře

Marináda z bílého vína / hořčice
150 g bílého vína
80 g olivového oleje
15 g hořčice
20 g medu
1 snítka rozmarýnu
1 snítka tymiánu
4 bobkové listy
20 g zrnek zeleného pepře

Klasické
150 g slunečnicového oleje
40 g olivového oleje
15 g tymiánu
2 g máty peprné

2 g anglického hořčičného prášku
2 g papriky
10 g balzamikového octa
3 g fenyklových semínek

Kořenění, obalování, marinování



Korýši

160 g olivového oleje
10 g kopru
2 g limetkové kůry
10 g limetkové šťávy

20 g sójové omáčky
5 g Sambal oelek
3 g bílého pepře

> Upřednostňujeme slunečnicový olej.
> Minimálně 2 hodiny až 48 hodin
>  Před vlastním pečením nebo grilováním necháme maso okapat na roli papíru

a odstraníme bylinky.
> Opatrně s marinádami obsahujícími cukr, např medovou marinádou.
> Snižte stupeň opečení a zhnědnutí!

Krusty

Základ
150 g vyšlehané máslo
50 g strouhanky /
35 g strouhanky a
doplnit 1 lžičkou vloček panko
1 žloutek

variace s kari, ořechy, medem,  
sezamem, zázvorem, šípky, kokosem

Bylinková krusta
60 g olivového oleje
100 g strouhanky
75 g másla
45 g hrubozrnné hořčice
10 g rozmarýnu
15 g tymiánu

Rajčatová krusta
2 stroužky česneku
40 g sušených rajčat
1 svazek petrželky
50 g strouhanky
50 g strouhaného parmezánu
40 g vyšlehaného másla
5 g soli
5 g bílého pepře
30 g citronové šťávy
dle libosti zjemníme majoránkou, 
rozmarýnem nebo tymiánem

Hořčično-bylinková krusta
3 šalotky
1 svazek hladké petrželky
1 svazek tymiánu
50 g strouhanky
50 g strouhaného parmezánu
60 g vyšlehaného másla
1 žloutek
1 lžíce středně ostré hořčice



Obecné pokyny k péči

Vzduchový filtr
Zařízení SelfCookingCenter® automaticky rozpozná znečištění
vzduchového filtru. Zobrazí se servisní hlášení a výzva
k vyčištění nebo výměně vzduchového filtru. Doporučujeme však
provádět pravidelnou kontrolu znečištění vzduchového filtru
a v případě nutnosti filtr vyčistit. V závislosti na typu zařízení
můžete výměnu vzduchového filtru provést buď sami, nebo
musíte jeho výměnou pověřit kompetentního servisního partnera.

V každém případě platí, že se zařízení nikdy nesmí používat bez 
vzduchového filtru. Podrobné pokyny k čištění a výměně
vzduchového filtru najdete v příslušné kapitole návodu k obsluze.

Těsnění varné komory
Každodenním čištěním těsnění varné komory neabrazivním prostřed-
kem a měkkou tkaninou prodloužíte jeho životnost. Zejména pokud v 
nepřetržitém provozu pracujete s vysokými teplotami varné komory, 
používáte vysoké stupně zhnědnutí nebo převážně připravujete 
potraviny s vysokým obsahem tuku a želatiny, zabraňuje každodenní 
čištění rychlejšímu opotřebení těsnění dveří.

Snímač vnitřní teploty pokrmu
Abyste odstranili zbytky potravin, pravidelně čistěte
snímač vnitřní teploty pokrmu vlhkým hadříkem. To platí
především při přemisťování snímače do dalších potravin. Snímač si 
tak zachová schopnost přesného měření a zabrání se případné 
křížové kontaminaci.

Obecné pokyny k péči



Dvířka varné komory
Skleněnou výplň dvířek varné komory lze u otevřených dvířek 
odblokovat a odklopit. Tak je možné v případě potřeby vyčistit 
neabrazivním mycím prostředkem a hadříkem nebo houbou prostor 
mezi skly.

Odkapávací vanička
Pravidelně čistěte odkapávací vaničku, abyste zabránili ucpání odtoku.

Inteligentní automatické čištění –
Efficient CareControl
Funkce Efficient CareControl je jediným auto-
matickým čištěním, které dokáže rozpoznat 
nečistotu a vodní kámen a odstraní je jediným 
stisknutím tlačítka. Pro zachování vysoké kvality 
ušlechtilé oceli, z hygienických důvodů a také 
aby nedocházelo k poruchám provozu, musí být 
Vaše zařízení každý den nebo po výzvě k čištění 
vyčištěno. Dodržujte pokyny uvedené v kapitole 

„Efficient CareControl“ návodu k obsluze.



Balíček all inclusive.
Jeden z těch, co si svůj název zaslouží.

RATIONAL CookingLive
Vyzkoušejte si vaření s našimi kuchařskými mistry a poznejte,
jak mohou přístroje RATIONAL zlepšit každodenní provoz Vaší kuchyně. 
Všechny termíny najdete na stránkách www.rational-online.com.

Poradenství a plánování
Pomůžeme Vám s rozhodováním: Společně s Vámi sestavíme řešení, které 
Vám bude nejlépe vyhovovat. Navíc od nás obdržíte návrhy na přestavbu 
nebo novou výstavbu Vaší kuchyně.

Možnost vyzkoušení
Rádi byste si naše zařízení SelfCookingCenter® před jeho nákupem 
nejprve vyzkoušeli ve svém provozu? Samozřejmě!
Stačí zavolat: Tel.: +42  0723  462212.

Instalace
Naši servisní partneři RATIONAL se postarají o instalaci ve Vaší kuchyni. 
Pokud si však chcete zařízení zprovoznit sami, obdržíte od nás návody
se všemi konstrukčními podrobnostmi.

Osobní zaškolení
Přijdeme do Vaší kuchyně a ukážeme Vašemu kuchařskému týmu,
jak naše přístroje fungují nebo jak je můžete co nejlépe využít.

Academy RATIONAL
Pouze u nás je zahrnuto další vzdělávání. Na stránkách  
www.rational-online.com se bezplatně přihlaste na semináře, které 
pořádáme. V nabídce pro Vás máme také placené akce na vybraná speciální 
témata. Zde uvidíte, jak lze ve Vašem provozu optimálně používat nové 
zařízení SelfCookingCenter®, a objevíte nové možnosti, které využijete při 
akcích nebo při sestavování atraktivního jídelního lístku.

Balíček all inclusive.



Aktualizace softwaru
Dokonce aktualizace softwaru nabízíme bezplatně: Stačí si je stáhnout 
ze stránek Club RATIONAL a můžete začít využívat nejnovější poznatky 
našeho výzkumu v oblasti vaření. Své zařízení SelfCookingCenter® tak 
budete mít vždy v tom nejaktuálnějším technickém stavu.

Club RATIONAL
Internetová platforma pro profesionální kuchaře. Najdete zde recepty, 
rady odborníků nebo videonávody k našim zařízením a spoustu dalších 
zajímavých informací a nápadů pro Vaši kuchyni. Stačí se zaregistrovat 
na stránkách www.club-rational.com.

Aplikace Club RATIONAL
I na cestách můžete těžit ze spousty praktických tipů.

ChefLine®

Máte-li jakýkoli dotaz ohledně používání přístroje nebo chcete-li  
se zeptat na nějaký recept, zavolejte nám a my Vám ochotně poradíme. 
Rada od našeho kuchaře – rychle, jednoduše a 365 dní v roce.  
Linka ChefLine® je dostupná na telefonním čísle +49 (0)8191 327-300. 
Servisní partneři společnosti RATIONAL Naše zařízení 
SelfCookingCenter® jsou spolehlivá a mají dlouhou životnost.  
Pokud však přece jen dojde k technickému problému, poskytnou  
Vám servisní partneři RATIONAL rychlou pomoc. Garantovaná  
dostupnost náhradních dílů a víkendové pohotovostní služby:  
na telefonním čísle +42 0723 462212.

Sběr a recyklace
Naše produkty jsou recyklovatelné zcela ve smyslu efektivního 
využívání zdrojů. Vaše stará zařízení si u Vás vyzvedneme a zajistíme 
jejich recyklaci.



RATIONAL International AG

Heinrich-Wild-Straße 202
9435 Heerbrugg / Switzerland

Tel.: +41 71 727 9090
Fax.: +41 71 727 9080

E-Mail: info@rational-international.com
Web: www.rational-international.com
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