
26

Spetsifikatsioon
Mudel............................................................................................................................................................................................................RMC-M96
Võimsus .............................................................................................................................................................................................................. 860 W
Pinge ........................................................................................................................................................................................220-240 V, 50/60 Hz
Kaitse elektrilöögi eest ..................................................................................................................................................................................klass I
Kausi maht ................................................................................................................................................................................................................5 l
Kauss kate .................................................................................................................................................................pinnakaitsevahend Daikin®
Näidik ......................................................................................................................................................................................................................LED
Kontrolli liik .........................................................................................................................................................................................puudetundlik
Auruklapp ................................................................................................................................................................................................ eemaldatav
Toitejuhe .................................................................................................................................................................................................. eemaldatav
Toitejuhtme pikkus .............................................................................................................................................................................................. 1 m
Mõõtmed ...............................................................................................................................................................................288 × 245 × 385 mm
Netomass ............................................................................................................................................................................................................3,9 kg

Programm
1. ЭКСПРЕСС (VÄLJENDAMA)
2. РИС/КРУПЫ (RIIS/TERAD)
3. СУП (SUPP)
4. ПАР (AURUTAMINE)
5. ВАРКА (KEETMINE)
6. ТУШЕНИЕ (HAUTAMINE)
7. ТОМЛЕНИЕ (AEGLANE HAU-

TAMINE)

8. ЖАРКА (PRAADIMINE)
9. ВЫПЕЧКА (KÜPSETAMINE)
10. ПИЦЦА (PITSA)
11. ПЛОВ (PILAFF)
12. ЙОГУРТ (JOGURT)
13. ХЛЕБ (LEIB)
14. ПАСТА (MAKARONID)

15. МОЛОЧНАЯ КАША (PIIMA-
PUDER)

16. ВАКУУМ (VAAKUUM)
17. ФРИТЮР (FRITÜÜR)
18. ЧИЗКЕЙК (JUUSTUKOOK)
19. МУЛЬТИПОВАР (MULTI-

COOK)

Ülesanded
„MASTERCHEF LITE“ (temperatuuri ja keetmisaja muutmine programmi ajal töötab) ..........................................................saadaval
Hoida valmistoidud soojas (automaatne soojenemine) .........................................................................................................kuni 12 tundi
Esialgne keelamine hoida soe (automaatne Küte) ...........................................................................................................................saadaval
Toite kuumutamine ...........................................................................................................................................................................kuni 12 tundi
Ajaline viivitus ....................................................................................................................................................................................kuni 24 tundi
Helisignaalide väljalülitamise võimalus ..............................................................................................................................................saadaval
Juhtpaneeli blokeerimine .........................................................................................................................................................................saadaval

Tarnepakett
Multikeetja .............................................................................................................................................................................................................1 tk.
Sisepott ................................................................................................................................................................................................................... 1 tk
Nõu aurus keetmiseks ........................................................................................................................................................................................ 1 tk
Kulp .......................................................................................................................................................................................................................... 1 tk
Lusikas .................................................................................................................................................................................................................... 1 tk
Mõõteklaas ............................................................................................................................................................................................................ 1 tk
Kulbi/lusika hoidja .............................................................................................................................................................................................. 1 tk
Toitejuhe .................................................................................................................................................................................................................1 tk.
Brošüür retsepti .................................................................................................................................................................................................... 1 tk
Kasutusjuhend ...................................................................................................................................................................................................... 1 tk
Hooldusraamat ..................................................................................................................................................................................................... 1 tk

Tootjal on õigus teha muudatusi disain, konfiguratsiooni, samuti spetsifikatsioon toote käigus parandada oma toodete teavi-
tamata nendest muudatustest. Spetsifikatsioon võimaldab viga ±10%.

Osade loetelu (joonis A1 , lk. 3)
1. Seadme kaas
2. Kaane avamise nupp
3. Eemaldatav auruklapp

4. Tihendusrõngas
5. Sisepott
6. Korpus

7. Kandesang
8. Ekraani juhtpaneel
9. Pistikühendus toitejuhtme ühendamiseks
10. Lusikas
11. Kulp
12. Mõõteklaas

13. Aurutusanum
14. Äravõetav sisekaas
15. Kondensaadi koguja
16. Toitejuhe 
17. Kulbi/lusika hoidja

Juhtpaneel (joonis A2 , lk. 4)
1. „Разогрев/Отмена“ —ülessoojendusfunktsiooni sisse-/väljalülitamiseks; toiduvalmistusprogrammi töö katkestamiseks; 

kasutaja sisestatud parameetrite tühistamiseks
2. „Отсрочка“ — viitstardi aja seadmise režiimi sisselülitamiseks
3. „Температура“ — küpsetustemperatuuri seadmine
4.  — parameetri väärtuse vähendamine, parameetrite vahetamine, helisignaalide keelamine
5.  — parameetri väärtuse suurendamine, parameetrite vahetamine, juhtpaneeli blokeerimine
6. „Время“ — küpsetusaja seadmine
7. „Мультиповар“ — programmi „МУЛЬТИПОВАР“ kiire käivitamine.
8. „Старт“ — võimaldada / keelata küttefunktsiooni; toiduvalmistus programm sisselülitamiseks
9. Ekraan

Ekraani osad (joonis A3 , lk. 4)
1. Küpsetusaja indikaator
2. Viitstardirežiimi indikaator
3. Automaat- soojenduse/kuumutamise indikaator
4. Helisignaalide väljalülitamise indikaator
5. Juhtpaneeli blokeerimine indikaator
6. Digitaalne indikaator
7. Automaatsete toiduvalmistusprogrammide indikaatorid

I. ENNE ESIMEST KASUTAMIST
Võtke seade ja selle tarvikud ettevaatlikult karbist välja. Eemaldage kõik pakkematerjalid ja reklaamkleebised.

Ärge eemaldage mingil juhul hoiatavaid kleebiseid, juhendavaid kleebiseid (kui neid on) ega seadme korpusel olevat märgist 
seadme seerianumbriga! 
Pärast transportimist ja madalal temperatuuril hoidmist tuleb seadmel enne sisselülitamist kindlast 2 tundi toatemperatuuril 
seista lasta.

Pühkige seadme korpus niiske lapiga üle ja peske sisepott puhtaks ning laske neil ära kuivada. Kõrvalise lõhna ennetamiseks 
seadme esimesel kasutamisel tehke läbi seadme täielik puhastus (vt „Seadme hooldamine“).
Asetage seade kõvale tasasele horisontaalsele pinnale, jälgides seejuures, et auruklapist väljuv aur ei satuks tapeedile, de-
koratiivkatetele, elektroonikaseadmetele ega muudele esemetele või materjalidele, mida niiskus ja kõrge temperatuur võiks 
kahjustada.
Enne kokkama hakkamist veenduge, et multi-kiirkeetja välimistel ega nähtavatel siseosadel poleks kahjustusi, kriimustusi 
ega muid defekte. Sisepoti ja kuumutuselemendi vahel ei tohi olla kõrvalisi esemeid.

TÄHELEPANU! Tõsta seadet käepidemest kaasas kanda koos täidetud kausi keelatud.

Seadme tõstmine kausi käepidemetega on keelatud!

Ärge lülitage seadet sisse, ilma sees kaussi või tühi kauss — juhusliku alustada cooking programm see toob kaasa kriitilise 
ülekuumenemise seadet kahjustada või mitte-stick kattega. Enne praadimist tooteid, valatakse vähe taimset või päevalilleõli 
kaussi.



RMC-M96

27

LTU

LVA

EST

RUS

II. MULTIKEETJA KASUTAMINE
Helisignaalide väljalülitamise võimalus
Saate helisignaale lubada/keelata mis tahes seadme töörežiimis, välja arvatud programmi seadistamine enne starti. 
Selleks hoidke mis tahes režiimis, välja arvatud programmi seadistusrežiim, nuppu  mõne sekundit all. Ekraanil süttib 
indikaator . Helisignaalide lubamiseks hoidke mõne sekundit all nuppu . Kõlab piiks,  indikaator lülitub välja.

Juhtpaneeli blokeerimine
Lisatava ohutuse tagamiseks on seadmel juhtpaneeli lukustusfunktsioon, et vältida juhuslikke nupuvajutusi.
Juhtpaneeli saab lukustada/avada mis tahes režiimis, välja arvatud programmi seadistamine enne starti. Selleks hoidke mitu 
sekundit nuppu  all. Kui juhtpaneel on lukus, süttib displeil .

Üldine toimingute järjekord automaatprogrammide kasutamisel 
OLULINE! Kui kasutate seadet vee keetmiseks (näiteks toidu valmistamisel), ÄRGE seadke küpsetustemperatuuri üle 100°C. See 
võib põhjustada seadme ülekuumenemist ja kahjustusi. Samal põhjusel ÄRGE kasutage vett keevate jaoks programme „ЖАРКА“, 
„ХЛЕБ“, „ВЫПЕЧКА“, „ПИЦЦА“, „ФРИТЮР“, „ЧИЗКЕЙК“

1. Mõõtke välja vajalikud kogused ja valmistage toiduained ette.
2. Pange koostisained vastavalt toiduvalmistusprogrammile sisepotti ja asetage sisepott seadme korpusesse. Jälgige, et 

ühegi koostisaine, sealhulgas vedeliku, tase ei küündiks kõrgemale sisepoti siseküljel olevast maksimaaltaseme tähis-
tusest. Jälgige, et sisepott ei oleks viltu ja et see asetseks tihedalt vastu kuumutuselementi.

Ärge kasutage multikeetjaga küpsetades muid kausse, kui neid, mis tootega kaasa tulid või sellega sobivad. Sobivaid kausse 
näed lehel www.redmond.company. Muude kööginõude kasutamine on KEELATUD!

ÄRA töötle toitu otse kausis! See võib kahjustada kleepumisvaba kihti, kriipida kaussi ja toodet lõhkuda.

3. Sulgege multikeetja kaas.

Mõni programmi kasutamisel lubatakse valmistamist avatud kaanega, järgige retseptiraamatu juhiseid.

TÄHELEPANU! Kui keedate kõrgel temperatuuril, kasutades suures koguses taimeõli, jätke alati kaas lahti.

4. Ühendage toitejuhe korpuses oleva pistikühendusega. 
5. Ühendage seade vooluvõrku. Аparaat läheb ooterežiimi (ekraanil kuvatakse  – – – –).
6. Vajutades nuppu  või , et valida toiduvalmistamisprogramm. Programmi vahetamine toimub ringikujuliselt, 

mirgos valitud programmi indikaator un „Старт“ nupp indikators.
7. Vajadusel muutke vaikimisi seadistatud valmistamisaega (vt jaotist „Valmistamisaja seadistamine“).Programmis 

МУЛЬТИПОВАР saab toiduvalmistustemperatuuri kuni programmi käivitamiseni muuta (vt jaotist „Programm „МУЛЬ-
ТИПОВАР“: valmistamistemperatuuri seadistamine enne starti“).

8. Vajaduse korral sisestage viitaeg (vt jaotist „Programmi viitstart“). 

Valmistamisparameetrite seadistamisel vilgub ekraanil muudetud väärtus. Pärast 5 sekundit tegevusetust salvestatakse 
muudetud väärtus automaatselt.

Kui programmi seadistamise ajal ei tehta ühe sekundi jooksul ühtegi toimingut, seade lülitub ooterežiimi.

Valmistamisprogrammi seadistamise ajal nupu „Разогрев/Отмена“ vajutamine lülitab seadme programmi automaatse vali-
mise režiimi. Nupu „Разогрев/Отмена“ korduv vajutamine lülitub seade ooterežiimi.

Seadistamise mis tahes etapis nupu „Старт“ vajutamine ja hoidmine käivitab valmistamisprogrammi praeguste sätetega. 
Muutmata parameetrid jäävad vaikimisi.

9. Valmistamisprogrammi käivitamiseks vajutage ja hoidke vältel nupp „Старт“.
10. Programmi töötamise ajal loendab ekraanil valmistamisaja igaminutine tagaloendus. Põleb valitud programmi indikaator,  

 indikaator, „Старт“ nupp indikaator on alati kohta. Kui automaatsoojenduse funktsioon on aktiivne, süttib  indikaator  
(vt jaotist „Valmis toidu temperatuuri hoidmine (automaatne soojashoidmine)“). Toiduvalmistusaja mahalugemine algab 
olenevalt valitud toiduvalmistusprogrammist kas korraga või vajaliku temperatuuri saavutamisest sisepotis.

Programmis „ПАР“ algab programmi töö ja seatud aja mahalugemine alles pärast vee keemaminekut ja piisava aurutiheduse 
saavutamist sisepotis. Tööparameetrite juurde liikumise ajal vilgub ekraanil indikaator  .

11. Valmistamisprogrammi lõppemisest teavitab teid helisignaal. Automaatsoojenduse/programmi töötamise lõpus 
kuvatakse ekraanil mõne sekundi jooksul „End“, seejärel lülitub seade ooterežiimi, aparaat läheb ooterežiimi

Sisestatud programmi tühistamiseks või toiduvalmistusprotsessi või automaatse soojashoidmise katkestamiseks vajutage ja 
hoidke mõni sekund all nuppu „Разогрев/Отмена”.

Kvaliteetse tulemuse saamiseks soovitame kasutada spetsiaalselt selle mudeli jaoks välja töötatud toiduretsepte juurde kuu-
luvast kokaraamatust. Need retseptid leiate ka veebilehelt www.redmond.company.

Valmistamisaja seadistamine
Multikeetjal saab ise toiduvalmistusaega määrata igas programmis peale programmi „ЭКСПРЕСС”. Muudatuse samm ja 
määratava aja võimalik vahemik sõltuvad valitud toiduvalmistusprogrammist (vt jaotist „Valmistamisprogrammi koondtabel 
(tehase seadistused)“).
1. Vajutage nuppu „Время“, tunnide väärtus hakkab ekraanil vilkuma.
2. Soovitud tunnide väärtuse seadmiseks vajutage nuppe  ja . Vahetamine toimub ringikujuliselt. Kiireks muutmiseks 

vajutage vastavat nuppu ja hoidke seda all 
3. Muudatuste salvestamiseks ja minutide seadistuse juurde liikumiseks vajutage nuppu „Время“.
4. Seadke minutite väärtus samamoodi. Ärge vajutage mõne sekundi jooksul paneelis olevaid nuppe, muudatused sal-

vestatakse automaatselt (ekraanil olevad numbrid lakkavad vilkumast). Kellaaja sätete juurde naasmiseks vajutage 
enne automaatsalvestamise uuesti nuppu „Время“.

Programm „МУЛЬТИПОВАР“: valmistamistemperatuuri seadistamine enne starti
Programmi „МУЛЬТИПОВАР“ kasutamisel saate enne starti reguleerida mitte ainult aega, vaid ka valmistamistemperatuuri. 
Võimalike väärtuste vahemik – alates 35 kuni 180°С, 5°С sammuga.
1. Vajutage nuppu „Температура“, vaikimisi temperatuuri väärtus vilgub ekraanil.
2. Vajutades nuppu  või , et valida küpsetustemperatuuri seadmine. Vahetamine toimub ringikujuliselt. Kellaaja 

kiireks muutmiseks vajutage ja hoidke vajalikku nuppu all.
3. Ärge vajutage nuppe juhtpaneelil mõne sekundi, muudatused salvestatakse automaatselt (ekraan hakkab uuesti val-

mistamisaega näitama). 

Et kaitsta ülekuumenemise eest, kui küpsetustemperatuur on seatud üle 150°C, on programmi maksimaalne kestus 2 tundi. 

Kui te kasutate МУЛЬТИПОВАР programmi keeva veega (näiteks, kui cooking tooted), on KEELATUD määrata küpsetamise 
temperatuur üle 100°C.

Programmi viitstart
See funktsioon võimaldab teil määrata aeg, mille möödumisel valitud toiduvalmistamise programm algab. Selleks tehke 
järgmist.
1. Vajutage nuppu „Отсрочка“. Süttib  indikaator, tunnide väärtus hakkab ekraanil vilkuma.
2. Soovitud tunnide väärtuse seadmiseks vajutage nuppe  ja . Vahetamine toimub ringikujuliselt. Kellaaja kiireks 

muutmiseks vajutage ja hoidke vajalikku nuppu all.
3. Muudatuste salvestamiseks ja minutide seadistuse juurde liikumiseks vajutage nuppu „Отсрочка“.
4. Seadke minutite väärtus samamoodi. Ärge vajutage nuppe juhtpaneelil mõne sekundi, muudatused salvestatakse 

automaatselt (  indikaator kustub, ekraan hakkab uuesti valmistamisaega näitama). Kella sätete juurde naasmiseks 
vajutage enne automaatse salvestamise uuesti nuppu „Отсрочка“.

See funktsioon pole kõigis programmides saadaval (vt jaotist „Valmistamisprogrammi koondtabel (tehase seadistused)“).

Funktsiooni „Ajaline viivitus“ töötamise ajal loendab ekraan programmi töötamise alguseni ülejäänud minuteid, põleb 
valitud programmi indikaator ja  indikaator, „Разогрев/Отмена“ ja „Старт“ nupp indikaatorid. Kui automaatsoojenduse 
funktsioon on aktiivne, süttib indikaator  (vt jaotist „Valmis toidu temperatuuri hoidmine (automaatne 
soojashoidmine)“).
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Funktsiooni „Ajaline viivitus“ töötamise ajal loendab ekraan programmi valmistamise alguseni ülejäänud aega. Vajutage 
nuppu „Отсрочка“: ekraanil kuvatakse mõneks sekundiks seatud valmistamisaeg.

Funktsiooni töötamise lõpus annab seade helisignaali,  ja  indikaator kustub. Valitud valmistamisprogramm 
käivitab. 

Juhul kui toidu koostisainete hulgas on kiiresti riknevaid toiduaineid (nt munad, värske piim, liha, juust jms), ei ole viitstar-
difunktsiooni kasutamine soovitatav.

Funktsioon „MASTERCHEF LITE”
Uus funktsioon „MASTERCHEF LITE” annab teie käsutusse veel laiema valiku kokakunsti võimalusi! Kui programm „МУЛЬТИПОВАР“ 
võimaldab sisestada programmi töö parameetreid kuni programmi käivitamiseni, siis funktsioon „MASTERCHEF LITE“ võimaldab 
teil seadeid ka toiduvalmistusprotsessi ajal muuta.
Te saate seada iga programmi tööd nii, et see vastaks just teie eelistustele. Kas supp keeb üle? Kas piimapuder ajab üle? Kas 
köögiviljad küpsevad aurus liiga kaua? Muutke temperatuuri ja aega programmi tööd katkestamata, just nagu teeksite toitu 
pliidil või praeahjus.
Funktsioon „MASTERCHEF LITE“ võimaldab muuta valmistamisaega ja temperatuuri mis tahes automaatprogrammi tööta-
mise ajal, välja arvatud programm „ЭКСПРЕСС“. 

Funktsioon „MASTERCHEF LITE” võib osutuda eriti kasulikuks, kui valmistate toitu keeruka retsepti järgi, mis nõuab erinevate 
toiduvalmistusprogrammide koos kasutamist (näiteks kapsarullide, böfstrooganovi, suppide või pasta valmistamisel erinevate 
retseptide järgi, džemmi valmistamisel jne).

Toiduvalmistustemperatuuri muutmiseks tehke järgmist:
Temperatuuri muutus, kui kasutate „MASTERCHEF LITE“ funktsioon on võimalik vahemikus 35 kuni 180°C sammuga 1°C. 
Temperatuuri reguleerimine valmistamisajal sarnaneb temperatuuri seadistamisega enne programmis „МУЛЬТИПОВАР“ 
starti.
1. Küpsetamise ajal vajutage nuppu „Температура“, vaiketemperatuur ekraanil vilgub.
2. Vajutades nuppu  või , et valida küpsetustemperatuuri seadmine. Vahetamine toimub ringikujuliselt. 
3. Ärge vajutage nuppe juhtpaneelil mõne sekundi, muudatused salvestatakse automaatselt (ekraan hakkab uuesti 

valmistamisaega näitama). 

Et kaitsta ülekuumenemise eest, kui küpsetustemperatuur on seatud üle 150°C, on programmi maksimaalne kestus 2 tundi. 

Toiduvalmistusaja muutmiseks tehke järgmist:
Valmistamisaja muutmise vahemik ja samm sõltuvad valitud programmist. (vt jaotist „Valmistamisprogrammi koondtabel 
(tehase seadistused)“). Aja reguleerimine valmistamisajal sarnaneb aja seadistamisega enne programmi starti.
1. Valmistamisajal vajutage kaks korda nuppu „Время“, ekraanil olev digitaalne indikaator hakkab vilkuma.
2. Soovitud tunnide väärtuse seadmiseks vajutage nuppe  ja . Vahetamine toimub ringikujuliselt. 
3. Muudatuste salvestamiseks ja minutide seadistuse juurde liikumiseks vajutage nuppu „Время“.
4. Seadke minutite väärtus samamoodi. Kiireks muutmiseks vajutage vastavat nuppu ja hoidke seda all. (ekraanil olevad 

numbrid lakkavad vilkumast). Kellaaja sätete juurde naasmiseks vajutage enne automaatsalvestamise uuesti nuppu 
"Время".

Kui sisestada toiduvalmistusajaks 00:00, siis programmi töö peatub.

Viitstardifunktsioon kasutamise ajal funktsiooni „MASTERCHEF LITE”“ kasutada ei saa.

Tööparameetrite juurde liikumise ajal temperatuuri või valmistamisaja muutmisel (kui see on tehaseseadetes ette nähtud), 
katkestatakse eelsoojendusprotsess ja algab loendus programmi töötamise aja alguseni.

Valmis toidu temperatuuri hoidmine (automaatne soojashoidmine)
See funktsioon lülitub sisse automaatselt kohe pärast toiduvalmistusprogrammi töö lõppu ning võib hoida valmistoidu tempe-
ratuuri vahemikus 70–75°С 12 tunni vältel. Automaatse soojashoidmise ajal põleb  indikaator ja nupu „Разогрев/Отмена“ 
indikaator, ekraanil on otsene töötamise aja minutiline loendus. 

Vajaduse korral saab automaatse soojashoidmise välja lülitada. Selleks vajutage nuppu „Разогрев/Отмена” ja hoidke seda 
vältel all. Аparaat läheb ooterežiimi.

See funktsioon pole kõigis programmides saadaval (vt jaotist „Valmistamisprogrammi koondtabel (tehase seadistused)“).

Automaatse soojashoidmise eelneva väljalülitamise võimalusа
Mõnikord ei ole automaatne soojashoidmine pärast toidu valmimist soovitatav, seepärast on multikeetjal võimalus see 
funktsioon eelnevalt välja lülitada. Selleks vajutage küpsetusprogrammi või viivitatud käivitamise funktsiooni töötamise ajal 
nuppu „Старт“:  indikaator lülitub välja. Et automaatne soojashoidmine uuesti sisse lülitada, vajutage veel üks kord nuppu 
„Старт“.

Kui keetmine toimub temperatuuril kuni 80°C, on automaatne küttefunktsioon teie mugavuse huvides vaikimisi välja lülitatud. 
Kui programmi töö ajal on temperatuur seatud üle 80°C, lülitub automaatsoojendus automaatselt sisse.

Toidu ülessoojendamine
Multikeetjat saab kasutada ka jahtunud toidu ülessoojendamiseks. Selleks tehke järgmist.

1. Pange toit sisepotti ja sisepott multikeetjasse.

2. Sulgege kaas ning ühendage seade vooluvõrku.
3. Vajutage nuppu „Разогрев/Отмена“. Põleb „Разогрев/Отмена“ nupp indikaator ja  indikaator, taimer hakkab otsest 

soojendusaja igaminutilist loendust. Seade soojendab toidu temperatuurini 70–75°С ja hoiab seda soojas kuni 12 tun-
ni vältel.

4. Soojenduse väljalülitamiseks vajutage uuesti „Разогрев/Отмена“. Аparaat läheb ooterežiimi

Automaatne soojashoidmine ja ülessoojendusfunktsioon võimaldavad multikeetjal toitu kuni 12 tundi soojas hoida. Me ei 
soovita siiski hoida toitu soojas üle 2-3 tunni ,sest see võib rikkuda toidu maitse.

Valmistamisprogrammi koondtabel (tehase seadistused)

Programm Kasutussoovitused
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МУЛЬТИПОВАР
See programm on ette nähtud toitude 
valmistamiseks kasutaja määratud 
toiduvalmistamistemperatuuri jaaja 
parameetrite järgi

0:30 2 min – 12 t / 1 min  12

ЭКСПРЕСС
Kiire riisi keetmine, murenev puder 
vee peal.  Töötamise ajal kuvatakse 
tähis  
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РИС/КРУПЫ* Keetmine putru vee peal, teravilja 
baasil pool tassi 0:25 1 min – 4 t / 1 min  12

СУП
Süldi ja aspiki valmistamine, сooking 
puljongid, täitmine, taimse ja külma 
supid, cooking kompotid, kaunviljad

1:00 5 min – 8 t / 1 min  12


