
 

 

LEIVAKÜPSETAJA 
 DESIGN ADVANCE 42823 

 KASUTUSJUHEND 

 
SEADME OSAD 

 



 

 

1. Kaas käepideme, aknakese, tuulutusavade 
ja lisandite mahutiga 
2. Kaanes olev aken 
3. Lisandite mahuti – vabastab lisandid 
programmi ajal automaatselt 
4. Külgevõtmatu kattega segamislaba ja selle 
ühendusvõll 
5. Juhtpaneel 

6. Külgevõtmatu kattega leivaanum koos 
käepidemega 
7. Roostevabast terasest korpus 
8. Küpsetuskamber koos ühendusliitmikuga 
leivaanuma jaoks, millele leivaanum peab 
kinnituma ning kuumutuselemendid (pole 
pildil näha) 
9. Kummist jalad 
10. Toitejuhe 

 
 
11. Mõõtetopsik 
12. Mõõdulusikas, mille üks ots mahutab 5 ml (1 tl) 
ja teine ots 15 ml (1 spl) 
13. Konks segamislaba eemaldamiseks leiva seest 
 
 
 
 
LCD EKRAAN 
Ekraanil kuvatakse järgnevaid elemente: 
 (a) leiva kaal: suur (kuni 1000 g), keskmine (umbes 
750 g), väike (umbes 500 g). 
 (b) Tsükli lõpuni allesjäänud aeg minutites 
 (c) Valitud pruunistusastme sümbol: hele, keskmine, 
tume 
 (d) Programmi number 
 (e) Liivakellasümbol, kui valitud on viitkäivitus 
 (f-l) Käimasoleva programmifaasi sümbol ja number 
(segamine/sõtkumine, kergitus/kääritamine, 
kuumutus, küpsetamine, soojendamine, lõpetamine) 
 (m) Lukustuse sümbol, kui paneel on lukus 
 
NUPUD 
Puutenupud töötavad vaid sõrmepuutega. Iga puute 
korral kostab helisignaal. 
• MENU—soovitud programmi valimine 
• WEIGHT—leiva suuruse määramine 
• BURNING COLOR – pruunistusastme valik 
• +TIME ja -TIME—viitkäivituse aja või küpsetusaja 
seadistamine 
• BAKE—otsetee küpsetamisprogrammile BAKE (16) 
• MIX—otsetee küpsetamisprogrammile MIX (12) 
• START/STOP—käivitab, pausib või tühistab tegevuse 
• SETTING – otsetee programmile HOMEMADE (17) ja 
erinevate programmietappide vahel liikumine 
 
 



 

 

OHUTUS 
 Seade on ette nähtud kasutamiseks vaid koduses majapidamises, mitte mobiilsetes üksustes 

(nt. bussid / autosuvilad/veesõidukid).  
 Ärge kasutage ega säilitage seadet õues ega niisketes / märgades keskkondades.  
 Kasutage vaid seadme enda varuosi koos selle seadmega. Ärge kasutage teiste seadmete osi 

ega midagi muud, mida tootja ei ole soovitanud. 
 Kui seadmesse on tekkinud pragusid / ilmneb muid rikkeid / kahjustusi, ei tohi seadet 

kasutada. 
 Mistahes rikke / kahjustuse ilmnemisel ärge seadet edasi kasutage. Pöörduge tootja poolt 

volitatud remondiettevõttesse seadme kontrollimiseks ja parandamiseks. 
 Kasutage seadet kindlal tasasel tööpinnal, mis kannatab mõnevõrra kuumust. 
 Seade ei tohi asuda ebakindlal ega kaldega või libedal alusel.  
 Hoidke töötava seadme ja muude esemete vahel 30 cm vaba ruumi. Töötava seadme kohal 

peab olema 1 m vaba õhuruumi. 
 Pühkige alati kohe ära mistahes veepritsmed ja vedelik seadme asukoha juurest. 
 Süttimisohu tõttu ei tohi seade asuda tekstiiliga kaetud pinnal ega paberist alusel. 
 Seadet EI VÕI kasutada isikud (kaasa arvatud lapsed), kes oma füüsiliste, sensoorsete või 

vaimsete võimete poolest või kogemuste puudumise tõttu ei suuda seadet ohutult kasutada, 
kui neid ei juhendata ega abistata vastutava isiku poolt.  

 Lapsed ei tohi mängida seadme ega selle pakendiga.  
 Hoidke alati seadet puhta ja kuivana, säilitage seadet kaugemal väikeste laste käeulatusest. 
 Seadet ei tohi töötama jätta väikelaste ligidusse ilma järelvalveta.  
 Ärge paigutage seadet kuumust kiirgavate seadmete või küttekehade vahetusse lähedusse. 
 Kasutage seadet vaid toiduainete töötlemiseks.  
 Ärge säilitage seadmes toitu ega esemeid.  
 Seadme tuulutusavad peavad töötamisel olema vabad takistustest.  
 Jääanumat (NB! Valikuline lisatarvik!), mootorikorpust ega segamislaba ei tohi lasta sattuda 

kontakti kuumade pindadega. Jääanumas sisalduv jahutusaine võib äkilise paisumise 
tulemusel lõhkuda jääanuma. Külmutatud jääanumat ei tohi puutuda märgade kätega.  

 Ärge kasutage seadme küpsetuskambris ega anumas metallist esemeid/ köögiriistu.  
 Taigna maksimaalne maht on 1000 g. Muul juhul võib taigen voolata üle anuma ääre ja 

sattuda kuumutuselementidele, tekitades tule- ja elektrilöögiohu.  
 Küpsetusanuma välispind peab olema kuiv ja puhas enne, kui anum asetatakse 

küpsetuskambrisse. Vee/vedelike/toiduainete sattumisel küpsetuskambrisse tuleb seadme 
juhe kohe vooluvõrgust eemaldada.  

 Enne seadme lahtivõtmist ja puhastamist peab seade olema jahtunud. 
 Kui seade pole kasutusel, eemaldage see vooluvõrgust.  
 Tõstmiseks ja teisaldamiseks hoidke seadet kahe käe abil mõlemast küljest. Seadet ei tohi 

tõstmisel hoida ainult toitejuhtmest, kaane käepidemest, leiva-anumast ega selle 
käepidemest.  

 Seadme peale ei tohi asetada muid esemeid.  
 Ärge puhastage seadme ühtegi pinda söövitavate, abrasiivsete kemikaalidega 

(pleegitusained, ahjupuhastid) ega küürimiskäsnadega.  
 Seadet ega selle ühtegi osa ei tohi pesta nõudepesumasinas.  
 Ärge jätke seadet ilma puhastamata kuivama. Puhastage alati seadme vastavad osad pärast 

kasutamist.  



 

 

 Hoidke töötava seadme kaas suletuna. Kaane vahelt võib töötamisel tulla auru. Hoiduge auru 
eest piisavasse kaugusesse.  

 Seadmes ei tohi keeta alkohoolseid jooke (grokki, hõõgveine). Süttimisoht! 
 
ANUMA JA SEGAMISLABA KÜLGEVÕTMATU PIND 
Anum ja segamislaba on kaetud külgevõtmatu kattega. Enne kõige esimest kasutamist määrige 
anuma sisepind ja segamislaba toiduõli või võiga kokku. Edaspidi ei ole määrimine vajalik. Kui 
külgevõtmatu pind kahjustub (saab kriimustusi, koorub liigse kuumuse tõttu), ärge kahjustatud osa 
enam edasi kasutage. Külgevõtmatu pind talub vaid puidust või plastist köögiriistadega puudutamist. 
Ärge kasutage seadme anumas metallist, teravaid esemeid.  
Tootja ei võta vastutust seadme valest kasutamisest, hooletusest, juhendi juhiste eiramisest 
tulenenud /tuleneda võivate kahjude eest.  
Seadet ei tohi puhastada ahjukemikaalidega. Ärge küürige külgevõtmatuid pindu. 
Raskestieemaldatav mustus tuleb lahti leotada ja pesta pehme käsna või lapiga soojas vees. 
 
TEHNILISED ANDMED 
Mudel: leivaküpsetaja Design Advanced 
Art.nr. 42823 
Toide: 230-240 V, 50/60 Hz 
Maksimaalne võimsustarve: 550 W 
Voolujuhtme pikkus u. 115 cm 
Kaal koos anumaga umbes 4.63 kg 
Mõõtmed (L x S x K): 34.8 x 27.6 x 36 cm 
Anuma maht 1000 g 
Jääanuma mõõtmed: läbimõõt 14,2 cm, kõrgus 12 cm 
Jääanuma maht 0,7 L 
 
NUPPUDE OTSTARVE 
Iga nupupuutega kaasneb helisignaal. 

Nupp Funktsioon 
MENU Programmi valimine. Vaikimisi programm nr 1. Numbrit kuvatakse ekraani ülaosas. 

Programmide loend on kaane vasakul pool kirjas. Pärast programmini nr. 17 
jõudmist siirdutakse järgmise nupuvajutusega taas programmile nr. 1. 

START 
PAUSE 
STOP 

Alustab valitud programmiga või paneb käimasoleva programmi pausile / tühistab. 
3 sekundi vältel sellele nupule vajutamine tühistab programmi. 
MÄRKUS: tühistamisel kustuvad kõik seaded. Seepärast, kui soovite programmi 
korraks pausile panna, puudutage nuppu vaid lühidalt. Ärge eemaldage seadet 
toitest kauemaks kui 10 minutit – muidu kustub programm. 

BURNING 
COLOR 

Valib leivakooriku pruunistumisastme: hele, keskmine, tume. Vaikeseadistus on 
keskmine. Kuvatakse sümbolina ekraani all ääres. Valitav programmide 1-9 puhul. 

WEIGHT Koostisainete kogukaal. Kuvatakse sümbolina ekraani ülemises ääres. Valikud on 
sellised: 
1000 g – koostisainete kogukaal 1000 g. 
750 g – koostisainete kogukaal vahemikus 500-750 g (vaikeseadistus). 
500 g – koostisainete kogukaal kuni 500 g. 
Kui valitakse vale seadistus tegeliku koguse jaoks, võib leib jääda liiga tume ja liiga 
kuiv. Kui leib jääb ebapiisavalt küpsenud, siis valige programm BAKE, et küpsetada 
kauem. Nupp on aktiivne programmide 1-9 valikul. 

+TIME Nuppudega määratakse küpsetusaega. 



 

 

ja 
-TIME 

Programmide 1-9, 12, 14, 17 puhul saab valida viitkäivituse. Viitkäivituse valimisel 
vilgub liivakellakujutis ekraanil. Viitkäivitusaeg loetakse valitud programmi 
kestvusaja hulka. 
Programmide 11, 13, 15, 16 puhul saab nende nuppudega kohandada 
valmistusaega. Aeg vilgub ekraanil. Ajaseadistus kinnitatakse START/STOP nupu 
vajutusega ja enne järgmisele seadistusele siirdumist või programmi käivitamist. 
Programmiga 10 (moosikeetmine) ei ole ajaseadistus valitav. Nupud on 
mitteaktiivsed. 
Programmi ise kohandamiseks valitakse kõigepealt programm (MENU), seejärel kui 
võimalik, kaal (WEIGHT) ning pruunistusaste (BURNING COLOR). Seejärel 
seadistatakse küpsetusaeg. 

BAKE Nupp valib otse programmi 16. Puudutage nuppu ja seejärel START/ STOP nuppu. 
Taimeri valik ei ole programmi 16 puhul saadaval. Võite lihtsalt valida küpsetamise 
kestvuse, nuppude +TIME ja -TIME abil. Vaikimisi kestab see programm 30 minutit. 

MIX Nupuga saab otse valida programmi 12 (MIX). Puudutage seda nuppu ja seejärel 
START/ STOP nuppu, et programm käivitada. 

SETTINGS Valib programmi HOMEMADE (17). 
Selle programmi puhul saab sama nupu vajutusel liikuda läbi kõigi valmistusfaaside 
ja teha omaenda seadistused, et sisestada ise kõik valikud. Faasi ja numbrit 
kuvatakse ekraanil. Nuppudega +TIME/-TIME saab valida iga faasi kestvust. 

 
PROGRAMMID 
Programmi saab valida MENU nupust. Programmi numbrit kuvatakse ekraanil. Töötlemisaeg sõltub 
valitud programmist. 

nr Programm Otstarve 
1 Basic bread Valge ja segajahust küpsetise jaoks, mis peamiselt koosneb nisu- või 

rukkijahust. Kompaktse konsistentsiga lõpptulemus.. 
2 French bread Peentest jahudest valmistatud kergete küpsetiste jaoks. Kohev ja krõbeda 

koorikuga tulemus. Selle programmiga ei sobi kasutada retsepte, milles 
sisaldub või, margariin või piim. 

3 Whole wheat Pärmitaignast leivatooted, erinevate jahudega, sisaldavad 50% ja rohkem 
täisnisujahu. Täisterajahust küpsetis on tume kuni väga tume. Tulemus on 
maitserikkam ja tervislikum. Tulemusena valmiv küpsetis on kompaktsem ja 
kaalub rohkem. 

4 Sweet bread Lisanditega (rosinad, puuviljad, mahl, suhkur, šokolaad) retseptide jaoks, 
milles on rohkesti suhkrut, rasva ja proteiine. Koorik on nende retseptidega 
tumedam. Pikema kergitusfaasiga magus küpsetis tuleb kerge ja õhuline. 

5 Rice bread Riisijahust taigen näeb rohkem koogitaigna moodi välja. Segamise / 
sõtkumise järel tuleb taignal lasta kerkida. Koorik on õhem, võrreldes 
nisujahust küpsetisega. 

6 Gluten free Spetsiaalselt gluteenivabade jahudega retseptidele. Kuigi kasutusel on pärm, 
on taigen niiskem ja vedelam. Oluline on mitte liigselt segada /sõtkuda. 
Kergitusfaase on 1 ja küpsetusaeg on pikem. Kõik koostisained lisatakse 
ühekorraga. 

7 Quick bread Kõik programmifaasid kestavad vähem aega. Tulemus on väike, tihe ja 
jämedakoeline. 

8 Fruit bread Tavaline küpsetusprogramm. Kuivatatud ja mittekleepuvad puuviljad –
pähklid võib lisada lisandite mahutisse, kust need lisatakse taignasse õiges 
segamisfaasis. Kui tegu on niiskete ja kleepuvate lisanditega, tuleks need 
lisada otse anumasse segamise algfaasis, sest muidu need ei pruugi taignas 
ühtlaselt laiali jaotuda. 



 

 

9 Cake Segamine, kergitus ja küpsetamine, mis sobib koogi jaoks. Kergituseks 
kasutatakse soodat / küpsetuspulbrit. WEIGHT (kaalu) nupp ei ole aktiivne. 

10 Jam Mooside ja tšatnide keetmise programm. Koostisaineid segatakse 
segamislabaga. Programm ei võimalda ise mingeid seadistusi teha. 

11 Defrost Soojendab ühtlaselt, et sulatada külmutatud toiduaine kiiremini üles. Aja 
seadistuse nuppudega saab valida sulatamise kestvust. Taimer, 
kaalufunktsioon ega kooriku värvuse nupp ei ole kasutatavad. 

12 Mix Koogitaigna valmistamiseks. Ei toimu kergitamist ega küpsetamist, samuti ei 
saa valida kaalu ega kooriku värvust. 

13 Knead Paksu taigna sõtkumise programm. Ei toimu kergitust ega küpsetamist. 
Taignatele, mida kasutatakse pizza, pastatoodete ja kuklite jaoks. Aja 
seadistuse nuppudega saab valida sõtkumise kestvust. Taimer, 
kaalufunktsioon ega kooriku värvuse nupp pole kasutatavad. 

14 Dough Pärmitaigna sõtkumise ja kergitamise jaoks ILMA küpsetamata. 
Pärmitaignakuklite, pizza jms taigna segamine ja kergitus. Kaalu ja kooriku 
värvuse nupud ei tööta. 

15 Ice Cream Ainult jäätise valmistamiseks – valikulise tarvikuna saadaoleva 
külmutusanuma abil, artikkel 96910. 
Ajaseadistuse nuppude abil saab valida segamisaja 20, 25 või 30 min. Taimer 
ei ole kasutatav. 

16 Bake Lisaküpsetamiseks või pruunistuse lisamiseks, kui leib ei küpsenud piisavalt. 
Ei ole kergitust ega segamist. Kasutatav ka millegi valmistamiseks juba 
ettevalmistatud taignast. 
Aja seadistuse nuppudega saab valida küpsetamise kestvust. Taimer ei ole 
kasutatav. 

17 Homemade Omaenda poolt tehtavate seadistustega programm. Kohandatavast 
programmist on juttu edaspidi. 

18 Yoghurt Kodus jogurti valmistamise programm. Vaja läheb rõõska piima ja veidi 
lactobacillus elusbakteritega jogurtit. 

 
Mõne programmi puhul (1-9) kostab helisignaal programmi ajal, kuna siis avaneb lisaainete mahuti. 
Kui retseptis sisalduvad lisandid, mis omavahel kokku ei kleepu (puuviljatükid, pähklid), tuleks need 
jämedalt hakituna panna lisandite mahutisse. Niisked ja kokkukleepuvad lisandid või jahu tuleks 
lisada siis, kui helisignaal kostab, käsitsi otse küpsetusanumasse. 
Kui tekib vajadus programm tühistada, hoidke START/STOP nuppu vajutatuna 3 sekundit, kuni kostab 
üks pikk helisignaal. Väljalülitamiseks tuleb seade eemaldada vooluvõrgust. 
 
PROGRAMMI FAASID 
Järgnevas tabelis on ära toodud programmifaaside kestvused minutitena. Erinevad ajasisestused ühe 
protsessi kohta osutavad variatsioonidele leivapätsi erineva suuruse alusel (WEIGHT) või 
pruunistamisastme alusel (BURNING COLOR). 

Faas  sümbol vaikimisi Aeg reguleeritav vahemikus 
Sõtkumine 1 

 
0:15 1- 30 min 

Kerkimine 1  0:03 0-30 min 
Sõtkumine 2 

 
0:20 0-30 min 

Kerkimine 2  0:10 0-30 min 
Sõtkumine 3  

 
0:00 0-25 min 

Kääritamine 1  0:42 0-60 min 



 

 

Kääritamine 2  0:40 0-60 min 

Kääritamine 3  0:00 0-60 min 

Küpsetamine  
 

0:30 
(Keskmine) 

0-80 min 
Hele, keskmine, tume 

Soojashoid  1:00 0-60 min 

Taimeri režiim 
 

 Kuni 15 h 

 
SOOJASHOIDMISE FUNKTSIOON 
Küpsetamisprogrammide (1-9) lõppedes läheb seade automaatselt 1 h kestvale soojashoidmise 
režiimile. Soojashoidmist saab katkestada iga hetk, vajutades ja hoides nuppu START/STOP kauem kui 
3 sekundit, kuni kostab helisignaal. 
 
MÄLUFUNKTSIOON 
Kui elektrikatkestus toimub käimasoleva programmi jooksul ja elektrivarustus taastub enne 10 minuti 
möödumist, jätkub programm samast kohast, kus pooleli jäi – puudub vajadus START-STOP nuppu 
vajutada. Kui aga elekter katkeb kauemaks kui 10 minutiks, tühistub käimasolev programm. 
Sisestatud seadistused kustuvad. Siis tuleb jälle otsast alata. 
Seega lühikeseks töökatkestuseks kasutage pausifunktsiooni, puudutades nuppu START/ STOP 
lühidalt. Seade taastab töö automaatselt 3 minuti möödudes. 
Kui programm ei ole veel kergitusfaasis ja elekter on katkenud kauemaks 10 minutist, saab 
programmi uuesti alustada ilma uusi koostisaineid lisamata. 
 
PROGRAMM HOMEMADE 
Programm Homemade (17) on täielikult kohandatav kasutaja enda poolt. Programmifaasi 
vahelejätmiseks tuleb selle faasi puhul kestvuseks valida lihtsalt 0:00. Seega saate kasutada vaid neid 
programmifaase, mida vajalikuks peate. 
Seadistused kustuvad mälust, kui seade eemaldada vooluvõrgust kauemaks kui 10 minutiks. Seejärel 
on seadistused jälle vaikimisi väärtustega. 
1. Nupu SETTING vajutusel saate valida programmi Homemade. Ekraanil kuvatakse 17 ja hetkel kehtiv 
kogu küpsetusaeg. 
2. Teistkordse puudutusega nupul SETTING saab valida esimese programmifaasi. Ekraanil on faasi 
sümbol ja number koos eelseadistatud kestvusega, mis vilgub. 
3. Nuppudega +TIME/-TIME saab valida faasi kestvust. 
4. Kui soovitud aeg on valitud, puudutage taas nuppu SETTING, et valik kinnitada ja minna edasi 
järgmise faasi seadistusele. 
5. Korrake samme 3 ja 4, kuni olete kõik programmifaasid sobivaks kohandanud. Kui 
programmeerimise käigus puudutada nuppu START/STOP, väljutakse seadistustest ja kuvatakse 
kohandatud programmi kogukestvust. 
6. Programmeerimise järel võib kohandatud programmi kasutamist alustada, puudutades nuppu 
START/STOP. Programmi võib kasutada viitkäivitumisega. Programmeerimise järel puudutage nuppe 
+TIME/ - TIME, et valida viitkäivitumiseni kuluv aeg. Ekraanile ilmub vilkuv liivakellasümbol, mis 
osutab, et viitkäivitus on aktiveeritud, ja kestvus kuni programmi käivitumiseni. 
 
TAIMERI SEADISTAMINE 
Taimeriga saab valida viitkäivitumise aja. Aega kuvatakse kuni hetkel aktiivse programmi lõppemise 
hetkeni. Maksimaalne kestvus on 15 tundi, minimaalne on programmi kogukestvus. Kui taimer on 
aktiivne, kuvatakse liivakellasümbolit. 



 

 

HOIATUS! Programmide 11, 13, 15, 16 korral ei ole taimerifunktsioon saadaval. Ainult aja seadistusi 
saab teha nuppude +TIME/-TIME abil, nagu ka programmis 16.  
Viitkäivituse seadistus programmide 1-9, 12, 14 ja 17 ei muuda otsest küpsetusprogrammi kestvust. 
Lihtsalt programm algab viitega. 
Ärge kasutage taimerifunktsiooni, kui koostises on kiirelt riknevad ained, nagu muna, piim, koor või 
juust. Kvaliteet nende toiduainete puhul halveneb soojas keskkonnas seistes. 
1. Valige programm MENU vajutusega. Seejärel reguleerige leiva suurus, pruunistusaste, kuna need 
seadistused mõjutavad programmi kestvust. 
2. Pärast seda kasutage nuppe +TIME/-TIME, et kehtestada aja pikkus, kuni programmi lõppemiseni, 
mida kuvatakse ekraanil. Kui taimer on aktiivne, vilgub liivakellasümbol ekraanil.  
3. Vajutage START/STOP nuppu, et seade aktiveerida. Liivakella sümbol ja ajanäidu punktid vilguvad 
ja allaloendus kuvab allesjäänud aega. Soovitud ajal on värskelt küpsenud leib valmis. Programmi 
järel aktiveerub 1 h pikkune soojas hoidmise faas. 
 
JUHTPANEELI NUPPUDE LUKUSTUS 
Vältimaks tahtmatut seadistuste muutmist nuppude juhuslike vajutusega, on võimalik lukustada 
juhtpaneel. 
Vajutage samaaegselt nuppe WEIGHT ja BURNING COLOR. Kostab helisignaal ja ekraanil kujutatakse 
võtmekujulist sümbolit. Seejärel ei saa nuppe kasutada. 
Tähtis! Ka START/STOP nupp ei tööta.  
Lahtilukustamiseks vajutage uuesti samaaegselt nuppe WEIGHT ja BURNING COLOR. Kostab 
helisignaal ja võtmesümbol kustub. 
 
ENNE ESIMEST KASUTUSKORDA  
Enne esimest kasutamist ja pärast pikaajalist mittekasutamist tuleks pesta seadme eemaldatavad 
osad. Küpsetusanuma välispind peab olema kuiv ja puhas enne, kui anum asetatakse 
küpsetuskambrisse. Lukustage anum tühjana küpsetuskambris. Kuumutage seadet BAKE 
programmiga 10 minutit. Protsessis võib eralduda veidi kõrbelõhna, mis on tavaline. Lülitage seade 
välja, eemaldage vooluvõrgust ja jätke jahtuma. 
Puhastage anum. Määrige anuma sisepinda ja segamislaba pinda või või margariiniga. Seade on 
seejärel kasutusvalmis. 
 
KASUTAMINE 
Ärge kasutage seadet, kui leiate seadmelt või selle osadelt mõne kahjustuse! 
1. Valmistage ette koostisained. Mõõtke kõik koostisained ära vastavalt retseptile. Järgige 
maksimaalse täitmise piiri (1000 g).  
Lisades pähkleid, puuvilja vms, tuleks need ained lõigata väiksemaks, hakkida või püreerida.  
Kasutage koostisainete mõõtmiseks kaasasolevaid mõõdutopsi ja -lusikat. 
2. Asetage seade kindlale ja kuumust kannatavale aluspinnale, vähemalt 30 cm kaugusele 
ümbritsevatest esemetest. Seade ei tohi asukohas liikuda ega olla mahakukkumisohus. 
Tähtis! Leivaanum kinnitub küpsetuskambris spetsiaalse lukustusega. Anumat sisestades või 
eemaldades ei tohi rakendada toorest jõudu. 
3. Anuma välispind ja küpsetuskamber peavad olema puhtad ja kuivad. 
4. Avage kaas, sisestage küpsetusanum. Asetage anum kambri liitmikule ja keerake, kuni anum laskub 
allapoole. Keerake anumat päripäeva, et see kinnituks liitmikul. Paigaldatud anuma seinad peaks 
olema täpselt paralleelsed küpsetuskambri seintega ja anum ise stabiilselt paigal. 



 

 

5. Määrige anumas olevat segamislaba telge võiga (õliga, margariiniga vms). Siis ei jää tainas nii 
tugevasti kinni ja segamislaba on kergem ära võtta. Lükake segamislaba telje otsa ja keerake, kuni see 
kinnitub. 
6. Asetage koostisained retseptis (vt. juhendi lõpust) toodud järjekorras anumasse. Reegel on, et 
esmalt tuleb lisada muna ja kõik vedelikud, siis suhkur, sool, maitseained. Seejärel tahked ained, 
nagu jahu, koogipulber vms. Viimasena lisage pärm, sooda või küpsetuspulber. Pärm, sooda ja 
küpsetuspulber ei tohi enne segamise algust sattuda vedelike ja soolaga kokku. Tehke jahu sisse lohk 
ja asetage pärm, sooda või küpsetuspulber sellesse. 
7. Kindlustage, et lisandite mahuti alumine klapp on kinni. Sulgege kaas. 
Tähtis! Niiskeid lisandeid tuleks enne lisandimahutisse lisamist köögipaberil kuivatada. Liiga suuri ja 
kleepuvaid lisandeid ei tohiks kasutada. Hakkige lisandid peenemaks. Sellegipoolest ärge kasutage 
lisandimahutis pulbrit ega midagi, mis on vedel. Pulbrilised / vedelad lisandid lisage käsitsi otse 
anumasse, kui kõlab lisandite märguandesignaal. 
8. Lisandimahuti kaudu võib lisada näiteks seesami- ja linaseemneid ning hakitud pähkleid. Mahuti 
avaneb automaatselt. Täitmiseks avage mahuti pealmine liugkaas. 
 
KÜPSETUSPROGRAMMI ALUSTAMINE 
1. Valmistage ette koostisained, lisage anumasse ja sulgege kaas. 
2. Ühendage pistik seinakontakti. Ekraanil kuvatakse nr. 1 ja sellele vastava programmi vaikeseadeid. 
Kasutatavate programmide nimed ja numbrid on trükitud seadme kaanele. 
Kui programmis mingi kindel funktsioon ei ole kasutatav, ei ole ka vastav nupp aktiivne. 
3. Programmi saab valida MENU nupust. Nupuvajutust kinnitab helisignaal. 
4. Nupu BURNING COLOR abil valige küpsetise pruunistumise aste. Valikule osutab ekraani all ääres 
olev sümbol. 
5. Nupu WEIGHT abil saab valida kolme variandi hulgast sobiva kaalu - 500 g, 750 g, 1000 g. 
6. Soovi korral ja võimalusel saab kohandada viitkäivitumise seadeid. Maksimaalne viitaeg programmi 
lõpuni on 15 h. 
Tähtis! Kui ekraanil kuvatakse veateadet H:HH või E:E0, tuleb seade kohe eemaldada elektrikontaktist 
ja pöörduda seadme rikke osas tootja volitatud tehnilise abi ettevõttesse. 
7. Kui kõik seadistused on tehtud, käivitage programmi START/STOP nupuga. Programmiaja koolon 
vilgub. Töötamise ajal on aktiivne vaid START/STOP nupp. 
Kaant tohib avada, et segamisfaasis lisada lisandeid. Selleks tuleb programm pausida. Siiski tuleb 
vältida kaane avamist niipalju, kui võimalik. Seda eriti küpsetamise ajal, et vältida leiva 
kokkukukkumist. 
8. Töö võib pausida, vajutades lühidalt START/STOP. Seade taastab töö automaatselt 3 minuti 
möödudes. 
Programmi tühistamiseks tuleb START/STOP nuppu hoida 3 sekundit vajutatuna. Kostab helisignaal. 
Programm tühistub ja seadistused kustuvad. Ärge eemaldage anumat ega pange mingeid esemeid 
leivaanumasse, kui seade töötab- seadmekahjustuste ja õnnetuse oht! 
9. Kui sõtkumisfaasi lõppedes eemaldada taignast segamislaba, ei jää laba leiva sisse küpsetamise 
ajaks ja hiljem ei jää leiva sisse auku. Laba võib eemaldada kolmanda kergituse faasis, millest antakse 
ekraanil märku kergituse sümboli ja faasi numbriga 2. 

a. Eemaldage seade vooluvõrgust. 
Kui katkestate voolu vähemaks, kui 10 minutiks, ei katke programm, vaid jätkub, kui seade 
uuesti vooluvõrku ühendada. 
b. Avage kaas, keerake anum lahti ja eemaldage. Kasutage jahuseks tehtud kätt ja õngitsege 
segamislaba leivataignast välja. Kindlustage, et anuma väliskülg ei saanud mingite 
toiduainetega kokku. 



 

 

c. Pange taignaanum küpsetuskambrisse tagasi ja sulgege kaas. 
d. Ühendage seade uuesti vooluvõrku. Programm jätkub poolelijäänud kohast. 

Kui programm on lõppenud, kostab 10 helisignaali ja ajanäit on 0:00. Seade läheb üle 1 h pikkusele 
soojendusfaasile. Seejärel lülitub seade välja ja jahtub.  
Avage kaas ja kontrollige tulemuse küpsust. Kui leib jäi tooreks või liiga heledaks, võite kasutada 
programmi BAKE.  
Asetage kuum leivaanum kuumuskindlale pinnale jahtuma. 
Tähtis! Ärge kasutage metallist köögiriistu, et leiva ääri anuma küljest lahti lükata. Ärge lõigake leiba 
anumas. Eemaldage leib anumast ja lõigake viiludeks seejärel. 
14. Plastist või puidust spaatli abil saab leiba anuma seintest lahti lükata. Kummutage leib anumast 
välja, lõikelauale. 
15. Loputage anum kohe sooja veega. 
16. Jätke leib enne lahtilõikamist 15-30 minutiks tahenema. Kui segamislaba jäeti leiva sisse, 
eemaldage see kaasasoleva konksu abil. 
 
MOOSI KEETMINE 
Anumat ei tohi moosi koostisainetega üle täita, sest tekkida võivad pritsmed ning 
kuumutuselementidele sattunud suhkur ja moos võivad süttida.  
Pange anumasse esmalt püreeritud puuviljad või marjad. Seejärel lisage moosisuhkur. 
1. Valmistage ette koostisained. Peske puuvili ja puhastage. Püreerige viljad ja kaaluge köögikaaluga. 
2. Paigaldage segamislaba anumasse. 
3. Kallake püree väga ettevaatlikult anumasse. Võib lisada veidi sidrunhapet või sidrunimahla, et 
tulemus oleks marmelaadi sarnane. 
4. Kaaluge valmis ka moosisuhkur. Lisage suhkur püree peale. 
5. Küpsetusanuma välispind peab olema kuiv ja puhas enne, kui anum asetatakse küpsetuskambrisse. 
Paigutage anum küpsetuskambrisse ja keerake päripäeva kinni. Sulgege leivaküpsetaja kaas. 
6. Ühendage seade vooluvõrku ja valige MENU nupu vajutusel programm JAM (10). Muid seadistusi 
selle programmiga teha ei saa. 
HOIATUS! Käsitsege kuuma anumat vaid pajakinnastega. 
7. Vajutage START/STOP nuppu, et seade aktiveerida. Programmi lõppedes kostab helisignaal. 
8. Kasutage pajakindaid ja avage kaas. Keerake anumat vastupäeva ja tõstke välja. 
9. Kallake moos eelnevalt steriliseeritud purkidesse ja sulgege kaantega õhukindlalt. Enne söömist 
peab moos olema jahtunud. 
 
JÄÄANUMA KASUTAMINE (valikuline lisatarvik, artikkel 96910) 
HOIATUS! Jääanum sisaldab jahutusainet, jääanumat tohib panna külmikusse ja sügavkülma, aga 
mitte kunagi kuumutada.  
Ärge kasutage jääanumat ja selle tarvikuid ühegi muu programmiga, kui ainult jäätiseprogrammiga 
ICE CREAM nr. 15.  
Jääanum ei tohi kuumeneda! Jääanumas sisalduv jahutusaine võib äkilise paisumise tulemusel 
lõhkuda jääanuma ja tekitada isiku- või varakahju. 
Kaitske käsi külmapõletuse ohu eest pajakinnastega. Ärge puudutage külmunud jääanumat märgade 
kätega. 
Enne jäätiseprogrammi kasutamist jätke jääanum sügavkülmikusse mitmeks tunniks või üleöö. 
Jääanum peab külmudes olema püstiasendis, külmumistemperatuur -18 °C. Anumat ei tohi asetada 
sügavkülmikusse kaldu ega kummuli. Anum on valmis, kui selle raputamisel pole kuulda jahutusaine 
loksumist. 
Jääanumaga saab hoida külmana karastusjooke, serveerida jääkuubikuid mitme tunni vältel. 



 

 

Peamiselt saab jääanumaga kasutada leivaküpsetaja jäätiseprogrammi nr. 15 ja teha kodus ise jäätist. 
NB! Jääanum ei kuulu seadme komplekti, vaid on saadaval eraldi lisatarvikuna, artikkel nr. 96910. 
 
JÄÄTISE VALMISTAMINE 
Valmistage ette koostisained. 
Koostisainete maht ei tohi ületada poolt anuma mahtu (300-350 ml). 
1. Munakollase lisamine teeb segu pehmemaks. Vahustage see suhkruga enne lisamist helekollaseks. 
2. Kuumutage piima kuni keemiseni. Tõstke piim vähehaaval vahustatud munakollasele, samal ajal 
kiiresti muna segades. Kogu kuuma piima ei tohi ühekorraga munale valada, muidu muna kalgendub 
tükiliseks. 
3. Kuumutage segu keemiseni. Jätke jahtuma toatemperatuurini ja jahutage lisaks külmikus kuni 5 °C. 
4. Valage jahutatud vahukoor eeljahutatud nõusse ja vahustage. 
5. Lisada võib marju, püreesid, hakitud mandleid ja pähkleid, vaniljet, sulatatud šokolaadi või 
lahustuvat kohvi, vähese piimaga. 
6. Segu peab enne jääanumasse panemist olema temperatuuril +5°C. 
7. Jääanum on pärast 16 h sügavkülmas olemist kasutusvalmis. 
8. Kombineerige vahukoor ja piima-munasegu omavahel, kogu segu tuleb jahutada temperatuurini  
+5 °C. 
9. Pange ajam koos musta värvi rõngaga ülespoole leivaküpsetaja küpsetuskambrisse. Keerake seda 
päripäeva, kuni lukustub liitmikul. 
10. Võtke jääanum. Paigutage see ajamile ja pöörake päripäeva, kuni anum lukustub ajamil. 
Paigutage segamislaba jääanuma sees olevale teljele. 
11. Ühendage seade vooluvõrku ja valige programm Ice Cream (15), vajutades nuppu MENU. 
12. Vastavalt retseptile valige ajaseadistuse nuppude abil jahutusaeg. Ekraanil kuvatav aeg vilgub. 
Valida saab 20, 25 ja 30 minutit. Kinnitage valik nupuga START/STOP. 
13. Vajutage START/STOP nuppu, et programm aktiveerida. Tähtis! Jääanumasse panekul peavad 
ained olema jahutatud külmikutemperatuurini. 
14. Kui laba hakkab pöörlema, segage jäätisesegu korraks ja kallake aeglaselt jääanumasse. Sulgege 
kaas ja oodake aja täitumiseni (helisignaal). 
15. Eemaldage seade elektrikontaktist ja avage kaas. Kaitske käsi pajakinnastega, eemaldage 
jääanum vastupäeva keerates. 
Tähtis! Jäätist ei tohi anumast välja võtta metallist lusika ega spaatliga. Kasutage plastist / puidust 
spaatlit või lusikat. 
16. Puhastage jääanum pärast kasutamist.  
 
Valmis jäätis on pehme. Vajadusel paigutage see sobiva karbi sees sügavkülmikusse pooleks tunniks 
kuni serveerimiseni. Õhukindlas karbis võib jäätist külmikus hoida kuni 1 nädala vältel. 
 
JOGURTI VALMISTAMINE 
Programm YOGHURT (number 18) võimaldab kodus ise jogurtit kääritada. Selleks on vaja värsket 
piima ja veidi elus lactobacillus bakteritega jogurtit. 
1. Kallake anumasse u 1 liitrit rõõska piima ja lisage 100 ml elusjogurtit. Segage ühtlaseks. Muud 
koostisained (suhkur, mahlad, marjad) tuleks lisada siis, kui käärimisprotsess on valmis. 
HOIATUS! Olge kindel, et valite õige programmi – YOGHURT. Muu programmiga kuumeneb piim ja 
hakkab üle ääre ajama, rikkudes seadme ja tekitades õnnetuse ohu. 
2. Sulgege kaas. Valige MENU nupuga Yoghurt programm nr. 18. 
3. +TIME/-TIME nuppudega valige sobiv käärimisaeg vahemikus 8 kuni 12 h. Vaikimisi valik on 8 h. 
Kuid mida pikem käärimisaeg, seda kreemjam tulemus. 



 

 

4. Vajutage START/STOP nuppu, et programm aktiveerida. Aja täitumisel kostab helisignaal. 
5. Laske jogurtil jahtuda. Kallake jogurti vadak ära. Seda võib eraldi toiduks / joogiks kasutada. 
6. Säilitage jogurtit külmikus. 
 
PUHASTAMINE 
Seadet ega selle ühtegi osa ei tohi pesta nõudepesumasinas. Jätke seade pärast kasutamist jahtuma 
avatud kaanega. Anuma eemaldamiseks tuleb seda keerata vastupäeva ja tõsta. 
Küpsetuskambri sisemust võib pühkida niiske lapi või käsnaga (mitte tilkuvaga). Samuti puhastage 
niiske lapiga kaas, lisandite mahuti ja seadme ülejäänud korpus. Peske anum ja segamislaba sooja 
vee ja nõudepesuainega. Ainejäägid tuleb hoolikalt eemaldada nii segamislaba teljelt kui segamislaba 
avausest. 
Kuivatage kõik osad väga hoolikalt. Jätke seade avatud kaanega ja lahtised osad veidikeseks õhu kätte 
kuivama. 
 
KESKKONNAKAITSE  

Seadet ei tohi kasutusaja lõppemisel ega muul juhul visata olmejäätmete sekka. Toimetage 
mittevajalikuks muutunud seade jäätmekäitlusettevõtte kogumispunkti. Juuresolev sümbol 
seadmel või selle dokumentides juhib kasutaja tähelepanu seadme käitlemisele. Seade 
sisaldab taaskasutatavaid materjale. Elektri- ja elektroonikaseadmete käitlusse 

toimetamisega panustate keskkonna ja inimtervise kaitsmisse. Küsige täpsemat teavet 
käitlemisasutuste kohta kohalikelt omavalitsustelt. 
 
RETSEPTID 
 
Harilik valge sai 
Koostisained                     

Suurus 1000 g 750 g 500 g 
Vesi 320 ml 250 ml 160 ml 
Sool 6 g 5 g 3 g 
Õli 24 ml 18 ml 12 ml 
Suhkur 24 g 18 g 12 g 
Piimapulber 15 g 12 g 6 g 
Saiajahu 520 g 400 g 260 g 
Pärm 6 g 4 g 3 g 

 
Valmistamine 
Pange ained anumasse selles järjestuses, nagu retseptis kirjas. Soovitatav on kasutada rafineeritud 
küpsetusõli. Programm 1 Basic Bread. 
 
Seesamileib 
Koostisained 

Suurus 1000 g 750 g 500 g 
Vesi 320 ml 250 ml 160 ml 
Sool 8 g 6 g 4 g 
Õli 36 ml 24 ml 18 ml 
Suhkur 24 g 18 g 12 g 
Piimapulber 24 g 18 g 12 g 



 

 

Saiajahu 520 g 400 g 260 g 
Pärm 6 g 4 g 3 g 
Seesamiseemned 30 g 22 g 15 g 

 
Valmistamine  
Pange koostisained anumasse selles järjestuses, nagu retseptis kirjas. Soovitatav on kasutada 
rafineeritud küpsetusõli. 
Seesamiseemned lisage helisignaali kostmise ajal, segamisprotsessi käigus. Need võib panna lisandite 
mahutisse enne programmi algust. Programm 1 Basic Bread. 
 
Kreeka pähkli või seedermänniseemne leib 
Koostisained 

Suurus 1000 g 750 g 500 g 
Vesi 280 ml 230 ml 140 ml 
Muna 2 1 1 
Sool 6 g 5 g 3 g 
Õli 36 ml 24 ml 18 ml 
Suhkur 24 g 18 g 12 g 
Piimapulber 24 g 18 g 12 g 
Saiajahu 500 g 400 g 250 g 
Pärm 6 g 4 g 3 g 
Kreekapähklid 
/seedermänniseemned 

30 g 22 g 15 g 

 
Valmistamine 
Pange koostisained anumasse selles järjestuses, nagu retseptis kirjas. Soovitatav on kasutada 
rafineeritud küpsetusõli. Hakkige pähklid või seemned ja lisage anumasse segamisfaasis, kui kostab 
helisignaal. Need võib panna ka lisandite mahutisse enne programmi algust. Programm 1 Basic Bread. 
 
Klassikaline prantsuse sai 
Koostisained 

Suurus 1000 g 750 g 500 g 
Vesi 340 ml 250 ml 170 ml 
Sool 8 g 6 g 4 g 
Õli 12 ml 9 ml 6 ml 
Suhkur 16 g 12 g 8 g 
Saiajahu 540 g 400 g 270 g 
Pärm 6 g 5 g 3 g 

 
Valmistamine 
Pange koostisained anumasse selles järjestuses, nagu retseptis kirjas. Soovitatav on kasutada 
rafineeritud küpsetusõli. Programm 2 French Bread. 
 
 
 
 
 



 

 

Maisileib 
Koostisained 

Suurus 1000 g 750 g 500 g 
Vesi 320 ml 240 ml 160 ml 
Sool 6 g 5 g 3 g 
Õli 24 ml 18 ml 12 ml 
Suhkur 16 g 12 g 8 g 
Piimapulber 16 g 12 g 8 g 
Saiajahu 400 g 300 g 200 g 
Pärm 6 g 4 g 3 g 
Maisijahu 120 g 100 g 60 g 

 
Valmistamine 
Pange koostisained anumasse selles järjestuses, nagu retseptis kirjas. Soovitatav on kasutada 
rafineeritud küpsetusõli. Programm 2 French Bread. 
 
Soodaleib 
Koostisained 

Suurus 1000 g 750 g 500 g 
Piim + 1 muna 305 ml 250 ml 160 ml 
Sool 5 g 4 g 3 g 
Või 45 g 36 g 24 g 
Suhkur 95 g 75 g 50 g 
Maisijahu 170 g 130 g 90 g 
Universaaljahu 340 g 260 g 180 g 
Küpsetuspulber 10 g 7 g 5 g 
Küpsetussooda 10 g 7 g 5 g 

 
Valmistamine 
Pange koostisained anumasse selles järjestuses, nagu retseptis kirjas. Programm 7 Quick Bread. 
 
Täisnisusai 
Koostisained 

Suurus 1000 g 750 g 500 g 
Vesi 340 ml 250 ml 170 ml 
Sool 10 g 8 g 5 g 
Õli 24 ml 18 ml 12 ml 
Piimapulber 18 g 13 g 9 g 
Pruun suhkur 24 g 18 g 12 g 
Saiajahu 200 g 150 g 100 g 
Täisnisujahu 360 g 250 g 180 g 
Pärm 8 g 5 g 4 g 

 
Valmistamine 
Pange koostisained anumasse selles järjestuses, nagu retseptis kirjas. Soovitatav on kasutada 
rafineeritud küpsetusõli. Programm 3 Whole Wheat. 
 



 

 

Magus leib 
Koostisained 

Suurus 1000 g 750 g 500 g 
Vesi 280 ml 220 ml 140 ml 
Muna 2 1 1 
Sool 8 g 6 g 4 g 
Õli 36 ml 24 ml 18 ml 
Piimapulber 12 g 9 g 6 g 
Suhkur 80 g 55 g 40 g 
Saiajahu 500 g 380 g 250 g 
Pärm 6 g 4 g 3 g 

 
Valmistamine 
Pange koostisained anumasse selles järjestuses, nagu retseptis kirjas. Soovitatav on kasutada 
rafineeritud küpsetusõli. Vee ja piimapulbri asemel tohib kasutada vastavat kogust rõõska piima. 
Programm 4 Sweet Bread. 
 
Kõrvitsaleib 
Koostisained 

Suurus 1000 g 750 g 500 g 
Vesi 100 ml 80 ml 50 ml 
Sool 6 g 5 g 3 g 
Kõrvits /cushaw 300 g 210 g 150 g 
Õli 30 ml 27 ml 15 ml 
Piimapulber 20 g 18 g 10 g 
Suhkur 48 g 40 g 24 g 
Saiajahu 380 g 300 g 190 g 
Pärm 8 g 5 g 4 g 

 
Valmistamine 
Lõigake kõrvits ½ cm tükkideks. Aurutage kõrvitsat umbes 20 min., Kallake vesi ära pärast jahtumist 
ja püreestage peeneks. Pange koostisained anumasse selles järjestuses, nagu retseptis kirjas. 
Soovitatav on kasutada rafineeritud küpsetusõli. Programm 4 Sweet Bread- 
 
Kohvisai 
Koostisained 

Suurus 1000 g 750 g 500 g 
Vesi 240 ml 200 ml 120 ml 
Muna 2 1 1 
Sool 6 g 4 g 3 g 
Õli 26 ml 20 ml 13 ml 
Piimapulber 10 g 8 g 5 g 
Suhkur 50 g 40 g 25 g 
Lahustuv kohv, 
pakikesi 

3 väikest pakikest 2 väikest pakikest 1 ½ väikest pakikest 

Saiajahu 400 g 300 g 200 g 
Pärm 6 g 5 g 3 g 



 

 

Valmistamine 
Pange koostisained anumasse selles järjestuses, nagu retseptis kirjas. Muna võib veega segada, et 
saada vedelam koostis. Programm 4 Sweet Bread. 
 
Roheline sai 
Koostisained 

Suurus 1000 g 750 g 500 g 
Vesi 260 ml 200 ml 130 ml 
Muna 2 1 1 
Sool 6 g 4 g 3 g 
Õli 40 ml 30 ml 20 ml 
Piimapulber 16 g 13 g 8 g 
Suhkur 50 g 40 g 25 g 
Hakitud salatilehed 280 g 210 g 140 g 
Saiajahu 460 g 350 g 230 g 
Pärm 6 g 4 g 3 g 

 
Valmistamine 
Salatilehed tuleb hakkida ja töödelda köögikombainis püreeks. Pange koostisained anumasse selles 
järjestuses, nagu retseptis kirjas. Programm 4 Sweet Bread. 
 
Banaanileib 
Koostisained 

Suurus 1000 g 750 g 500 g 
Vesi 250 ml 230 ml 130 ml 
Muna 2 1 1 
Sool 7 g 6 g 4 g 
Piimapulber 65 g 60 g 35 g 
Suhkur 50 g 40 g 25 g 
Saiajahu 450 g 400 g 230 g 
Pärm 7 g 5 g 4 g 
Banaan 110 g 80 g 55 g 
Või 30 g 36 g 20 g 

 
Valmistamine 
Välja arvatud või, pange koostisained anumasse selles järjestuses, nagu retseptis kirjas. Tükeldage 
banaan väikesteks tükkideks, lisage teistele koostisainetele enne programmi alustamist. Lisage või 10 
minuti möödudes alates sõtkumisfaasi algusest. Programm 4 Sweet Bread. 
 
Kookosleib 
Koostisained 

Suurus 1000 g 750 g 500 g 
Vesi 280 ml 220 ml 140 ml 
Muna 2 1 1 
Sool 6 g 5 g 4 g 
Õli 36 ml 27 ml 18 ml 
Piimapulber 60 g 45 g 30 g 



 

 

Suhkur 50 g 40 g 25 g 
Saiajahu 460 g 360 g 230 g 
Pärm 5 g 5 g 4 g 
Kookoshelbed 60 g 45 g 30 g 

 
Valmistamine 
Pange koostisained anumasse selles järjestuses, nagu retseptis kirjas. Kookos lisage helisignaali 
kostmise ajal, segamisprotsessi käigus. Selle võib panna lisandite mahutisse enne programmi algust. 
Programm 4 Sweet Bread. 
 
Piparkoogiküpsetis 
Koostisained 
1 muna 
100 ml piima 
15 g margariini 
½ kotikest vaniljesuhkrut 
70-80 g suhkrut 
40 g rukkijahu tüüp 1150 
120 g nisujahu tüüp 405 
20g kakaopulbrit 
10 g piparkoogimaitseainet 
1 pakk küpsetuspulbrit sõelutuna 
Glasuuri jaoks: küpsetusšokolaadi 
 
Valmistamine 
Välja arvatud šokolaad, pange koostisained anumasse selles järjestuses, nagu retseptis kirjas. 
Programm 9 Cake.  
Kui küpsetus on lõppenud, lülitage seade välja ja jätke küpsetis koos anumaga seadmesse veel 15 
minutiks, kaas suletuna ja lisandite mahuti luuk avatuna. Seejärel võtke anum seadmest ja laske veel 
veerand tunni jagu jahtuda, koos anumaga. Seejärel võtke kook anumast ja laske restil täielikult 
jahtuda. Katke valmis kook sulatatud šokolaadist glasuuriga. 
 
Apelsinikook 
1 muna 
100 ml piima 
15 g margariini 
½ kotikest vaniljesuhkrut 
1 ampull apelsiniessentsi 
70-80 g suhkrut 
180 g nisujahu tüüp 405 
1 pakk küpsetuspulbrit sõelutuna 
Glasuuri jaoks: 2 spl glasuurisuhkrut ja veidi apelsinimahla 
 
Valmistamine 
Välja arvatud glasuuri komponendid, pange koostisained anumasse selles järjestuses, nagu retseptis 
kirjas. Programm 9 Cake.  
Kui küpsetus on lõppenud, lülitage seade välja ja jätke küpsetis koos anumaga seadmesse veel 15 
minutiks, kaas suletuna ja lisandite mahuti luuk avatuna., Seejärel võtke anum seadmest ja laske veel 



 

 

veerand tunni jagu jahtuda, koos anumaga. Seejärel võtke kook anumast ja laske restil täielikult 
jahtuda. Segage glasuurisuhkur mõne tilga apelsinimahlaga, et moodustuks paks siirup ja katke kook 
sellega. 
 
Pärmikook 
Koostisained 
100 g võid 
100 g suhkrut 
5 muna 
250 g isekerkivat jahu 
1 ampull vaniljeekstrakti 
25 ml sidrunimahla 
4 g pärmi 
 
Valmistamine 
Segage munad, suhkur ja või mikseriga, et saada vahustatud segu. Lisage jaokaupa isekerkiv jahu ja 
segage käsitsi. Lisage muud koostisained ja segage hoolikalt. Määrige leivaküpsetaja anuma sisepind 
õliga. Pange taigen anumasse. Programm 9 Cake. 
 
TAIGNAD 
 
Pärmitaigen 
Koostisained 
260 ml vett 
400 g saiajahu 
5 g pärmi 
 
Valmistamine 
Paigutage anumasse koostisained. Vesi, jahu ja pärm on peamised ained, muid aineid võib kasutada 
või mitte. Taigna maksimaalne maht on 1000 g. Programm 14 Dough. 
 
Pastataigen 
Koostisained 
260 ml vett 
400 g jahu 
 
Valmistamine 
Paigutage anumasse koostisained. Vesi ja jahu on peamised ained, muid aineid võib kasutada või 
mitte. Taigna maksimaalne maht on 1000 g. Programm 14 Dough. 
 
Nugati joogijogurt 
Koostisained 
1 liiter väherasvast piima 
u. 100 ml puhast elus lactobacilluse jogurtit 
u. 100 g pähkli nugatikreemi 
 
Valmistamine 



 

 

Segage piim jogurtiga ühtlaseks ja lisage leivaküpsetaja anumasse. Avage kaas, sisestage 
küpsetusanum. Valige programm 18 Yoghurt. Veenduge, et te ei valiks kogemata mingit muud 
programmi!  
Kui valmimistsükkel on läbi, valage jogurt kõrgemasse anumasse, nagu näiteks morsikann, millel on 
valamistila. Katke kann kinni ja laske jogurtil ruumitemperatuuril seista, kuni jogurti peale koguneb 
vadak. Kallake vadak ettevaatlikult ära. 
Segage pähklikreem jogurtisse. Jahutage jogurtit enne serveerimist külmikus. 
 
Jook vadakust 
Koostisained 
1 tassitäis vadakut (200 ml) 
1 spl sidrunimahla 
Suhkur - maitse järgi 
 
Valmistamine 
Jogurti pealt äravalatud vadakule sidrunimahla ja suhkrut lisades saab kerge ja meeldiva joogi. 
Nõuanne: sidrunimahla asemel saab ka muid puuviljamahlu kasutada. 
 
Maasikakeedis 
Koostisained 
900 g värskeid maasikaid 
540 g suhkrut 
30 g tärklist 
15 ml sidrunimahla 
 
Valmistamine 
Peske maasikad ja eemaldage lehed. Lõigake maasikad väiksemaks või püreestage. Paigutage 
anumasse kõik koostisained. Programm 10 Jam. 
 
Apelsinikeedis 
Koostisained 
900 g apelsine 
540 g suhkrut 
30 g tärklist 
15 ml sidrunimahla 
 
Valmistamine 
Koorige apelsinid ja eemaldage seemned. Lõigake apelsinid õhukesteks viiludeks. Paigutage 
anumasse kõik koostisained. Programm 10 Jam. 
 
JÄÄTIS, VALIKULISE LISATARVIKUGA (JÄÄANUM) 
Meelespidamiseks: kui programmi 15 Ice Cream on lõppenud, on jäätis tavaliselt vahukoorepaksune. 
Kui tahate, et jäätis oleks tahkem, pange jäätisemass õhukindlalt suletavas karbis sügavkülmikusse 
vähemalt pooleks tunniks. 
 
Vaniljejäätise põhiretsept 
Kogus umbes 300 ml 
 



 

 

Koostisained 
200 ml vahukoort 
50 ml piima 
Poole vaniljekauna sisu või pool teelusikatäit vaniljeekstrakti 
2 munakollast 
40 g tuhksuhkrut 
 
Valmistamine 
Jääanum on kasutusvalmis pärast 16 h sügavkülmas olemist. 
Vahustage munakollane ja suhkur kreemjaks. Paigutage piim ja vanilje keskmisesse paksu põhjaga 
kastmepotti. Kuumutage keskmisel tulel, kuni piim just hakkab lainetama (ei ole veel keemas). 
Segage kuuma piimasegu väga väikeste kulbitäitena munasegu sisse. Kui kõik on segatud, kallake 
segu puhtasse potti. Pidevalt puulusikaga segades kuumutage, kuni segu on paksenenud ja ei libise 
lusikaseljalt enam maha. Jätke segu jahtuma, jahutage jahekapis +5 °C temperatuurini.  
Vahustage vahukoor jahutatud anumas tugevaks. Siis segage omakorda muna-piimasegu ja 
vahukoor.  
Paigaldage jääanuma ajam leivaküpsetajasse. Võtke jääanum pajakinnaste abil sügavkülmikust. 
Paigutage jääanum leivaküpsetaja ajamile. Paigutage segamislaba jääanuma sees olevale teljele. 
Valige programm 15 Ice Cream, reguleerige segamise aeg 25 minutit. Käivitage programm. Kui laba 
hakkab pöörlema, segage jäätisesegu korraks ja kallake aeglaselt jääanumasse.  
Sulgege kaas ja oodake aja täitumiseni (helisignaal). Võtke jääanum seadmest välja, eemaldage jäätis 
anumast plastspaatli abil ja serveerige kohe või paigutage õhukindlas plastkarbis sügavkülmikusse. 
Õhukindlas karbis võib jäätist külmikus hoida kuni 1 nädala vältel. 
 
Kiire vaniljejäätis 
Kogus umbes 300 ml 
Koostisained 
100 ml vahukoort 
120 ml täispiima 
75 ml magusat kondenspiima 
Pool tl. vaniljeekstrakti 
 
Valmistamine 
Jääanum on kasutusvalmis pärast 16 h sügavkülmas olemist. 
Segage piimad ja vaniljeekstrakt suures kannus ja jahutage külmikus.  
Vahustage vahukoor jahutatud anumas tugevaks. Siis segage omakorda piimasegu ja vahukoor. 
Jahutage jahekapis +5 °C temperatuurini.  
Paigaldage jääanuma ajam leivaküpsetajasse. Võtke jääanum pajakinnaste abil sügavkülmikust. 
Paigutage jääanum leivaküpsetaja ajamile. Paigutage segamislaba jääanuma sees olevale teljele. 
Valige programm 15 Ice Cream, reguleerige segamise aeg 25 minutit. Käivitage programm. Kui laba 
hakkab pöörlema, segage jäätisesegu korraks ja kallake aeglaselt jääanumasse.  
Sulgege kaas ja oodake aja täitumiseni (helisignaal). Võtke jääanum seadmest välja ning eemaldage 
jäätis anumast plastspaatli abil ja serveerige kohe, või paigutage õhukindlas plastkarbis 
sügavkülmikusse. Õhukindlas karbis võib seda jäätist külmikus hoida kuni 3 päeva vältel. 
 
Šokolaadijäätis 
Kogus umbes 350 ml 
Koostisained 



 

 

200 ml vahukoort 
25 ml piima 
75 g hakitud tumedat šokolaadi 
2 munakollast 
30 g tuhksuhkrut 
 
Valmistamine 
Jääanum on kasutusvalmis pärast 16 h sügavkülmas olemist. 
Vahustage munakollane ja suhkur kreemjaks. Paigutage piim ja šokolaad keskmisesse paksu põhjaga 
kastmepotti. Kuumutage madalal tulel, kuni piim just hakkab lainetama (ei ole veel keemas). Segage 
kuuma piimasegu väga väikeste kulbitäitena munasegu sisse. Kallake kogu segu puhtasse potti. 
Pidevalt puulusikaga segades kuumutage, kuni segu on paksenenud ja ei libise lusikaseljalt enam 
maha. Jätke segu jahtuma, seejärel jahutage jahekapis +5 °C temperatuurini.  
Vahustage vahukoor jahutatud anumas tugevaks. Siis segage omakorda muna-piimasegu ja 
vahukoor.  
Paigaldage jääanuma ajam leivaküpsetajasse. Võtke jääanum pajakinnaste abil sügavkülmikust. 
Paigutage jääanum leivaküpsetaja ajamile. Paigutage segamislaba jääanuma sees olevale teljele. 
Valige programm 15 Ice Cream, reguleerige segamise aeg 30 minutit. Käivitage programm. Kui laba 
hakkab pöörlema, segage jäätisesegu korraks ja kallake aeglaselt jääanumasse.  
Sulgege kaas ja oodake aja täitumiseni (helisignaal). Võtke jääanum välja ning eemaldage jäätis 
anumast plastspaatli abil ja serveerige kohe või paigutage õhukindlas plastkarbis sügavkülmikusse. 
Õhukindlas karbis võib seda jäätist külmikus hoida kuni 1 nädala vältel. 
 
Pähklinugati gelato 
Kogus umbes 350 ml 
Koostisained 
150 ml piima 
75 g pähkli nugatikreemi 
1/4 tl. vaniljeekstrakti 
2 munakollast 
75 g tuhksuhkrut 
2 spl röstitud metspähkleid (sarapuupähkleid), peenelt hakituna. 
 
Valmistamine 
Jääanum on kasutusvalmis pärast 16 h sügavkülmas olemist. 
Vahustage munakollane ja suhkur kreemjaks. Paigutage piim, vaniljeekstrakt ja pähkli nugatikreem 
keskmisesse paksu põhjaga kastmepotti. Kuumutage keskmisel tulel, kuni segu just hakkab lainetama 
(ei ole veel keemas). Segage kuuma piimasegu väga väikeste kulbitäitena munasegu sisse. Kallake 
kogu segu puhtasse potti. Pidevalt puulusikaga segades kuumutage, kuni segu on paksenenud ja ei 
libise lusikaseljalt enam maha. Jätke segu jahtuma ja seejärel jahutage jahekapis +5 °C 
temperatuurini.  
Paigaldage jääanuma ajam leivaküpsetajasse. Võtke jääanum pajakinnaste abil sügavkülmikust. 
Paigutage jääanum leivaküpsetaja ajamile. Paigutage segamislaba jääanuma sees olevale teljele. 
Valige programm 15 Ice Cream, reguleerige segamise aeg 30 minutit. Käivitage programm. 
Kui laba hakkab pöörlema, segage jäätisesegu korraks ja kallake aeglaselt jääanumasse. 
Sulgege kaas ja oodake aja täitumiseni (helisignaal). Võtke jääanum välja. Eemaldage jäätis anumast 
plastspaatli abil ja serveerige kohe või paigutage õhukindlas plastkarbis sügavkülmikusse. Õhukindlas 
karbis võib seda jäätist külmikus hoida kuni 1 nädala vältel. 



 

 

 
Maasikajogurti jäätis 
Kogus umbes 340 ml 
Jogurti võib ise eelnevalt valmistada programmiga 18 Yoghurt. 
Koostisained 
150 g värskeid maasikaid 
150 g puhast jogurtit 
40 g tuhksuhkrut 
 
Valmistamine 
Jääanum on kasutusvalmis pärast 16 h sügavkülmas olemist. 
Peske maasikad ja eemaldage lehed. Püreestage maasikad. Segage püree, suhkur ja jogurt. Jätke segu 
jahtuma ja seejärel jahutage jahekapis +5 °C temperatuurini.  
Paigaldage jääanuma ajam leivaküpsetajasse. Võtke jääanum pajakinnaste abil sügavkülmikust. 
Paigutage jääanum leivaküpsetaja ajamile. Paigutage segamislaba jääanuma sees olevale teljele. 
Valige programm 15 Ice Cream, reguleerige segamise aeg 25 minutit. Käivitage programm. 
Kui laba hakkab pöörlema, segage jäätisesegu korraks ja kallake aeglaselt jääanumasse.  
Sulgege kaas ja oodake aja täitumiseni (helisignaal). Võtke jääanum välja. Eemaldage jäätis anumast 
plastspaatli abil ja serveerige kohe või paigutage õhukindlas plastkarbis sügavkülmikusse. Õhukindlas 
karbis võib seda jäätist külmikus hoida kuni 1 nädala vältel. 
 
Sidrunisorbett 
Kogus umbes 300 ml 
Koostisained 
75 g tuhksuhkrut 
150 ml vett 
75 ml värskelt pressitud sidrunimahla 
1 munavalge 
 
Valmistamine 
Jääanum on kasutusvalmis pärast 16 h sügavkülmas olemist. 
Pange vesi, sidrunimahl ja suhkur keskmisse paksu põhjaga kastmepotti. Kuumutage kuni suhkru 
lahustumiseni. Keetke aeglasel tulel umbes 2 minutit. Jätke siirup jahtuma ja jahutage jahekapis +5 °C 
temperatuurini.  
Vahustage munavalge tugevaks vahuks. Siis kombineerige siirup ja munavalge omavahel.  
Paigaldage jääanuma ajam leivaküpsetajasse. Võtke jääanum pajakinnaste abil sügavkülmikust. 
Paigutage jääanum leivaküpsetaja ajamile. Paigutage segamislaba jääanuma sees olevale teljele. 
Valige programm 15 Ice Cream, reguleerige segamise aeg 25 minutit. Käivitage programm. Kui laba 
hakkab pöörlema, segage jäätisesegu korraks ja kallake aeglaselt jääanumasse.  
Sulgege kaas ja oodake aja täitumiseni (helisignaal). Võtke jääanum välja. Eemaldage jäätis anumast 
plastspaatli abil ja serveerige kohe või paigutage õhukindlas plastkarbis sügavkülmikusse. Õhukindlas 
karbis võib seda jäätist külmikus hoida kuni 1 nädala vältel. 


